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Előterjesztés 
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1. Tartalmi összefoglaló 

S 1-fr . sz. elöte1jesztés 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az 
óvodai nevelés feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (2) bekezdése alapján köteles ellátni. 

Az Nkt. 85. § (2) bekezdése értelmében az intézményvezető nevelési évenként egy 
alkalommal kötelezhető a fenntartó által arra, hogy a tevékenységéről átfogó beszámolót 
készítsen a fenntartó részére. 
Az intézményvezetők 2020. július 27-éig megküldték a 2019/2020. nevelési évről szóló 
beszámolójukat (2. melléklet). 

A beszámolók részletes tájékoztatást nyújtanak az elmúlt nevelési év során elvégzett 
intézményi feladatokról, azok megvalósításának módjáról és az elért eredményekről. A 
dokumentumok adatokra épülő elemzéseket és előremutató további cél- és feladat
meghatározásokat tartalmaznak. 

A fenntartó által összeállított szempontsor alapján készült beszámolók az alábbi elemeket 
tartalmazzák: 
a) a személyi feltételek alakulása, 
b) a tárgyi feltételek alakulása, 
e) a szakmai feladatok megvalósítása, azok értékelése, 
d) a tehetséggondozó tevékenység, 
e) az integrációt támogató pedagógiai tevékenység, 
f) a szervezetfejlesztési feladatok, 
g) a nevelőtestületi értekezletek témái, 
h) az intézményi szakmai munkaközösség tevékenysége, 
i) a nyilvánosságot biztosító programok, 
J) a mérés, ellenőrzés, értékelés tapasztalatai, 
k) a szaktanácsadói látogatás-tanácsadás, valamint a tanfelügyelet és minősítési eljárás 

tapasztalatai, 
l) a gyermekvédelmi tevékenység, 
m) a gyermekek számára szervezett szolgáltatások, 
n) az óvodák kapcsolatai, 
o) az intézményvezető önértékelése. 

A nevelési évről szóló beszámoló egyik része a fem1tartó által megadott témakörökhöz 
kapcsolódó adatsor, amely az adatok összegzésével kerületi szinten számokkal jellemzi a 
nevelési év eseményeit (3. melléklet). A beszámoló másik része a témakörökről szóló 
szöveges értékelés, amely bemutatja az adatok mögött rejlő óvodai tevékenységet. 



Az intézményvezetők által megadott adatok összegzése alapján témakörönként az alábbiak 
állapíthatók meg: 

Személyi feltételek alakulása 

2020. július hónapban a fenntartó által engedélyezett 240,5 pedagógus álláshelyből 13 
álláshely betöltetlen, az év folyamán 17 fő pedagógus távozott, és az álláshelyeket 236 fő 
pedagógus tölti be. Az írásos beszámolókból, valamint az összegzés pedagógus létszámokat 
összesítő táblázatának megjegyzés oszlopában leírtakból ugyanakkor jól látható, hogy a 
tényleges pedagógushiány ennél jóval magasabb, mintegy 33 álláshelyet érint, mert sok 
esetben csak tavaszra vagy nyárra sikerült betölteni az álláshelyeket, illetve jelentős számban 
vannak pedagógusok, akik tartós betegállományban, gyermekgondozást segítő ellátásban 
részesülnek, vagy felmentési idejüket töltik, tehát álláshelyük betöltöttnek minősül , előbbiek 
okán azonban helyettesítésük szükséges. Az intézményvezetők a magántermészetü indokok 
(pl.: költözés) mellett beszámoltak több esetben óvodapedagógus pályaelhagyásáról , illetve 
kollégáik néhány éven belüli nyugdíjba vonulásáról. A közzétett álláshirdetésekre kevés vagy 
sok esetben nincs jelentkező. Az óvodai csoportszámok csökkenése csak kis mértékben 
enyhíti, de nem oldja meg a folyamatosan mutatkozó pedagógushiányt. 

A betöltött dajka, óvodatitkár, technikai dolgozó álláshelyek száma összesen 159, az 
álláshelyeket 166 fő tölti be, a nevelési év folyamán távozott alkalmazottak száma 14, a 
betöltetlen álláshelyek száma 3. 

A betöltött pedagógiai asszisztens álláshelyek száma 27, az álláshelyeket 29 fő tölti be, az év 
folyamán nem távozott senki, betöltetlen álláshely nincs. 

Iskolarendszerű képzésben 13 fő pedagógus vett részt, akkreditált továbbképzéseken pedig 
216 fő. A továbbképzések finanszírozása az intézményi költségvetésekből történik, és 
emellett nagy számban vesznek részt a kollégák az Oktatási Hivatal , valamint a Budapesti 
Pedagógiai Oktatási Központ által ingyenesen biztosított továbbképzéseken is. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma évről évre növekszik. A nevelést segítő 
szakemberek - logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus -
együttműködése az óvodapedagógusokkal, az óvoda vezetésével a legtöbb esetben kiváló, 
néhány esetben jó vagy megfelelő. Ellátatlan feladat csak két óvodában fordult elő a 
fejlesztőpedagógus álláshely betöltetlensége folytán. 

A tárgyi feltételek alakulása 

Az óvoda működéséhez, a nevelőmunkához szükséges tárgyi feltételeket a költségvetésben 
biztosított összeg mellett az adott óvoda támogatására létrehozott alapítványok, a 
pályázatokon elnyert támogatások, a befolyt bérleti díjak és a szülői támogatások egészítik ki. 
A 2019/2020. nevelési évben az óvodák 98 esetben pályáztak sikeresen, helyiségek 
bérbeadásából pedig 1 844 250 Ft bevételre tettek szert. A koronavírus-járvány miatt az 
óvodák 2020. március 17-étől június 2-áig zárva tartottak, néhány intézményben 5 fős 

csoportok keretében ügyeletet biztosítottak. A benyújtott pályázatok száma és a 
bérbeadásokból származó bevétel összege ennek megfelelően kevesebb, mint az előző 

nevelési évben volt. 
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A szöveges beszámolók szerint a nevelési év során tervezett beruházások, felújítások , 
karbantartási munkák részben valósultak meg, egy részük elvégzése későbbre tolódott. Ennek 
oka, hogy több intézményben történt rendkívüli esemény (pl.: beázás, csőtörés), amely előre 
nem tervezett felújítási munkák elvégzését tette szükségessé, valamint a járványügyi helyzet 
miatt a tárgyi eszközökre fordítható összegeknél átcsoportosításokra volt szükség, mivel az 
intézményekben biztosítani kellett a fokozott fertőtlenítéshez és a személyi higiénés feltételek 
megteremtéséhez szükséges eszközök, tisztítószerek beszerzését. A veszélyhelyzet miatt 
elrendelt két és fél hónapon át tartó óvodai zárvatartást követően a nyár folyamán elmaradt az 
óvodák hagyományos több hetes nyári zárása, az intézmények egész nyáron fogadják a 
gyermekeket. 

Sza!anai és szervezetfejlesztési feladatok megvalósítása, értékelése, mérés, ellenőrzés, új 
pedagógiai feladatok megoldása 

Az óvodák által az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai fe ladatok a 
kialakult járványhelyzetnek köszönhetően csak részben valósulhattak meg. A 2020. március 
17-éig tervezett pedagógusminősítések, tanfelügyeleti vizsgálatok és az óvodavezetői , az 
óvodavezető-helyettesi, valamint a munkaközösség-vezetői látogatások megtörténtek. Az 
óvodai zárvatartás következtében a kidolgozott módszertani innovációk bevezetése, 
bemutatása a későbbi nevelési évre tolódott, a tehetségmühely-foglalkozások nem kerültek 
megvalósításra, az új kollégák beilleszkedése, szakmai munkájának segítése, a tervezett 
elégedettségmérések részben valósultak meg vagy későbbre tolódtak, a nevelőtestületi 

értekezletek, a különféle óvodai programok márciustól tervezett része elmaradt, a 
nagycsoportosok ballagásai rendhagyó módon zárt körben - csak a gyermekek és a ballagó 
gyermekek szülei részvételével - zajlottak le. Az óvodai jelentkezések is személyes 
találkozások nélkül, jelentkezési lapok benyújtása útján történtek. 

A járványügyi veszélyhelyzet következtében elrendelt óvodai zárvatartás ideje alatt a 
kollégákkal, szülőkkel, gyermekekkel történő kapcsolattartás és kommunikác ió az 
infokommunikációs eszközök használatára korlátozódott. A használt kommunikációs 
csatornák köre szélesedett, az elektronikus úton történő kapcsolattartások száma 
megnövekedett, és ez az intézményi alapdokumentumokban is rögzítésre került. Online 
nevelési-oktatási információs felületek, kapcsolattai1ási formák alakultak ki . Az óvónők az 
óvodai projektekhez kapcsolódó témagyűjteményeket, tartalmakat, javaslatokat, foglalkozási 
és kézműves ötleteket is elektronikus formában juttatták el a szülőkhöz, és több alkalommal 
tartottak a gyermekeknek ebben a formában foglalkozásokat is. A nevelést segítő 

szakemberek is online módon igyekeztek ellátni fejlesztési feladataikat. Sok óvodai 
foglalkoztatott látott el önkéntes segítői feladatokat is. 

A beszámolók alapján megállapítható, hogy az intézményvezetők a 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozó intézményi munkatervben meghatározott feladataikat a COVID-19 vírus miatti 
veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 17. napjától 2020. június 2. napjáig elrendelt 
óvodai zárvatai1ás révén csak részlegesen, időarányosan teljesítették, sok tekintetben pedig 
sikeresen alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, megtalálták a megfe l e l ő 

alternatívákat. 

Az intézményvezetők az elért eredmények, a felmerülő nehézségek, kihívások, az 
intézmények zárvatartása okán szükségszerűen későbbre tolódó tevékenységek alapj án 
fogalmazták meg a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó célokat és a feladatokat, valamint a 
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2019/2020. nevelési évre tervezett, azonban a COVID-19 vírus következtében kial akult 
veszélyhelyzet okán elmaradt feladataikat a következő nevelési évben tervezik megvalósítani. 

II. Hatásvizsgálat 

Az intézményvezetők év végi beszámolói képet adnak az intézmények nevelési évben végzett 
pedagógiai tevékenységéről és a működés körülményeiről. Továbbá a következő nevelési évre 
vonatkozó tervezéssel áttekinthetővé válnak a pedagógiai és működési folyamatok. 

III. A végrehajtás feltételei 

A beszámoló elfogadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet 5. pont 5.2. alpontja alapján a Közművelődési Bizottság hatásköre. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2020. augusztus „ Ar+ :' 

pontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előte1jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Közművelődési Bizottsága 

.. ./2020. (VIII. 25.) határozata 
a 2019/2020. nevelési év óvodai beszámolóiról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testületének 
Közművelődési Bizottsága a 

1. Kőbányai Aprók Háza Óvoda, 
2. Kőbányai Bóbita Óvoda, 
3. Kőbányai Csodafa Óvoda, 
4. Kőbányai Csodapók Óvoda, 
5. Kőbányai Gépmadár Óvoda, 
6. Kőbányai Gesztenye Óvoda, 
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda, 
8. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, 
9. Kőbányai Gyöngyike Óvoda, 
10. Kőbányai Hárslevelű Óvoda, 
11. Kőbányai Kékvirág Óvoda, 
12. Kőbányai Kincskeresők Óvoda, 
13. Kőbányai Kiskakas Óvoda, 
14. Kőbányai Mászóka Óvoda, 
15. Kőbányai Mocorgó Óvoda, 
16. Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint a 
17. Kőbányai Zsivaj Óvoda 

2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

s 



2. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodai beszámolók 





































































































































































































































































































































 

 

KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA 
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2019/2020. nevelési év 2 

A KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA 2019/2020. nevelési év értékelése 

 

 

1. Személyi feltételek 
 

1.1. Személyi feltételek általános jellemzői 
 

- Ebben a nevelési évben minden álláshelyünket betöltve, teljes létszámmal működtünk.  

- Évközben elment óvodapszichológusunk, de rögtön betöltötté vált megüresedett helye. 
 

1.2. Iskolarendszerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai 
 

- Alkalmazotti közösségünk számára megpályáztunk „Digitális szakadék csökkentése”címmel 

egy ingyenes továbbképzést, melynek keretében 2x30 órában részesültünk informatikai 

oktatásban, melyről tanúsítványt is kaptunk. 

- Nevelőtestületünk egy nevelés nélküli munkanap keretén belül részt vett a „Padlórobotok 

óvodai alkalmazása” című 5 órás akkreditált továbbképzésen, melynek ismeretanyagát hosszú 

távon szeretnénk hasznosítani. 

- 2 óvodapedagógus „Játék – Mozdulat – Tánc, az óvodás korú gyermekek mozgásfejlesztése 

magyar népi játékokkal” elnevezésű 30 órás akkreditált tanfolyamon vett részt, mely szorosan 

kötődik HPP-hoz. 

- 1 óvodapedagógus tavasszal jelentkezett az „Így tedd rá” Népi játékok, táncos mozgások” című 

30 órás akkreditált tanfolyamra, melyet a járványügyi helyzetre való tekintettel későbbi 

időpontra halasztottak. 

 

1.3. A nevelést segítő szakemberek – logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus – együttműködésének jellemzői 
 

- Mellékletben csatolva 

- Segítő szakembereink – kiemelten az SNI gyermekekre vonatkozva - megbeszélték 

problémáikat, a közös cél érdekében egyeztették fejlesztési irányvonalukat., főként akkor, 

amikor az utazó gyógypedagógus személye megváltozott. 

- Március közepétől az online fejlesztésre tértek át. 

 

2. Tárgyi feltételek 

 

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés 
 

- Ventillátorok 

- Tároló dobozok, konyhai eszközök, fürdőszobai eszközök, 

- Parafa, 

- Számítógép, 

- Dekorációs eszközök, 

- Robotméhecske-szett, 

- Vezetékes telefon szett, 

- Szerszámok, kiegészítő eszközök, 

- Szakmai anyagok, eszközök, 

- Galéria 1 csoportban. 
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2019/2020. nevelési év 3 

2.2. Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztés 
 

- Művészeti pályázat – írószerek, játékok 

- Gyurmavilág pályázat - gyurmacsomag 

- DM pályázat – naptejek 

- Óvodakert pályázat – kerti eszközcsomag 200 000 Ft értékben 

- Sulizsák – 28.100 Ft Alapítványi számlára 

- CCR REBAT Nonprofit Kft. elemgyűjtő verseny – 9405 Ft Alapítványi számlára 

- GINOP – 6.1.2. Digitális szakadék csökkentése – személyes használatra 20 db Navon iQ7 

típusú tablet. 

 

2.3. Az intézmény alapítványának segítségével megvalósított fejlesztés 
 

- Irodaszerek, nyomtatványok, dekorációs anyagok, 

- Szövőkeretek, 

- Karácsonyi ajándékok, 

- Epson nyomtató, 

- Ultrahangos diffúzor – 4 db, illóolajok, 

- Bábok, 

- Fejlesztő játékok, 

- Ballagó ajándékok, 

- Óvodai programok. 

 

 

2.4. Szülői segítséggel megvalósított fejlesztés 
 

- A nyári felújítási munkák után a dekoráció elkészítésében való segédkezés – varrási 

munkálatok 

 

2.5. A nevelési év folyamán betervezett beruházás, felújítás, karbantartás 
 

- A nyári felújítási munkák után teljes dekorációcsere, 

- Ágytartó szekrények lecsiszolása, lakkozása,  

- Épületen belül történő kisebb felújítási munkák, 

- Udvari eszközök karbantartása, 

- Komposztáló felújítása, 

- Kerti növények telepítése, 

- Virágágyások kiskerítésének javítása az udvaron. 

 

2.6. Tervezett nyári felújítás, karbantartás 
 

- A kerítés betontalapzatának javítására kaptunk ígéretet, ennek megvalósulása után szeretnénk a 

kerítést lecsiszolni, lefesteni. 

 

3. Szakmai feladatok összegzése 

 

3.1. Az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok 

megvalósításának értékelése 
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2019/2020. nevelési év 4 

- Nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkörben dolgoztunk. Konfliktusok esetén 

megbeszéltük a problémákat. Szokás- és szabályrendünket mindenki betartotta és betartatta, 

hiszen jól összeszokott kollektíva révén ez nem okozott senkinek problémát. 

- Vezetői képességeimet igyekeztem folyamatosan fejleszteni. Értékeléseim során kiemeltem a 

pozitívumokat, tanácsaimmal segítettem a rászorulókat. Szükség szerint vontam be külső 

szakembereket. Igyekeztem kellő empátiával kezelni kollégáimat, a szülőket. 

- Az önértékelési csoport bevonásával valósult meg a vezetői és intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés. 

- Az általunk kialakított és megvalósított intézményi kommunikáció rendszerét a tavaszi 

események miatt kiegészítette az online kapcsolattartás. 

- A nevelés minőségének folyamatos fejlesztése érdekében az egészséges életszemlélet alakítása 

céljából idén is változatos programokat, differenciáltabb, kooperatív udvari játékokat 

szerveztünk. Törekedtünk a tornaszoba optimális kihasználására, esős időben gyakrabban 

szerveztünk mozgásos játékokat. A Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvényei elmaradtak. 

Az érzelmi nevelés terén idén is törekedtünk arra, hogy a nevelőmunkát segítőkkel 

összehangolva nyugodt, derűs és szeretetteljes légkört teremtsünk meg a gyerekek számára. Új 

óvodapszichológusunkkal hamar megtaláltuk a közös hangot. 

Az anyanyelvi nevelés színvonalát rendszeres báb- és dramatikus előadásainkkal fejlesztettük. 

Törekedtünk a mindennapos mesélésre, beszélgetésre, a gyerekek meghallgatására. 

- Esős időben megvalósítottuk a csoportcsere játékot, melyet élvezettel fogadtak a gyerekek. 

A gyerekek játékánál igyekeztünk előtérbe helyezni a szabad játékot, mely közben törekedtünk 

az indirekt hatásra. 

- A tevékenységekben megvalósuló tanulás gazdagítása érdekében tanulástámogató környezetet 

teremtettünk. Többször mentünk külső helyszínekre, előtérbe helyeztük az önálló 

tapasztalatszerzést, gyermeki tevékenykedtetést.  

- Az iskolára való alkalmassá tétel érdekében a csoportokkal, munkaközösséggel, „csodaokos-

ovis” műhellyel együtt, közös gondolatok mentén fejlesztettük a nagyokat.  

- Törekedtünk arra, hogy minden hónapban más-más népi technikával gazdagodjanak a hozzánk 

járó gyerekek. 

- Környezeti nevelésünk tevékenységeit bővítettük. Beneveztünk és nyertünk az „Óvodakert” 

pályázaton, mely a jövőre nézve szemléletformáló hatással lesz mind a gyerekekre, mind az 

alkalmazotti közösségre. 

- A munka örömforrásként való megélésére kiemelt figyelmet fordítottunk, elsősorban a termek 

díszítésekor, ünnepi készülődés közben, közös helyek dekorálásakor. 

- Március közepétől online formában, a szülők segítségével valósítottuk meg a tanítási, tanulási 

folyamatot. 
 

3.2. Évközben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása 
 

- Óvodánk március 17.-től június 2.-ig zárva tartott, így feladatunk volt egyrészt az alkalmazotti 

közösség online történő összefogása, másrészt a szülők legoptimálisabb bevonása a digitális 

tanulási folyamatokba.  

Óvodapedagógusainknak sikerült megtalálni azokat a kapcsolattartási formákat, tartalmakat, 

melyek mind a gyerekeknek, mind a szülőknek a legoptimálisabb lehetőséget nyújtották ebben 

a váratlan és nehéz járványügyi helyzetben. 

- A nyári élet aktívabb, tartalmasabb kihasználása is feladatunkká vált. 
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3.3. Módszertani innovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy 

alkalmazásra 

- Ebben a nevelési évben közös továbbképzésen vettünk részt óvodapedagógusainkkal, melynek 

témája a „Bee-Bot” programozható játékrobotok megismerése volt. Elméleti és gyakorlati 

továbbképzésünket követően először az egyik csoportban vezettük be mindennapos használatát. 

Munkaközösségi foglalkozáson bemutató foglalkozás keretén belül ismerkedtünk gyakorlatban 

történő alkalmazásával, a játékos tanulássegítő lehetőségekkel. 
  

3.4. Tehetséggondozó tevékenység 

 

- A tehetség-ígéretek megtalálása, majd csoportban történő, egyénre szabott fejlesztése tudatos 

tervezési tevékenységgel ötvözve valósult meg. 

- A külső partnereinek, szülőket igyekeztünk bevonni tehetségfejlesztő munkánkba. 

 

3.5. Integrációt támogató pedagógiai tevékenység 
 

- A BTMN és SNI gyerekeket együtt neveltük a többiekkel, melyhez többször kaptunk segítséget 

külső és belső segítőinktől. 

- Törekedtünk a szülőkkel való kapcsolat mélyítésére, szakembereket, szakirodalmat ajánlottunk, 

segítettük a közös munkát. 

- Előtérbe helyeztük az online fejlesztés lehetőségét. 

 

3.6. Szervezetfejlesztési feladatok 
 

- Az új dolgozók befogadása, szokásaink és szabályaink megismertetése, a beilleszkedés segítése 

gördülékenyen valósult meg.  

- A munka –és felelősség megosztás kiegyensúlyozottá vált.  

- Törekedtünk a kétirányú kommunikációra, információs értekezleteink és egyéb beszélgetéseink 

is erre alapultak. 

- Közös célunk elérése érdekében szorosan együttműködtek az óvodapedagógusok és a 

nevelőmunkát segítő alkalmazottak. 

- A nevelési év során felmerülő problémákat igyekeztünk időben megbeszélni, megoldást 

keresve nem átsiklani a történteken. 

- Csoportlátogatások során megbeszéltük a látottakat, értékeléseinkkor előtérbe helyeztük a 

fejlesztő és segítő szemléletet. 

- Döntéseimbe bevontam az arra illetékeseket. 

- Óvodán belüli (születésnapok közös ünneplése, karácsonyi vacsora) és kívüli (őszi, részben 

közös kirándulás Nagybörzsönybe, Gödöllői Karácsonyház) programokon igyekeztünk 

mélyíteni kapcsolatainkat. Sajnos több közös programunk is elmaradt, de az online 

kapcsolattartásra mindvégig törekedtünk. 
 

 

3.7. Az elégedettségmérés eredményeinek fő konklúziói 
 

- A szülők körében az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés előtt mértünk teljes körben 

elégedettséget. Megállapításaikból egyértelműen kitűnik, mit szeretnének tőlünk 

hangsúlyosabban kérni. (Visszajelzés az értékelések eredményéről, tehetséggondozás 

lehetőségeinek ismertetése.) 

- A Szülői Szervezet Választmányi tagjai örültek, hogy több tevékenységbe is bevontuk őket, 

melynek eredményeképpen az egész szülői gárda is aktívabb lett.  
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Szintén tanfelügyeleti ellenőrzés kapcsán 20 szülő vett részt közös beszélgetésen. 

- Alkalmazotti közösségünk szóban, az évértékelés után összegezte gondolatait, melyből 

kiderült, hogy közös céljainkat többé-kevésbé sikerült megvalósítanunk, és az új kihívásoktól 

sem riadtunk vissza.  
 

 

3.8. Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 

- Célja a szakmai színvonal emelése, az intézményen belüli együttműködés, belső 

tudásmegosztás, kétirányú kommunikáció megvalósulása volt, mely összhangban állt az 

intézmény éves munkatervével, intézményi célokkal, feladatokkal. 

 

3.9. A munkaközösség-vezetők beszámolóit mellékletben kérjük csatolni. 

- Mellékletben csatolva 

 

3.10. Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai 

 

- Évzáró/évnyitó értekezletünk a tervezettek szerint alakult.  

Elsősorban az új nevelési év munkaszervezésével kapcsolatos teendőket beszéltük meg, de sort 

kerítetünk a nyári élet kiértékelésére is.  

Munkaközösségünk is ekkor tartotta első közös értekezletét. 

- Október 25.-én közösen készültünk az intézményi tanfelügyeletre.  

Az aktualitások megbeszélése után munkaközösségünk is összeült. Alkalmazotti közösségünk 

délután, egy váratlan lehetőségnek köszönhetően agyagos-továbbképzésen vett részt. 

- Decemberben alkalmazotti közösségünkkel látogattuk meg a Gödöllői Karácsonyházat, ahol 

közösen gyönyörködtünk a népi technikák változatos világában. 

- Februárban az óvodapedagógusokkal közösen, az óvodánkba kihelyezett továbbképzésen 

folytattuk ismerkedésünket a padlórobotokkal, valamint a HPP átdolgozásának tervezetét is 

egyeztettük. 

 

 

3.11. Nyilvánosságot biztosító intézményi belső és külső programok szervezésének 

tapasztalatai 

 

- Hagyományőrző programjainkon lehetőséget biztosítunk a szomszédos bölcsödének és 

iskolának az átlátogatásra, közös ünneplésre. 

- Katasztrófavédelmi játéksorozatunk több évre vezet vissza. Dr. Sztanek Endre Alapítványával 

karöltve, Csonka Ágnes vezetésével és a mi katasztrófavédelmi felelősünkkel tanulják meg a 

kicsik, hogyan is szabaduljanak ki például a hó fogságából, vagy hogyan viselkedjenek árvíz 

esetén. 

- Fiatalok közösségi szolgálatára 5 főnek biztosítottunk lehetőséget. 

- 1 fő OKJ-s óvodai dajkaképzésben résztvevőnek biztosítottunk gyakorlati helyet. 
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4. Mérés, ellenőrzés, értékelés 

 

4.1. Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai 
 

- A pedagógiai dokumentáció vezetését a helyettesemmel és a munkaközösség vezetővel 

karöltve végeztem. Évindításkor majd évközben többször is sort kerítettünk arra, hogy 

ellenőrizzük az időben történő adminisztrálást, a közös értelmezést, mely idén már formailag és 

tartalmilag is egységessé vált. 

- A műhelytervet, a munkaközösség tervét, Becs tervet és az egyéb felelősök terveit még 

évindítás előtt egyeztettük. 

- A befogadást és visszaszoktatást minden óvodapedagógusnál és dajka néninél, fejlesztő 

pedagógusnál, pedagógiai asszisztensnél az októberi, novemberi hónapokban figyeltem meg. A 

tapasztalatokat, esetleges eltéréseket közösen beszéltük meg. 

- A nevelőmunka, tanulás eredményessége, kiemelt célok és feladatok megvalósulásának 

megfigyelését a tavaszi időszakra terveztem, ez az óvoda bezárása miatt elmaradt. Az online 

megvalósuló tanítást azonban nyomon követtem, javaslataimat megosztottam, megvalósítását 

ellenőriztem. 
 

4.2. A technikai dolgozók ellenőrzésének tapasztalatai 
 

- A technikai dolgozók ellenőrzése a munkafolyamatok szabályozottságára, a HACCP 

dokumentumok vezetésére, konyhahigiéniára, védőruha használatára és a tisztasági 

ellenőrzésre irányult. Vezetőtársammal és a pedagógiai asszisztenssel közösen, a munkát 

leosztva végeztük feladatainkat, majd havonta együtt elemeztünk, értékeltünk. Mivel 

összeszokott, régóta együtt dolgozó dajkákról van szó, egy-két kisebb korrekción kívül nem 

volt számottevő feladatunk. A járványügyi helyzetre való tekintettel új elvárások 

fogalmazódtak meg, melynek betartására fokozottan figyeltünk. 

 
 

4.3. A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből következő 

feladatok 
 

- Az újonnan érkező gyermekek befogadásának és a régi gyerekek visszaszoktatásának 

megfigyeléseiről szeptember végén készítettek néhány mondatos összegzést az 

óvodapedagógusok, majd novemberben, januárban történt ennek után követése az egyéni 

mérőanyagban meghatározottak szerint. Tapasztalataikat minden esetben megosztották a 

szülőkkel. Amelyik kisgyermeknél szükségesnek látták, külső szakembereket is bevontak a 

megsegítésbe. 

- Az összes újonnan érkező gyermek logopédiai szűrése évkezdéskor megtörtént, így időben 

fordulhattak az arra rászorulók megfelelő segítségért. 

- Az ősszel és tavasszal történő emberrajz elkészítése támpontot adott az egyes gyerekek 

finommotoros fejlesztéséhez, belső és külső szakemberek bevonásához. 

- Amennyiben az óvodapedagógusok mérései és megfigyelései megkérdőjelezték az iskolára 

való alkalmasságot, még decemberben megküldték a szakértői bizottság felé a vizsgálati 

kérelmeket. 

- A fejlesztő pedagógus MSSST mérése a betöltött 5 éveseknél ősszel megtörtént. Tavasszal az 5 

évet betöltő gyerekek mérése ismét MSSST méréssel valósult meg. 

- Óvodapszichológusunk a csoportos óvodapedagógusokkal, segítőinkkel és a családok 

bevonásával vett részt fejlesztési, preventív tevékenységünkbe. 
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- BTMN és SNI gyermekek esetében fejlesztési tervekkel és pedagógiai vélemények 

elkészítésével egészítették ki mérési munkájukat az óvodapedagógusok. 

 

4.4. Szaktanácsadói látogatás, tanácsadás tapasztalatai 
 

- Idén nem volt szaktanácsadói látogatás, tanácsadás. 

 

5. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége 

 

5.1. Az év folyamán a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása 

érdekében megtett intézkedések. 
 

- Az idei nevelési évben nem volt sem veszélyeztetette sem hátrányos helyzetű gyermekünk. 
 

5.2. A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai 
 

- Mellékletben csatolva 
 

6. Az óvodai nevelésbe illesztett egyéb, külső szolgáltató által szervezett foglalkozások, 

szolgáltatások tapasztalatai 
 

- Hétfőn akrobatikus rocki edzésen vehettek részt a gyerekek, kedden dzsúdó, csütörtökön 

néptánc oktatás volt. 

- A hitoktatás szerda reggelenként 2 csoportban valósult meg régi hitoktatónk vezetésével, 

aminek idén nagyon örültünk. 

- Pénteken úszásoktatáson és fociedzésen vehettek részt a gyerekek. 

 

7. Az óvoda ünnepei, hagyományai 
 

7.1. A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyomány, program szervezésének 

tapasztalatai 

- Minden csoportunk törekedett a gyerekek és szüleik minél természetesebb környezetben 

történő megismerésére, egymással való ismerkedésre.  Voltak, akik kirándulni mentek, voltak, 

akik az udvaron játszó délelőttöt szervezetek. 

- Játékos szőlőszüret – táncház: A délelőtti szüret, szőlőpréselés nagyon tetszett a gyerekeknek. 

Vidáman lelt a délelőtt, sokat énekeltünk, játszottunk. A délutáni táncház a szülők számára is 

nyitott volt. Idén a „Toppantó” együttes húzta a talpalávalót. A közös tánc után megkínáltuk a 

lelkes és kellően kifáradt társaságot saját készítésű musttal, házi pogácsával.  

- Mihály-napi vásár: Hangulatos, játékos délután volt, melyen egyaránt jól érezték magukat 

kicsik és nagyok. A szülők számára nyílt program volt. 

- A Magyar Népmese Napján egy Benedek Elek mese eljátszásával ajándékozta meg 

kollektívánk a gyerekeket. 

- Az Állatok Világnapján alkalmából „Sün-órán” vehettek részt óvodásaink. 

- Az őszi természet szépségeit – Örökös Zöld Óvoda révén – a Budai-hegyekben, kirándulás 

közben csodáltuk meg, míg a kisebbekkel a közeli Ó-hegy parkban sétáltak, játszottak.  

- Márton-napi lámpás felvonulásunkat már hagyományos programként várták a szülők és a 

gyerekek. Idén az óvoda környékén sétáltunk a gyerekekkel és szüleikkel, ami a sok kis 

lámpástól nagyon hangulatossá vált. 

- Még ősszel, az iskolába készülő nagyokkal meglátogattuk a Magyar Természettudományi 

Múzeumot. 
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- A karácsonyi ünnepváró barkácsdélutánunk idén is osztatlan sikernek örvendett: sok gyermek 

és szülő vett részt rajta, lelkesen és ügyesen dolgoztak. 

- A Mikulásvárást a „Toppantó” együttes népzenei műsora és közös táncos játéka színesítette, 

melynek végén természetesen megérkezett a Mikulás is. 

- Gyerekkarácsonyunk hangulatos, ajándékokban gazdagra sikeredett. 

- A szülőknek rendezett karácsonyi műsorok egyediek, meghatóak voltak. Minden csoport 

készített mézeskalácsot, így a műsorok után megkínálhatták a szülőket, játszhattak kicsit 

közösen is. 

- Felnőtt karácsonyunk idén is megnyugvást hozott az ünnepi rohanásban. 

- Nagy Mária hangszerbemutatója ismét nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a felnőttek 

körében. 

- Egészségnapunk alkalmából játékos dramatikus előadással kedveskedtünk a gyerekeknek, mely 

természetesen szorosan kapcsolódott az aktualitáshoz. Gyümölcs-és zöldségsalátát készítettek a 

gyerekek. Zárásként óvodánk fogorvosa pont erre a napra jelentkezett be, így méltó befejezése 

lett ennek a napnak. 

- A Farsangot  jelmezes, táncos, énekes vígassággal ünnepeltük. 

- Idén sem hagyhattuk ki a könyvtárlátogatást, hiszen ez a korosztály igen fogékony minden 

iránt, így reményeink szerint a könyvek, az olvasás szeretetének megalapozásához mi is 

hozzájárulunk kicsit. 

- Az idei Március 15-ét az udvaron, közös énekes-táncos játékkal ünnepeltük.  

- A Víz világnapja alkalmából online játékokat, vizes kísérleteket ajánlottunk. 

- A Költészet Napja alkalmából személyes, kedvenc verseket tettünk közzé a csoportok 

közösségi oldalain. Az óvodapedagógusok meséltek, még az óvodatitkár is kedvet kapott 

hozzá. A gyerekek és a szülők is hálásak voltak. 

- Húsvéti ünnepvárásunk szintén online formában valósult meg, ahol kreatív kézműves ötleteket, 

rövid mondókákat, meséket, énekeket, locsolóverseket, húsvéti történeteket, hagyományőrző 

játékokat osztottak meg az óvodapedagógusok. 

- A Föld Napját színvonalas online tartalmak válogatásával és megosztásával ünnepeltük. Több 

család fényképpel is illusztrálta, milyen otthoni veteményest készítettek, amihez előzetesen 

ajánlásokat kaptak óvodapedagógusainktól. 

- Anyák napjának online megünneplése minden csoport óvodapedagógusának szívügyévé vált, 

így megható, a szülőket tényleg meglepő megoldások születtek, melyeket nagyra értékeltek a 

szülők, nagyszülők. 

- A Madarak és Fák Napja alkalmából több kreatív ajánlást készítettek óvodapedagógusaink, 

amiből mindenki kiválogathatta a számára legszimpatikusabbat. Fényképek által csodálhattuk 

meg a fa festményektől kezdve a madár-figurákat, a gyermekek alkotásait. 

- Csodapók napunk idén sajnos elmaradt, de a nagyoktól való elbúcsúzásról nem mondunk le. 

Augusztus végére tervezünk egy közös udvari „játékos – 7 próbás -  eszem-iszom – tortaevős - 

elballagós” búcsú délelőttöt.  

- Összességében úgy gondolom, programjaink zöme jól sikerült. Tavasztól a járvány átszervezte 

az életünket, de alkalmazkodva hozzá igyekeztünk kihozni mindenből a legjobbat. Sajnáljuk, 

hogy pont azok a programok maradtak el, melyekre már kiscsoportosaink is készen álltak 

volna, egy-egy hosszabb kirándulásra, közös játékra, Csodapók-napra. Jövőre reméljük, 

bepótoljuk őket! 

 

- A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői 
 

- A Zene Világnapját szeretnénk minden évben emlékezetessé tenni. Idén zongorakísérettel 

énekelték legkedvesebb dalaikat a gyerekek, majd a felnőttek rögtönzött kórusa szórakoztatta a 
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gyerekeket. Változatos hangszereket is kipróbálhattak óvodásaink, majd zenekarrá alakulva 

közösen koncerteztünk. 

- A ballagó nagyok játszóházas programjára már bejelentkeztünk, konkrét időponttal 

rendelkeztünk, amit sajnos átírt az élet, így elmaradt ez az utolsó közös játék. 
 

 

8. Az óvoda kapcsolatai 
 

8.1. A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése 
 

- Célunk az együttműködésre törekvő, partnerségre épülő kapcsolattartás volt.   

Szülői értekezleteink tartalmasak, építő jellegűek voltak.  

Bővítettük a családokkal közös programok lehetőségét. Közös játszó napokon, kiránduláson 

ismerkedhettek a családok, az óvodában dolgozók. 

- A szülői válaszmányi értekezleteken közösen gondolkodtunk, eredményeképpen minden 

csoportba megvettük az illóolajos, ultrahangos diffúzorokat. Beszélgettünk a higiénés 

szokásokról, javaslataikat megfogadva minden WC mellé papírtartót szereltünk fel.  

- Segítettek az óvoda nyári felújításában, szállítási tevékenységekben. Gyakran hoztak rajzpapírt 

és alapítványunknak is többen fizettek be kisebb-nagyobb összegeket. Az adó 1 %-ból is szép 

összeg folyt be, amit udvari játékeszköz beszerzésére szeretnénk fordítani. 

- Az új szülőkkel történő ismerkedést a beiratkozás személytelensége miatt kevésbé éreztük 

sikeresnek, de nyitás óta igyekszünk a személyes kapcsolat kialakítására. Első szülői 

értekezletünket a nyár végére terveztük, de az ebédbefizetés miatt már most felvettük a 

kapcsolatot velük. Azóta többen is itt voltak az intézményben. 
 

 

8.2. Társintézményekkel való kapcsolattartás általános tapasztalatai 
 

- Elsődleges társintézményünk a szomszédos Napsugár Bölcsőde. Mivel az étkezést ők 

biztosítják számunkra, napi kapcsolatban vagyunk az élelmezésvezetővel, a szakáccsal. Havi 

rendszerességgel beszéltük át a felmerülő problémákat, amiben igyekeztünk konszenzusra 

jutni. Ünnepeink alkalmával gyakran segítettek a gyerekek megajándékozásában. 

Hagyományőrző ünnepeinkre meghívtuk őket, örömmel fogadtuk szüreti délelőtti 

látogatásukat. 

- Szintén fontos társintézményünknek tekintjük a Harmat u. 88. sz. Általános iskolát, hiszen sok 

gyermekünk ott folytatja tanulmányait, valamint több tanító néninek és tanárnőnek is hozzánk 

járt a gyermeke. Az iskolai beiratkozás idejében többször folytattam telefonos beszélgetést az 

iskola igazgatójával. 

Szüreti felvonulásuk alkalmából hozzánk is ellátogattak, így ha rövid ideig is, de együtt 

mulattak a kicsik és nagyok. 

 

8.3. Az egyéb intézményekkel való kapcsolat jellemzői 
 

- A Fenntartóval való kapcsolattaráskor ügyeltem a szakszerű, törvényes működés 

megvalósítására. A tervezési, beszámolási, információkötelezettségeimnek eleget tettem, a 

precízebb adatszolgáltatásra a továbbiakban jobban kell figyelnem. Az éves munkatervben 

meghatározott feladataimat igyekeztem megvalósítani. 

- A kerületi iskolák közül a Kada Mihály Általános Iskolával kerültünk közelebbi kapcsolatba, 

hiszen több gyerekünk is megy az intézménybe. Az igazgatónővel többször beszéltem 

telefonon, kölcsönös segítségnyújtás jellemzi partnerségünket.  
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- A Zeneiskolával is jó a kapcsolatunk, bár a személyes kapcsolatot most az online kontakt 

váltotta fel.  

- A Bárkával  a gyermekvédelmi felelősünk a fő kapcsolattartónk. 

- A kerületi Könyvtárral is évek óta összeköttetésben vagyunk, hiszen azon kívül, hogy minden 

csoportunk ott tölt egy-egy szervezett délelőttöt, szerencsére több gyerekünk is aktív 

könyvtárlátogató. 

- A gyermekorvossal, védőnővel és fogorvossal is évek óta jó partneri viszonyt ápolunk. 

Közülük a védő nénink a legaktívabb, hiszen azon felül, hogy ellátja a gyermekeinket, mindig 

nagy segítségünkre van. Idén a beiratkozás után vettük főleg igénybe szolgálatait az 

óvodaköteles gyerekek feltérképezésében. 

- Az OH és a POK rendszeresen jelen van életünkben. Tájékoztatásukat minden esetben 

elolvastuk, szükség szerint megvalósítottuk.  

 

9. Az intézményvezető önértékelése 

 

- A személyi feltételeket illetően nagy örömünkre szolgált, hogy teljes létszámmal kezdtük 

az évet. Egyik kolléganőnk Gyesről érkezett vissza, másik újonnan érkezett. Mindkét 

kolléganőnk beilleszkedése sikerült, könnyen ellesték szokásainkat és alkalmazkodva 

hozzájuk váltak teljesen egyenrangú társainkká.  

Az óvodapszichológusunk év közben döntött úgy, hogy mégsem ez a korosztály az, ami a 

szívéhez a legközelebb áll, így elment tőlünk. Szerencsére nem szakadt meg a folyamat, 

hiszen egyből sikerült felvennünk a helyére olyan óvodapszichológust, aki már 

bizonyította rátermettségét és szakértelmét egy másik, szintén kőbányai óvodában. 

- Szervezetfejlesztési feladataimat úgy érzem, a tervezetteknek megfelelően megoldottam. 

Márciustól egy újfajta rendszert kellett kialakítanunk, de nem okozott nehézséget az online 

kapcsolattartás sem. Az első napok nehézségein átevezve mindenki megtalálta a maga 

erősségét, saját munkarendszerét, mely segítségére volt közösségünknek, szülőknek, 

gyerekeknek. 

- Sikeresen lezárult a vezetői és intézményi tanfelügyelet, melyre közösen készülve 

mindenki kihozta magából a legjobbat. A szülők is bebizonyították partnerségüket, józan 

gondolkodásukat, segítőkészségüket. 

- Tehetséggondozó tevékenységünk napi szinten beépült életünkbe, mely a 

csoportnaplókban is tervezetté vált. Minden hónapban más-más népi technika 

gyakoroltatására kértem kollégáimat, ami egészen februárig meg is valósult. Később, az 

online ajánlásokban is fellelhető volt. 

- Az iskolába készülő gyermekek hatékonyabb iskolára való felkészítését egy „Csodaokos-

ovis” műhely megszervezésével segítettem, melyet fejlesztő pedagógus kolléganőmmel 

közösen vezettünk. Éves tervünk felépítését tudatosan átgondolva alkottuk meg, melytől 

csak szükség szerint tértünk el.  

- Munkaközösségünk a műhelyhez igazodva állította fel tematikáját, mely sikeresnek 

mondható. A jövőben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a környezeti nevelésre, a 

természetvédelemhez kapcsolódó tevékenységekre. Ösztönzően hat ránk nyertes 

„Óvodakert” pályáztunk, melyhez anyagi segítséget is kapunk a jövőben az Országos 

iskolakert-fejlesztési program által. 

- Fenntartói döntés értelmében idén nyáron nem zárnak be a kerület óvodái, így a nyári élet 

megszervezése nagyobb körültekintést igényelt. Több szülő igényelte az óvodai ellátást, 

mint eddig, így mind a szabadságok átgondolt kiadása, mind a nyár tartalmas eltöltésének 

megszervezése feladatunkká vált. Igyekeztünk élmény dúsan, minél többet az udvaron 

tartózkodva foglalkozni a gyerekekkel. A déli meleg előtt több mozgáslehetőséget  
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A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 2019/20-as NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE 

 
Nevelési évünknek célja volt: a szakmai színvonal emelése, amely az intézmény nevelési 

programjának, szervezett programok lebonyolításának köszönhetően részben valósult meg. A korona 

vírus miatti helyzet az óvoda bezárását tetté szükségessé, ezért 2020. március 17-én bezárt óvodánk. 

Szakmai életünk is ennek a helyzetnek megfelelően változott. Az óvónők online témaajánlásokat 

küldtek kétheti rendszerességgel. A fejlesztőpedagógus is ebben a formában, heti ajánlásokat, 

játékokat küldött a szülőknek. Természetesen az egyéni megkereséseket is adekvátan kezeltük. 

 

Az intézményen belüli együttműködés, belső tudásmegosztás nagymértékben javult, mely nagyrészt a 

kollégák hozzáállásán, nyitottságán, az iskolára hangoló foglalkozásoknak is köszönhetően változott, 

másrészt a közös képzésen való részvételnek is betudható. 

 

A törvényi elvárásoknak a „Csodaokos-ovi” műhely megvalósításával tettünk eleget, mely az iskolába 

készülő gyermekek iskolakezdéshez szükséges testi, lelki és szociális érettségét, az iskolára való 

alkalmasság elérését célozta meg. A résztvevő felnőttek és gyermekek egyaránt jól érezték magukat 

minden alkalommal, nagyon hasznosnak tartottuk ezt a programot, ezért a jövőre nézve, követendő 

példának gondoljuk. A szülők visszajelzési is ezt támasztották alá. 

Módszertani innovációként a „Bee-Bot” programozható játékrobottal ismerkedtünk meg és a kék 

csoportban elkezdődött a program bevezetése. A jövőben tervünk minden csoportban megismertetni 

ezt a programot.  

Nyári életünk másképpen fog zajlani, mint ahogyan az eddig lenni szokott. Erre közösen kell 

felkészülnünk. Jól szervezetten, megfelelő mennyiségű, minőségű eszközök biztosításával. 

 

 

Budapest, 2020. 05. 25.                                              Szalkai Krisztina 

                                                                              Munkaközösség vezető 
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A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT ÉVES ÉRTÉKELÉS 
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- Elkészítettük az éves tervet, melyben meghatároztuk a célokat, feladatokat.  

- Ebben a nevelési évben elsőként az vezetői tanfelügyeletre készültünk, ami október 3.-án 

sikeresen meg is valósult. 

- Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre november 8.-án került sor. 

- Mindkét eljárásra elkészítettük a szükséges dokumentumokat, feltöltöttük az online felületre, 

valamint megszerveztük a jelenlévő szülők és óvodai dolgozók ittlétét. 

- A HPP átdolgozását, aktualizálását, frissítését a nevelőtestület bevonásával közösen vettük 

célba.  

- Gyakornokunk (Földes Eszter) a portfólióját elkészítette, melyhez szakmai segítséget, 

támogatást nyújtottunk, mind az óvodavezető, mentora, mind a BECS csoport tagjaival.  

- Fábiánné Pintér Erzsébet magánéleti nehézségei miatt a minősítési eljárás elhalasztását 

kérvényezte az OH-nál, mely elfogadásra került. A 2021-es évre újra beadta a minősítési 

eljárásra a kérelmét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ 
Budapest, 2020. június 4.                                                                         Fábiánné Pintér Erzsébet  
                            BECS vezető 
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Fejlesztőpedagógusi munkaterv értékelése 

2019-2020 
 

Szeptemberben a 2019. szeptember 1-ig az 5 évet betöltött gyermekek MSSST mérése, szülői 

beleegyező nyilatkozatok kitöltése, aláírattatása megtörtént. 

Egyeztettem az óvoda pszichológusával a BTMN-es gyerekek Szakszolgálathoz való küldéséről, a 

szakvéleményeket megírtam, egyeztettem az óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel, szülőket 

tájékoztattam. 

Októberben a mérési eredményeket megbeszéltem az óvodapedagógusokkal, az intézmény 

vezetőjével és a szülőkkel. 

Egyeztettem a logopédussal, pszichológussal a fejlesztésre járó gyermekekről, a fejlesztendő 

területekről, észrevételekről, időpontokat egyeztettük. 

Javaslataimat megosztottam az óvodapedagógusokkal az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez, 

különös tekintettel a visszamaradt gyermekek esetében. 

A fejlesztésre járó gyermekek órarend tervezeté elkészítettem, a fejlesztést megkezdtem, az ehhez 

szükséges szülői beleegyező nyilatkozatok beszereztem. 

 

Novemberben és decemberben folyamatosan konzultáltam a fejlesztésre járó gyermekekről az 

óvodapedagógusokkal és belső szakemberekkel, szükség esetén fogadóórát tartottam az érintett 

szülőknek. 

A fejlesztések folyamatosan megvalósultak, alkalmanként csoportokban történő helyettesítések miatt 

kevesebb idő állt rendelkezésemre. 

Januárban a csoportos óvodapedagógusokkal átbeszéltük az iskolába menő gyermekek 

részképességeinek, szociális érettségének szintjét. Iskolára való alkalmassági vizsgálatra küldtük 

azokat a gyermekeket, akiknél az szükséges volt. 

Februárban és márciusban folyamatosan zajlottak a fejlesztések, szükség szerinti konzultációk 

egészen március 16-ig, amikor is a Korona vírus miatt az óvoda bezárásra került, május 31-ig. 

 Június 2-től, az óvoda újra nyitásától, az egészségügyi javaslatoknak megfelelően, lehetőség szerint 

az udvaron mozgásos játékokkal segítem a gyermekek visszailleszkedését, fejlesztését. 

Az év végi kontrollmérések a kialakult helyzet miatt nem valósultak meg, az értékelések a félévi és az 

azóta eltelt másfél hónap időszakáról elkészültek. Konzultálok az óvodapedagógusokkal, az intézmény 

vezetővel. Az érintett, érdeklődő szülőket fogadó óra keretében az eredményekről tájékoztatom. 

A január óta 5. életévüket betöltött gyermekek MSSST mérését folyamatosan készítem el az óvodába 

járó gyermekeknél a nyár folyamán. 

 

Fejlesztős adatok 

 

A 2019-20-as nevelési évben fejlesztésre járó gyermekek száma szeptemberben:33 fő, 1 gyermek, év 

közben SNI-s lett így ő kikerült a fejlesztésből, viszont novemberben 1 gyermek és 2020-ban 3 

gyermek lett BTMN-es. Így év végén: 35 fő! 

A gyermekek életkori megoszlása: 3-4 éves 1 fő, 5 éves 4 fő,  

6 éves 20 fő, 7 éves 10 fő! 
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BTMN-es gyermekek:szeptemberben  6 fő, (Juhász Jázmin, Kovács Sz. Balázs, Márton L. Csenge, 

Tankó Balog Lili, Szabó Simon Zoárd, Szalontai Tamás,) 

                                  2020 májusban 9 fő!(előzőek + Göncző Viktória, Kerekes Palmira, Nagy 

Gergely) 

 

 

 

 

Budapest, 2020. 06. 03.                                              Szalkai Krisztina 

                                                                                 Fejlesztőpedagógus 
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Óvodapszichológusi beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről 

 

2020. 02.17-én kerültem az óvodába. A járvány miatt a gyerekekkel történő közös munkát 

sajnos csak elkezdeni tudtam. Ami meglepő volt számomra, az a több szülő felől érkező ellenállás. 

Sajnos sokan nem járultak hozzá gyermekük mindennapjainak könnyebbé válásának elősegítéséhez. 

Észérvek és az otthoni nehézségek ellenére sem. Amellett, hogy adott gyermeknek is nehezebb így az 

élet, a közösséget is befolyásolja működésében, hangulatában.  

Azokkal, akiknek szülei partnerek gyermekük lelki fejlődésének elősegítésében, elkezdődhetett 

a munka. Legtöbben nyitottan, kooperatívan vettek részt a foglalkozásokon. Aki opponálóbban is 

viselkedett, a passzív válfaját alkalmazta, ami a későbbi aktívabb részvétel elnyeréséhez rövidebb 

kerülő utat igényel.  

A szülők közül sokan együttműködve elkezdték a gyakorlatba ültetni a javasolt technikákat, ami 

hamarabb hozhat előrelépést. Többen kevéssé aktívan álltak mindehhez, ami jellemző kép és sok 

esetben magyarázza a gyermek viselkedési problémáját is.  

A kollégák elfogadóak, érdeklődők, segítőkészek, ami segíti az odatartozás kezdeti csíráinak 

erősödését. Az eddig használt és bevált eszközök beszerzése és a támogató attitűd is hozzájárul a 

kollektíva tagjának érzetéhez, mely a nehezebb pillanatokban erőforrásként sokat jelent. 

Ebben a nevelési évben  

Szülőkonzultációk száma: 6 személyes, 4 online 

Gyermekfoglalkozások száma: 15  

Budapest, 2020.06.05.   

 

        ……………………………… 

                Kőrösy Sára 
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Éves értékelés a Kőbányai Csodapók Óvoda gyermekvédelmi tevékenységéről 

 a 2019/2020-as nevelési évben 

 
 

Gyermekvédelmi tevékenységünk célja: 

 

A gyermekek jogainak és mindenekfelett álló érdekeinek képviselete, segítségadás a rászoruló 

családoknak. 

 

A gyermekvédelmi feladatok végzését a gyermekvédelmi felelős koordinálja. A gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáért az óvoda minden pedagógusa felelős, azaz a mentálhigiénés, megelőző, támogató, 

probléma-felismerő nevelőmunka mellett jelzési kötelezettsége van a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető problémák esetén. Mindezt a tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő attitűd, a 

szeretetteljesség és a következetesség jegyében. 

 

Gyermekvédelmi felelős alapvető feladata: 

 

– Koordinációs tevékenységgel segíteni az óvoda pedagógusainak gyermekvédő munkáját. 

– Szakmai támogatás biztosításának kezdeményezése. 

– Célszerű kapcsolattartás az érintett családokkal. 

– A probléma jellegétől függően kapcsolattartás a megfelelő szakemberrel, kérni a Módszertani 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat, a kerületi Gyámhatóság, illetve a 

gyermekorvos, védőnő segítségét. 

– A BÁRKÁ-val történő kapcsolattartás. 

 

A nevelési évben megvalósult legfontosabb feladatok a következők voltak: 

Megtörtént: 

  

     -     2019. szeptember végéig az éves gyermekvédelmi feladatok munkatervben való rögzítése. 

– A gyermekvédelmi munka ütemezésének ismertetése a nevelő testülettel. 

– Az óvodába újonnan érkező gyermekek felmérése. 

– A csoportok első szülői értekezletén az óvodapedagógusok tájékoztatták a szülőket arról, hogy 

kihez fordulhatnak problémák esetén. 

– A gyermekvédelmi felelős nevének, elérhetőségeinek kifüggesztése a faliújságra. 

– Karácsonyi csomag odaítélése a rászoruló családoknak. 

– Részvétel a  2020. február 27-én az Újhegyi Közösségi házban megrendezett Éves 

gyermekvédelmi Tanácskozáson. 

– Az összejövetelen kapott információk továbbítása a vezető és a nevelő testület felé. 

– Folyamatos kapcsolattartás az óvoda védőnőjével. 

– Folyamatos kapcsolattartás a segítő szakemberekkel, logopédussal, fejlesztő pedagógussal, 

pszichológussal a gyermekek fejlődéséről. 

– Ebben a nevelési évben is lehetőséget kaptunk szociális segítő munkatárssal való 
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együttműködésre. Programját a Szülői Szervezet Választmányi értekezletén ismertette az érintettekkel, 

majd a választmányi szülő a saját csoportjának első szülői értekezletén adott tájékoztatást a hallott 

információkról. A nevelési év folyamán szerdánként tartózkodott az intézményünkben, ahol lehetőség 

szerint segítséget nyújtott a gyermekeknek, családjaiknak, az óvodapedagógusoknak és az óvodában 

megjelenő egyéb szakembereknek. 

– A járványügyi helyzetre való tekintettel óvodánk 2020. március 17- június 2-ig nem fogadott 

gyermekeket. Ez idő alatt internetes segítséget nyújtottunk a szülők és a gyerekek részére, 

megkönnyítve ezzel az otthoni nevelést, fejlesztést, iskolára való felkészítést. 

 

 

 

2019/2020 PIROS KATICA ZÖLD BÉKA SÁRGA CSIBE KÉK PILLANGÓ ÖSSZESEN 

Gyerekek száma 24 26 23 23 96 

HH - - - - - 

HHH - - - - - 

SNI - - 3 1 4 

BTMN 5 1 - 3 9 

Rendszeres gyv. támogatásban 

részesül 
- - - - - 

Védelembe vett gyerekek 

száma 
- - - - - 

 

A 2019/2020-as nevelési év indításakor nem volt hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő és védelembe vett gyermekünk. A nevelési év 

folyamán sem történt erre vonatkozó változás, ezért gyermekvédelmi szempontból nem volt szükség 

ilyen irányú intézkedésre. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. május 30.                                                                        Gulyás Gáborné 

                                                                                                            gyermekvédelmi felelős 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kőbányai Csodapók Óvoda 

1104  Budapest, Mádi utca 127 

 

 

2019/2020. nevelési év 21 

 

KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA 
1104 Budapest,  Mádi utca 127 . 

Tel/ fax: (06-1) 260-33-62   Tel:  (06-1) 431-9936 
Internet :  www.csodapokovoda.kobanya.hu  

emai l :  csodapok.ovoda@gmai l.com  

 
2018/2019. nevelési év értékelése 

Elges Renáta logopédus 

heti óraszám 8 óra 

  

  

 
Nevelést segítő 
szakemberek  

Ellátott gyermekek száma E
l
l
á
t
o
t
t
a
k
 
ö
s
s
z
e
s
e
n 

ebből 

kiscsopor-tos 
3 éves korú 

középsős  
4 éves korú 

nagycsopor-tos 
5-7 éves korú 

HH HHH SNI BTM 

Logopédus 2 0 17 19    7 

Pszichológus          

Utazó gyógypedagógus         

Fejlesztőpedagógus         

 
 
 
 
 A gyermekek fejlődésének mérése 

 

Mérés jellege, típusa 
Mérésben résztvevők 
száma 

 SZÓL-E szűrés, kontroll 
KOFA 3 szűrés 

39 db 
25 db 
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Terápiában részesült gyermekek: KÉK PILLANGÓ: 5, SÁRGA CSIBE:3, ZÖLD BÉKA: 5, PIROS 
KATICA:6 
A felvett gyerekek közül 
              részleges artikulációs zavarral kezelt: 10 
              általános artikulációs zavarral kezelt:  3           
              megkésett beszédfejlődéssel kezelt: 3 
              beszédészlelési-megértési problémával kezelt 3 
 
 
Beszámoló: Tizedik tanévemet töltöttem a Csodapók Óvodában, kiegyensúlyozott, ideális 
feltételek között. Az órarend összeállításában ezúttal nem volt változás, kiválóan össze tudtunk 
dolgozni a pszichológus és a fejlesztő pedagógus kolléganővel. Szeptember hónapban az öt éves 
korúak SZÓL-E szűrését és kontrollvizsgálatokat végeztem, valamint a kiosztott KOFA-
kérdőíveket értékeltem. A kiscsoportot kezdő gyerekek szüleit még júniusban, a 0. szülői 
értekezleten tájékoztattam a kérdőívről, valamint a hároméves gyermekek nyelvi fejlettségéről. 
A terápiába kerülő gyerekek szüleit írásban értesítettem arról, hogy gyermekük fejlődése 
érdekében hogyan segítsék az eredményes terápiát. Elenyésző volt azoknak a száma, akik nem 
gyakoroltak otthon vagy rendszeresen nem hoztak füzetet. Az iskolaérettségi vizsgálatokhoz, 
BTM-vizsgálatokhoz minden esetben elkészítettem a logopédiai véleményeket. Ebben a 
tanévben megnehezítette a munkát az iskolaérettségi vizsgálatok körüli zűrzavaros helyzet, a 
törvényi változások következtében minden felborult. Ez sok esetben okozott zavart az óvoda és 
a szakszolgálat együttműködésében. Ilyenkor igyekeztem „közvetítőként” segíteni a megfelelő 
kommunikációt, a félreértések tisztázását.  
A tavalyi évben BTM-vizsgálatra küldött megkésett beszédfejlődésű gyermek SNI-ellátásba 
kerültek a tanév során, november hónapban. Az újonnan érkezett, általános pösze gyermek 
szintén a tanév közben került SNI-státuszba. Mindkettőjüket év közben átadtam az utazó 
logopédus, utazó gyógypedagógus kollégáknak. Sajnos egyre inkább úgy tűnik, hogy a megkésett 
beszédfejlődésű gyermekek beszédállapota súlyos, óvodai alapellátásban nehezen kezelhető jó 
eredménnyel. BTM státusszal rendelkezik az egyik megkésett beszédfejlődésű gyermek, aki 
alapellátásban nem kap annyi fejlesztést, mintha logopédiai óvodába járna, de a szülők ezt nem 
tudták vállani. Félévkor három, artikulációs zavarral kezelt gyermek lényegesen javult minősítést 
kapott, hangcseréik megszűntek, enyhe hangtorzítások maradtak csupán, ezért a szülőkkel 
egyetértésben a terápiát befejeztem. Helyettük a második félévtől két gyermeket vettem 
ellátásba. Folyamatosan konzultáltam a gyerekek fejlődéséről az óvodapedagógusokkal. A 
dajkákkal, technikai dolgozókkal is jó kapcsolatom van. A legtöbb szülővel a reggeli érkezéskor 
rendszeresen beszéltem. 
A COVID-19 vírus okozta járvány márciusban szólt bele a logopédiai ellátásba is. Március 16-tól a 
FPSZ főigazgatója online munkavégzést rendelt el számunkra. Az óvoda segítségével fel tudtam 
venni a kapcsolatot a legtöbb szülővel, sms-t írtam, illetve az óvónők segítségével Facebookon 
keresztül kértem a szülőket, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot. 14 gyermek volt ekkor 
ellátásban, közülük 9 szülő jelzett vissza, hogy online is igényli a logopédiai ellátást. A 9 
gyerekből öten heti rendszerességgel élő, SKYPE-programon keresztül lebonyolított logopédiai 
órákon is részt vettek, ahol megosztott képernyővel dolgoztunk. Nekik, és a SKYPE-os órákat 
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nem vállaló szülőknek is hetente elküldtem a játékos feladatokat, így a szülők segítségével a 
fejlesztés nem állt meg. Ki kell emelnem, hogy a SKYPE-os lehetőséget igénybe vevő szülők 
hihetetlen lelkesedéssel állnak gyermekük mellett, fontosnak tartják, hogy a logopédiai terápia 
ne álljon le. Nagyon hálás vagy mindnyájuknak! 
A beszámoló írásakor már tudott, hogy az online logopédiai ellátást kell folytatnom június 2-a 
után is, egészen június 15-ig, hiába nyitottak ki az óvodák. Ezért a gyerekek logopédiai 
minősítését nem tudom csatolni. Sajnos az látszik, hogy egy-két iskolába lépő nagycsoportos 
ebben az évben kicsit rosszabb beszédállapotban kezdi meg az első osztályt, mint a megelőző 
években. Hiába a szülői lelkesedés, a SKYPE-logopédia, ez nem helyettesíti az élő, rendszeres 
személyes kapcsolatot, a közvetlen terápiát.  
Különleges tanév volt a 2019/2020-as, a járvány okozta intézkedések megnehezítették, 
átformálták mindenki életét, ebből csak egy picike szelet a logopédia. A Csodapók Óvodában az 
óvodai logopédiai ellátás gördülékeny működése nagyban köszönhető az ott dolgozó valamennyi 
kollégának és a szülőknek is, történjen az az óvodában vagy online, karanténban. A gyerekek és a 
kollégák viszont nagyon hiányoztak, hiányoznak, szívből remélem, hogy a további éveket nem 
fogja veszélyeztetni hasonló veszélyhelyzet. 
 

Budapest, 2020.06.07.    

 

       Elges Renáta                                                                 

                 logopédus 
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 „Csodaokos-ovis” műhely értékelése 

2019-2020 nevelési évben 

 
Műhelyünk célja volt az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki, szociális érettség, valamint az iskolára 

való alkalmasság elérésének játékos feladatokon keresztül történő megsegítése, fejlesztése az iskolába 

készülő nagyok részvételével.  

2019. október 11-én kezdtük a munkát a műhely tervének megfelelően. Mivel a mozgás volt 

fókuszban, ezért minden csoportból a nagycsoportos korú gyerekekkel, 2-2 csoport összevonásával 

valósultak meg a foglalkozások.  

Kezdetben a rövid, de betartható szabályokat rögzítettük közösen a gyerekekkel. Majd a terveknek 

megfelelően a testi képességek, a mozgáskoordináció, a motoros képességek, a nagymozgás, a 

testséma és a térirányok fejlesztését céloztuk meg, változatos eszközök használatával. Az idő 

előrehaladtával az egyensúlyérzék, motoros emlékezet, keresztcsatornák fejlesztése is fókuszba került. 

Minden foglalkozás segítette a gyermekek lelki és szociális-társas kapcsolataik alakítását, mélyítését.  

Decembertől nem a tornateremben megvalósítandó foglalkozások hely hiány miatt átgondolásra 

kerültek, így a továbbiakban is a tornatermet használtuk helyszínül és olyan mozgásos játékokat 

építettünk be a foglalkozásokba, melyek a testi képességeken túl a gyors reagáló képességet, a társas 

kapcsolatokat, a kudarctűrést, az erőnlétet, ügyességet, a bátorságot, a szem-kéz-láb koordinációt, 

távolság –mélység felmérését-megbecslését, emlékezetet, képzeletet, fantáziát, eszközhasználatot 

fejlesztették a gyerekeknél. 

Februártól zenés mozgásos foglalkozásokat tartottunk március közepéig, amikor a Korona vírus miatt 

az óvoda bezárásra került. 

A műhely hasznosságát, a gyerekek, kollégák, szülők visszajelzései alapján és saját tapasztalataink, 

megfigyeléseink alapján igazoltnak, létjogosultnak tartjuk. A jövőre nézve tovább szándékozzuk vinni 

a „”Csodaokos-ovi” szemléletét a gyakorlatban, mert nagyon hasznosnak tartjuk, céljainkat 

nagymértékben megvalósítottuk, a lehetőségekhez és a mindenkori körülményekhez igazodva, 

alkalmazkodva.  

A téma, helyszínek és eszközök jó átgondolásával, megválasztásával kívánjuk még hatékonyabbá tenni 

iskolába készülő gyermekeink fejlesztését. 

Céljaink megvalósítását a csoportokban bevezetett „Iskolára hangoló” foglalkozások egészítették ki, 

melyek párhuzamosan zajlottak a „Csodaokos-ovi” műhelyünk szellemiségével. A tervünkben 

szereplő téma javaslatok a tornatermi mozgásos napokon valósultak meg, amikor a csoportos kollégák 

felváltva foglalkoztak a korcsoportokat megbontva. Az „Iskolára hangoló” foglakozásokon csak az 

iskolába készülő gyermekeknek szervezték a játékos alkalmakat a fentebb említett tervünket követve, 

valamint a négy képesség területet szem előtt tartva. Idén már mind a négy csoportban jól és 

rendszeresen tudott működni ez a műhely. A kollégák többsége és a gyerekek is hasznosnak, 

érdekesnek, fontosnak tartották, hiszen ezeken az alkalmakon csak a nagyokra tudtak koncentrálni, a 

korosztályuknak megfelelő játékokat, feladatokat megvalósítani. A jövőre nézve részleteiben ez a 

műhely átgondolásra vár a tartalmi, szervezési szempontok tekintetében. 

 

 

Budapest, 2020. 06. 03.              
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     Wodzinsky Gabriella                        Szalkai Krisztina 

 Óvodavezető, műhelyvezető                   Munkaközösség- és műhelyvezető 
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KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA 

2019/2020 nevelési év értékelése  

 

 

 

A 2019/2020-as tanévet is utazó logopédusként az integráltan nevelt gyermekek artikulációs 

vizsgálatával kezdtem, mely alapján elkészítettem fejlesztési tervüket, melyet év közben folyamatosan 

módosítottam. A tanévet 2 fő gyermek ellátásával kezdtem, majd később először 1 fővel, majd még 

egy fővel bővült az ellátottak köre a Szakértői Bizottság által kiadott vélemények alapján. A 

legutoljára csatlakozó gyermekkel sajnos személyesen nem tudtam találkozni a járványhelyzet 

kirobbanása előtt, hiszen egészségügyi állapota miatt hiányzott. Az artikulációs vizsgálatok 

eredményeit ismertettem az óvodapedagógusokkal és az óvodavezetővel is, valamint a szülők számára 

megadtam elérhetőségeimet (e-mail, telefon), hogy gyermekük fejlődésével kapcsolatban felmerülő 

kérdéseiket meg tudjam válaszolni, amennyiben szükséges.  

A tanév során 3 gyermeknél az artikulációs mozgásügyesítés, valamint a pösze terápia volt a fő 

„tananyag”. Egy foglalkozáson 1-1 fő, illetve a másikon 2 fő vett részt. 

A tanév során az intézményben dolgozó másik logopédussal többször is konzultáltam, ha egy-

egy gyermek esetében problémát észleltünk, megbeszéltük tapasztalatainkat. Köszönettel tartozom az 

óvodavezetőnek és az intézményben dolgozó óvodapedagógusoknak is, akik mindig igyekeztek 

megkönnyíteni munkámat a tanév során. Remélem a következő tanévben is sikerül fenntartanunk ezt a 

jó kapcsolatot, melynek segítségével a gyermekek fejlesztése is hatékonyan fog működni 

 

Budapest, 2020. 06. 05.      Járfás Csilla 

                 utazó logopédus 

 

 

Utazó 

logopédus 

 

Ellátott gyermekek száma 
Ellátottak 

összesen 
ebből 

kiscsoportos középsős nagycsoportos 
 

HH HHH SNI BTM 

3 éves korú 
4 éves 

korú 
5-7 éves korú 

     

0 0 4 

Heti 1x1 óra 

(összesen heti 2 óra az 

intézményben) 

4 

0 0 4 0 

0 0 4 4 0 0 4 0 
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Beszámoló a 2019/2020-as tanévről 

 

2020. januárjától vettem át a gyerekeket Rózsásné Varga Kingától. Az oviban összesen 4 gyermeket 

fejlesztettem, ebből két 5 éves korút és két 6 éves korút foglalkoztattam. A hét 2 napján dolgoztam az 

oviban, legtöbbször mikrocsoportos foglalkozásokat tartva. Úgy érzem, hogy a gyerekek szívesen 

jöttek a foglalkozásokra, sikerült jó kapcsolatot kialakítanom velük.  

Az óvoda dolgozói maximálisan segítették a munkámat. Rendszeresen konzultáltunk a gyerekekről, 

esetleges problémákról.  

A fejlesztéshez az óvoda biztosította a megfelelő helységeket, eszközöket.  

A szülőkkel sajnos nem sikerült találkoznom személyesen, de több szülővel telefonon és e-mailen 

keresztül értekeztem. 

 

 

Vadászy Dóra 

utazó gyógypedagógus 

 

Budapest, 2020. 06.18. 
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Intézmény neve: Kőbányai Gépmadár Óvoda 

 

 

A 2019/20. nevelési év értékelése 

 
1. Személyi feltételek 

 

1.1. Személyi feltételek általános jellemzői 
 

 A nyár folyamán két új óvodapedagógus kollegával teljes lett a nevelőtestületünk. Az egy éve 

üresen álló álláshelyre pályakezdő, gyakornok óvodapedagógus, Horváth Eszter érkezett, míg 

a távozó Laczi Mártát a nagy tapasztalattal rendelkező Mikóné Kiss Tímea váltotta. 2019. 

március közepén nyugdíjba vonult Reisinger Andrea helyére augusztusban Koburger Emese 

is visszatért közénk, miután lejárt neki a GYED. 

 Erberling Kinga január óta tartós betegállományban van.  Balázs Tiborné, nyugdíjba vonult 

régi kollegánk helyettesítette, megbízásos szerződéssel heti 14 órában. Jelen helyzetben úgy 

tűnik, hogy Kinga még szeptemberben sem tud kezdeni, ezért az ő helyettesítését továbbra is 

meg kell oldanunk 

 Nevelőtestületünk nagy többsége az idősebb korosztályból tevődik össze, akik pár éven belül 

nyugdíjba vonulnak. Előreláthatólag  jövő nyáron három óvodapedagógust kell pótolnunk. 

 Év közben távozott egy dajkánk is.  Miután elvégezte a pedagógiai asszisztens tanfolyamot 

egyből kapott a végzettségének megfelelő állást egy másik intézményben. Így Tiszavári 

Adrienn helyére új kollegaként Simonné Villás Henriett került. 

.  

1.2.Iskolarendszerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai 

 

Király Ildikó óvodavezető ÁBPE- képzés 

Péterné Varga Ágnes fejlesztőpedagógus, 

vez. h. 

Munkavédelmi 

felelősök 

továbbképzése 

Strifler Siró Stefánia óvodapedagógus Tehetséggondozó, 

tehetségfejlesztő 

szakvizsga 

Mikóné Kiss Tímea, 

Hunyadi Lászlóné, 

Havasi Mónika 

,Medveczkyné Magyar 

Erika, Széll Csilla,  

Varga Zsuzsa, Károlyi 

Emőke, Horváth 

Eszter, Koburger 

Emese Balyi Krisztina, 

Strifler Siró Stefánia, 

Király Ildikó, Péterné 

Varga Ágnes, Bazsó 

Judit, Szabó István 

Béláné 

óvodapedagógusok, 

óvodavezető, 

fejlesztőpedagógus 

Tehetséggondozás 

területen 

intézményben 

kihelyezett 

továbbképzés 
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A továbbképzéseken pozitív élményekkel, tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak, pedagógiai 

eszköztárunk bővült. 

 

1.2. A nevelést segítő szakemberek – logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus – együttműködésének jellemzői 

 

Munkánkat 2 logopédus, 2 gyógypedagógus, 1 pszichológus és 1 fejlesztőpedagógus segíti. 

Mindegyikkel kiváló kapcsolatban vagyunk. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját, 

esetmegbeszéléseket tartunk. Az éves beszámolok a mellékletben találhatóak.  

 

 

 

2. Tárgyi feltételek  

 

 2.1 .Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés  
 (lásd. táblázat) 

 

 2.2.  Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztés  

(lásd. táblázat) 

 

2.3.Az intézmény alapítványának segítségével megvalósított fejlesztés 
 

 Az óvoda udvarán lévő kalandpark felújítása 798.000 Ft – ba került, de megérte ez a nagyobb 

beruházás, mert a gyermekek nagyon szeretik. Vásároltunk 80.000 Ft értékben egy nagy 

trambulint, szintén az udvarra. Rövid időn belül ez is nagy kedvence lett gyermekeinknek. 

 

2.4.Szülői segítséggel megvalósított fejlesztés 
 

Ebben az évben nem volt ilyen. 

. 

2.5. A nevelési év folyamán betervezett beruházás, felújítás, karbantartás  
 

Két csoportszobában volt linóleum csere. 

 

2.6.Tervezett nyári felújítás, karbantartás 
 

 A Hupikék Törpikék csoport beépített bútorának cseréje a járvány miatt sajnos elmaradt. Az 

évek óta tervezett homokozó felújítása viszont ez évben megvalósult. 
 

3. Szakmai feladatok összegzése 

 

3.1.Az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok 

megvalósításának értékelése 
 

Az éves munkatervben kitűzött feladatokat csak részben sikerült megvalósítani a kialakult 

járványhelyzet miatt. Amit márciusig terveztünk az sikeresen elvégeztük: szülőkkel közös 

adventi készülődés, önértékelési munka egy része, házi bemutatók megtartása, 

tehetséggondozási feladatokra való felkészülés (Tehetségprogram elkészítése) intézményi 

alap dokumentomok átvizsgálása, átírása (Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program)  
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3.2.Évközben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása 
 

Márciusban a pandémia miatt az intézmények bezártak. Mindenki rákényszerült a Home 

Office munkára. Csak elektonikus úton tudtunk egymással és a szülőkkel, gyerekekkel 

kapcsolatot tartani több héten keresztül.  Az online munka nagy kihívást jelentett, de sikeresen 

megoldottuk és felkészültek vagyunk egy esetleges újabb ilyen helyzetre. 

 

3.3.Módszertani innovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy 

alkalmazásra 
 

Óvodai tehetségprogramunk kidolgozásra került, mely szeptembertől kerül bevezetésre. 

 

3.4.Tehetséggondozó tevékenység  
 

A tehetségazonosítás megtörtént minden csoportban. A du. különfoglalkozások azon 

területeire irányítottuk a gyerekeket, amely területen tehetségesnek ítéltük meg őket (sakk, 

foci, gyermektánc). 

2020. januártól az öt éves tehetségprogram szerint építjük fel az óvodai tehetséggondozó 

munkánkat. Kitűzött célunk, hogy rövid időn belül tehetségponttá váljunk. 

. 

 

3.5.Integrációt támogató pedagógiai tevékenység  
 

 Az integrációs tevékenységhez a személyi és tárgyi feltételeink is adottak. Jól képzett utazó 

gyógypedagógusok látják el azt a feladatot.   Óvodánkban nagy segítség a pedagógiai 

asszisztensek aktív segítése az integrációs feladatok ellátásában is. 

 

3.6.Szervezetfejlesztési feladatok  
 

Az év elején kitűzött szervezetfejlesztési feladatok is csak részben tudtak megvalósulni. A 

szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat erősítése folyamatos odafigyelést igényel. 

 A tavaszra tervezett testületi szervezetfejlesztő kirándulás a kialakult helyzet miatt sajnos 

elmaradt. Az új kollegák beilleszkedésének segítését összességében jól oldotta meg 

testületünk.  

 

3.7. Az elégedettségmérés eredményeinek fő konklúziói 

 

Általánosságban elmondható, hogy a szülők általában elégedettek óvodánkkal.  

 

3.8.Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 

Mellékletben csatolva. 

 

 

3.9.Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai 
 

A heti egyszeri értekezlet jól bevált nálunk, a kollégák már megszokták, mert szükséges a 

színvonalas pedagógiai munka ellátásához. A következő időszak fontosabb feladatait és a 

felmerülő problémákat vitatjuk meg ezeken a napokon. A nevelés nélküli munkanapokon 
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tartott továbbképzések is nagyon hasznosak, a pedagógusok számára a szakmai megújulást 

szolgálják. 

 

3.10.Nyilvánosságot biztosító intézményi belső és külső programok szervezésének 

tapasztalatai 
 

Minden év májusában megrendezzük a Gépmadár napot óvodásainknak, de a nyilvánosságot 

is biztosítjuk az érdeklődők számára. Sajnos ebben az évben ez is elmaradt a járvány miatt. 

 

4.Mérés, ellenőrzés, értékelés 

 

4.1.Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai 
 

A pedagógusok szakmai munkája összhangban van a pedagógiai programunkkal. A gyakorlati 

ellenőrzéseim során, az előre megbeszélt és a váratlan csoportlátogatásaim tapasztalatai 

alapján elmondhatom, hogy munkatársaim nagy része lelkiismeretesen végzi a munkáját. 

 

4.2.A technikai dolgozók ellenőrzésének tapasztalatai 

 

Technikai dolgozóink az idősebb korosztályt képviselik, akik elég sokat betegeskednek. 

Munkájukat nehezen tudják ellátni a folyamatos egészségügyi problémáik miatt, ennek 

ellenére igyekeznek a napi munkát becsülettel elvégezni.  

 

4.3.A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből következő 

feladatok 

 

Minden csoportban megfelelően működik a gyermekek mérése, értékelése, és az erre alapozó 

fejlesztési terv készítése. A mérések megmutatták, hogy a téri orientáció, a helyes 

ceruzafogás,a  finom és grafomotorika sok kisgyermeknél jelentett nehézséget a sok gyakorlás 

ellenére is.  

 

4.4.Szaktanácsadói látogatás, tanácsadás tapasztalatai 
 

Ebben a nevelési évben nem igényeltünk szaktanácsadói látogatást. 

 

5.Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége 
 

Mellékletben csatolva. 

 

5.1.A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai 
 

Jó kapcsolatban vagyunk a gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervekkel. Kölcsönösen 

segítjük egymás munkáját. 

 

6.Az óvodai nevelésbe illesztett egyéb, külső szolgáltató által szervezett foglalkozások, 

szolgáltatások tapasztalatai 
 

A kerületi Kroó György Művészeti Iskolával kerültünk kapcsolatba ebben a nevelési évben.  

Óvodánkba kihelyezett művészeti foglalkozást tartottak a tehetségesnek ítélt gyerekek 

számára. Ezt csak délelőtt tudták kivitelezni az iskolai programok miatt. Az első év 

tapasztalata azt mutatja, hogy a mindennapi óvodai életbe nagyon nehezen illeszthető bele egy 
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délelőtti olyan tevékenység, ahol a gyerekek több csoportból kerülnek kiválasztásra.  Három 

csoportból összesen 10 gyermek vett részt a foglalkozásokon.  

 

7.Az óvoda ünnepei, hagyományai 

 

7.1.A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyomány, program szervezésének 

tapasztalatai  
 

Az ünnepek, programok mindig jó hangulatban telnek el. A szülők nagy része szereti az 

óvoda által szervezett eseményeket és nagy számban vesznek rajta részt.  

 

7.2. A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői 

 

Nem volt újabb hagyományunk. 

 

8.Az óvoda kapcsolatai  

 

8.1.A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése  
 

 Általánosságban mondható, hogy jó a kapcsolatunk a szülőkkel, de persze folyamatos 

odafigyelést igényel. Bizalommal, bátran és általában tisztelettel fordulnak az 

óvodapedagógusokhoz és hozzám is. A fogadó órákat nagy számban veszik igénybe.  

 

8.2 Társintézményekkel való kapcsolattartás általános tapasztalatai 

 

A kerület óvodáival jó a kapcsolatunk. A Keresztúry Dezső Általános Iskolával kiemelten jó 

kapcsolatot ápoltunk, óvoda-iskola munka-közösségünk évek óta jól működött. 

Szeptemberben igazgató váltás történt, ami a két intézmény kapcsolatára is nagy hatással volt. 

Sajnos az új vezetővel, a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem sikerült olyan szoros 

együttműködést kialakítanunk, mint a régivel.  A két intézmény közötti közös óvoda-iskola 

munkaközösség megszűnt, de tovább dolgozunk munkacsoport formájában. 

 A szomszédos Fecskefészek bölcsődével a kapcsolatunk szoros, nagyon jól működik. 

Gyermekeink nagy része innen kerül ki.   

 

8.3.Az egyéb intézményekkel való kapcsolat jellemzői 
 

A kerület többi intézményével is jó a kapcsolatunk, annak ellenére, hogy nem állunk szoros 

kapcsolatban mindenkivel. A Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központba nagycsoportos 

óvodásainkkal többször vettünk részt színházi előadáson. A KÖSZI uszodába három 

csoportunk járt úszni az év folyamán. 

 

9.Az intézményvezető önértékelése 
 

Vezetőként továbbra is nagy felelősség az óvodai nevelő tevékenységünk színvonalának 

megőrzése, fenntartása, az óvoda még vonzóbbá tétele az értékeink megőrzése mellett. 

Számomra hangsúlyos az elvárásokhoz igazodó tudatos szakmai fejlődés, a feltáró-elemző, 

fejlesztő-újító tevékenységek mellett a tudásmegosztó szerepem növelése. Intézményünk 

folyamatos fejlesztése mellett elkötelezett vagyok, hiszen csak így tudom hitelesen irányítani 

a szakmai fejlődés folyamatát.  

Jövőbeni terveim a megkezdett munka igényekhez igazodó folytatása: ami eddig jól 

működött, azt ugyanúgy tovább vinni, amin szükséges, azon változtatni, tovább fejleszteni, 
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bővíteni kell. 2020. januártól a mesterprogramom szerint egy tudatosabb tehetséggondozó 

tevékenység indult el intézményünkben.  Bízom abban, hogy a tehetséggondozó 

tevékenységünk ez által egy újabb, magasabb szintre kerül. Rövid távú terveink között 

szerepel, hogy minél előbb tehetségponttá váljunk. Megalakult a tehetséggondozó 

munkaközösségünk, mely nagy lelkesedéssel és lendülettel kezdett neki a munkának. 

Célom, intézményünk jó hírnevének megőrzése. Elkötelezett vagyok a folyamatos fejlesztés 

mellett. A jó hírű óvoda hosszú távú jövője biztosított, és felelős intézményvezetőként 

számomra ez nagyon fontos. Vezetői munkámat mindig is a legnagyobb odafigyeléssel és 

igyekezettel végeztem, és végzem ez után is.  

 

 

10.Az óvoda nyári zárására vonatkozó adatok, ügyeleti beosztás (szerdai napok) 
 

Ebben az évben a nyári zárás elmaradt. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. július 15. 

 Király Ildikó 

 óvodavezető 
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Intézmény:

Álláshely száma Álláshelyet betöltő személyek száma (fő)

Pedagógus-álláshelyek száma: 16,5 17

Betöltött álláshelyek száma: 16,5 17

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 0

Az év folyamán távozott pedagógusok száma: 0 0

1.2. Pedagógusok eloszlása minősítésük szerint :

Gyakornok (fő) Pedagógus I (fő) Pedagógus II (fő) Mesterpedagógus (fő) Összesen

1 10 5 1 17

1.3. A 2019/2020.  nevelési évben iskolarendszerű képzésben résztvettek száma

Szakterület Képzésben résztvettek száma (főŐ

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 1

1.4. A 2019/2020.  nevelési évben akkreditált továbbképzésben résztvettek száma

Szakterület Képzésben résztvettek száma (fő)

Tehetséggondozás 16

Álláshely száma Álláshelyet betöltő személyek száma (fő)

Betöltött álláshelyek száma: 10,5 11

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 0

Az év folyamán távozott alkalmazottak száma: 

Álláshely száma Álláshelyet betöltő személyek száma (fő)

Betöltött álláshelyek száma: 2 3

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 0

Az év folyamán távozott pedagógiai asszisztensek 

száma: 

0 0

logopédus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége 

(legördülő lista)

Járfás Csilla 8 0 kiváló

Dr. Rikkné Jaszovszky Katalin 12 0 kiváló

pszichológus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége

Bátorné Páhoki Zita 0 kiváló

utazó gyógypedagógus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége

Kissné horváth Andrea 2 0 kiváló

Németh Erika 2 0 kiváló

fejlesztőpedagógus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége

Péterné Varga Ágnes 40 0 kiváló

Ellátottak összesen

kiscsoportos középsős nagycsoportos HH HHH SNI BTM

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú

0 3 5 8 8

0 1 30 31 1 8

0

Ellátottak összesen

kiscsoportos középsős nagycsoportos HH HHH SNI BTM

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú

0

Ellátottak összesen

kiscsoportos középsős nagycsoportos HH HHH SNI BTM

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú

2 2 5 9 9

1 1 1 3 3

0

Ellátottak összesen

kiscsoportos középsős nagycsoportos HH HHH SNI BTM

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú

0 4 21 25 12

0

Az óvoda működtetéséhez beszerzett eszközök A pedagógiai tevékenységhez beszerzett eszközök

szőnyegek vizuális eszközök

asztali számítógép

érintésmentes fertőtlenítő adagoló

érintésmentes lázmérő

fertőtlenítőszerek

papírtörők

fémymásoló papír

tintapatron

maszk

kesztyű

ebből

ebből

ebből

ebből

1.6. Pedagógiai asszisztens

Ellátott gyermekek száma

Ellátott gyermekek száma

Ellátott gyermekek száma

Ellátott gyermekek száma

Beküldési határidő: 2020.. július 15.

1.  SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

2.  TÁRGYI FELTÉTELEK

logopédus 

pszichológus

A 2019/2020. nevelési év értékelése

1.1. Pedagógus álláshelyek

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztések

1.7. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

1.5. Dajkák, óvodatitkár, technikai dolgozók

utazó gyógypedagógus

fejlesztőpedagógus

5
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A pályázat címe Nyert összeg (Ft) A megvalósítás eredménye, tárgya

Bozsik program 50.000 sporteszközök

2.3. Bérbeadás

Bérbeadott helyiség/tér Bevétel (Ft)

Tornaszoba 200.000

3. SZAKMAI FELADATOK

Szervezési forma Tehetséggondozás területei Érintett gyermekek száma

Jelenleg a program kidolgozás alatt 

van.Szeptembertől fog működni 2 műhely.

Logikai, mozgás

2.2. Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztések 

3.1. A tehetséggondozás keretei és területe

5



2018/2019. nevelési év végi beszámoló 2019. június 30. Kőbányai * Óvoda

igen

4. SZERVEZETFEJLESZTÉS

a)       Szülői 0

b)       Alkalmazotti 0

c)       Pedagógus 0

c)       Gyermekek 0

Időpont

2019. október 28.

2020.  február 17.

2020. április 21.

2020. június 12.

2020. augusztus 31.

5.1.      Az óvoda által szervezett

Program megnevezése

1.

2.

3.

4.

5.

Program megnevezése

1. Bozsik foci

2. Autómentes nap

3.

4.

5.

4.1. Mely körben történt elégedettségmérés a nevelési év során? (1 vagy 0)

5.2. A kihelyezett programok (más által szervezett programokban való intézményi szintű közreműködés)

(Csak azokat kell feltüntetni, amelyek a szülők mellett másokat is megszólítanak, a csak szülőknek szóló programokra a szülőkkel történő kapcsolat értékelésénél érdemes kitérni.)

5. NYILVÁNOSSÁGOT BIZTOSÍTÓ PROGRAMOK

Őszi  nevelői értekezlet

Tehetséggondozás

Járvány miatt elmaradt

Járvány miatt elmaradt

Tanévnyitó értekezlet ( tervezett)

4.2. Az öt nevelés nélküli munkanap programja

Program témája

3.2. Működik-e tehetségkoordinátor az intézményben?

5



2018/2019. nevelési év végi beszámoló 2019. június 30. Kőbányai * Óvoda

6.1. Pedagógusellenőrzések a 2019/2020. nevelési évben

0

0

1

0

0

Pedagógus 0

Intézményvezető 0

Intézmény 0

6.2. Vezetői belső ellenőrzések

5

1

2

Mérésben résztvevők száma

 Nagycsoportos gyermekek( 40)

Minden gyermek

Szakember neve Szakterület, vagy az előadás címe

1. Béres Péterné Tehetséggondozás

2.

3.

4.

5.

7.1. Veszélyeztetett gyermekek

6. MÉRÉS, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

Óvodavezető-helyettes által látogatott foglalkozások száma:

Gyakornok

Pedagógus I

Pedagógus II

Mesterpedagógus

 7. AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

6.3. A gyermekek fejlődésének mérése

Mérés jellege, típusa

MSSST szűrővizsgálat

Egyéni fejlődési lapok

1

Munkaközösség-vezető által látogatott foglalkozások száma:

6.4. Vett-e igénybe az intézmény külső szakembert, szaktanácsadót a tanévben? 

a) Pedagógusminősítésben részt vettek száma:

b) Tanfelügyeleten vizsgáltak száma:

Óvodavezető által látogatott foglalkozások száma:

5



2018/2019. nevelési év végi beszámoló 2019. június 30. Kőbányai * Óvoda

A szolgáltatás időpontja 

de.-du.

Sakk Alapítványi támogatás Logikus gondolkodás Délelőtt 12

Játékos tánc Alapítványi támogatás Mozgás Délután 20

Angol Fizetős Idegen nyelv Délelőtt 14

KISE foci Fizetős Mozgás Délután 12

Kézműves Alapítványi támogatás Finommotorika Délután 15

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

Egészség napok

Szüreti mulatság

Mártonnapi vígasságok

Mikulás várás

Adventi készülődés

Farsangi mulatság, jelmezbál

Nemzeti ünnep, március 15-e

Húsvét, nyuszivárás

Anyák napja

Gépmadár nap

Nagycsoportosok búcsúztatója

A kapcsolat minősége (legördülő 

lista) 

1. kiváló

2. jó

3. jó

4. jó

5. kiváló

6. jó

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Budapest, 2020. július 10.

Király Ildikó

óvodavezető

Gyermekek 

létszáma

Szolgáltatás típusa (ingyenes/fizetős) Területe

8. A GYERMEKEK SZÁMÁRA SZERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK

7.2. Hátrányos helyzetű gyermekek

0

Újhegyi  ( KÖSZI) uszoda 

Kőrösi Művelődési Központ

F.P. Szakszolgálat X. ker. Tagintézménye

BÁRKA

Keresztury Dezső Általános Iskola

Járvány miatt elmaradt

Köszöntés (ügyeletre járó gyerekek)

Járvány miatt elmaradt

Zárt körben, csoportszinten, szülők nélkül, de megvalósult ( a járvány miatt)

9. AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI

9.1. A pedagógiai programban szereplő ünnepekhez, programokhoz képest új hagyomány bevezetése

Társintézményekkel való kapcsolattartás

Intézmény

Fecskefészek Bölcsöde

9.2.  Hagyományos, tervezett programok

Járvány miatt elmaradt

Zene és tánc

 10.  AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

Zene és tánc

Bábműsor

Kézműves tevékenységek

Zene, tánc, jelmez

Tavaszi ünnepi műsor

Új program

0
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Mellékletek: 

 

 
 

 

 Gyermekvédelmi munka beszámolója 

 ÖTM munkaközösség beszámolója 

 Tehetségfejlesztő munkaközösség beszámolója 

 Fejlesztőpedagógus beszámolója 

 Gyógypedagógus beszámolója 

 Logopédusok beszámolója 

 Pszichológus beszámolója 

 
 
 
 



Kőbányai Gépmadár Óvoda 

Gyermekvédelmi beszámoló  

2019 – 2020. tanév 

 

 

1. Az intézménybe járó gyermekek száma: 139  fő. Az összlétszámból 15  fő 

SNI, 15  fő BTM, 6 fő idegen anyanyelvű kisgyermek. A munkatervben 

megfogalmazott feladatok teljesültek. 

2. Az intézményben a 2019/20020. nevelési évben 1 fő nyilvántartott 

veszélyeztetett gyermek volt.  

3. A gyermekvédelmi megbízott szoros és folyamatos kapcsolatot tartott az 

óvodapedagógusokkal, részt vett a szülői értekezleteken. Óvónői 

megkeresésekre a csoportjukban problémás gyermek szüleivel felvette a 

kapcsolatot (az óvónők részvételével fogadóórát szervezett a szülőknek.). 

Ezek a problémák elsősorban a következetlen nevelési módszerek, illetve 

eltérő (szülők<->nagyszülők) miatt jelentkeztek. Az érintett szülők 

együttműködőek voltak, a rávezetés után felismerték hibáikat és 

igyekeztek alkalmazni a szakemberek által felvázolt nevelési 

módszereket. 

4. Több esetben is történt kapcsolatfelvétel családgondozóval, a velük való 

együttműködés egyre szorosabb és intenzívebb. 

5. A felmerülő problémákat (leginkább  a Házirend betartása) a szokásos 

pedagógiai módszerekkel oldottuk meg. 

6. Az együttműködés jelenlegi formái megfelelőek, újakra nincs javaslatunk. 

7. Elegendő információt kapunk a BÁRKA munkatársai tájékoztatóin, a 

gyermekvédelmi munkaközösség találkozóin és esetmegbeszéléseken. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. június 27. 

 

Bazsó Judit 

gyermekvédelmi felelős 



Önértékelést támogató munkacsoport 

Éves önértékelési terv beszámoló 

2019. szeptember 1.- 2020. augusztus 31. 

 

Önértékelési csoporttagok:  

Strifler- Síró Stefánia, Széll Csilla, Havasi Mónika, Medveczkyné Magyar Erika, Koburger 

Emese, Mikóné Kis Tímea, Király Ildikó 

 

A 2019-20 as nevelési évre az éves tervben kitűzött feladatok 1 pedagógus önértékelést 

leszámítva megtörténtek. 

Megvalósult: 

 Szülők tájékoztatása a 2018/19 as év feladatairól az Szmk szülői értekezleten 

megtörtént. 

 Az intézményi elvárások teljesülésének vizsgálata megtörtént. A jegyzőkönyvek 

elkészültek. 

 Károlyi Emőke és Koburger Emese pedagógusok önértékelése megtörtént. 

 

Nem valósult meg: 

 Péterné Varga Ágnes pedagógus önértékelése. Tervezett időpontja 2020 tavasza volt, a 

pandémiás  helyzet miatt elmaradt. 

 

Budapest, 2020. 06. 30.                                                                         Havasi Mónika                                                                                   

 munkaközösség vezető 



Tehetségfejlesztő munkaközösség 

Éves beszámoló 

2020. jan.1.-aug.31. 

 

A tervezés és felkészülés szakaszában legfontosabb rész a törvényi változások 

áttekintésének szántuk a munkaközösségben. A szakirodalom gyűjtése és eljuttatása a 

nevelőtestületnek folyamatosan történik. A tudásmegosztás főleg digitális formában honlapok 

ajánlásával, a szakvizsgás képzésen és a továbbképzéseken kapott anyagok továbbításával 

valósult meg. A szakirodalmi könyveinket rendszeresen bővítjük csoport és könyvtári szinten 

is. 

A szaktanácsadói előadások alkalmával a nevelőtestületben tisztáztuk a tehetség fogalmát, 

összetevőit, fejlesztési lehetőségeket vitattunk meg intézményi szinten és műhely formában. 

Jó kiindulási alap volt az együtt gondolkodásra intézményi szinten. 

A munkaközösség munkájába folyamatosan csatlakoztak be kollégáim. Első időszakban a 

szemléletformálással foglalkoztunk:  

- a tehetséges személyiség jellemzői,  

- viselkedésük megértésének alapjai, 

- pedagógiai folyamatok vizsgálata, amik hatásosak a tehetségígéretesek fejlesztésében,  

-jó gyakorlatok keresése, megosztása a team megbeszéléseken, 

- tehetségdiagnosztikai eljárások vizsgálata, ismertetése 

- gazdagítási lehetőségek a csoportban, műhelymunkában 

- a műhelymunkák leosztása, tervezése  

A munkafolyamatok megvalósításában aktívan részt vállaltak kollégáim.  

A csoporton kívüli gazdagító műhelyek elosztása egyéni érdeklődés és óvodapedagógusi 

erősségeink alapján történt. Ezek elindításához már elkezdtük az ötletek gyűjtögetését. 

Ezekről munkaközösségi megbeszéléseken egymás véleményét is meghallgatjuk. Ez a nyár 

folyamán folyamatos lesz az őszi végleges munkatervek leadásáig. 

A Pedagógiai Program módosításában a munkaközösség együtt gondolkodott, a 

nevelőtestület elé tárás folyamatban van. Véleményüket beépítjük a végleges formába. 

A Tehetségprogram kidolgozásában figyelembe vesszük a törvényi és szakmai előírásokat. 

Elkészülés után a honlapon közzétesszük. 

  

2020. június 27.                                                    Strifler-Siró Stefánia  

                                                                           Tehetségfejlesztő munkaközösség vezető 

 



Év végi beszámoló 2019-2020 nevelési év 

Péterné Varga Ágnes fejlesztőpedagógus 

 

Ebben a tanévben 25 gyermek járt hozzám fejlesztésre, egyéni, páros és kiscsoportos 

foglalkoztatási formában szükség szerint. Ebből 12 BTM-es kisgyermekkel foglalkoztam 

többnyire hetente 2 alkalommal, 4 kisgyermek pedig 5 év alatti. A sajátos nevelési igényű 

gyermekekhez utazó szakemberek jártak. 

Az őszi szűrések után megtartottuk a szülőknek a fogadóórát együtt a pszichológus és 

logopédus kollégával. Tájékoztattuk a szülőket az MSSST eredményekről és ismertettük a 

fejlesztés szükségességét. Team munkában dolgozunk, mindig átbeszéljük a szakemberekkel 

a tapasztaltakat. Ez az egész év folyamatára jellemző. Ezután kezdődtek el szükség szerint a 

fejlesztő foglalkozások. A matematikai képességek közül a következőket gyakoroltuk be az 

első félévben: 

- mechanikus számlálás egyenletes ritmusban 

- halmazalkotás, becslés 

- számfogalom megalapozása és bővítése 

- matematikai alapfogalmak jelentése, megértése 

Mindezeket játékos, manipulatív cselekedtetéssel, sokféle helyzetben igyekeztem 

gyakoroltatni, a mélyebb berögződés, bevésődés érdekében.  

Megfigyelhető, hogy a téri orientáció, a térben, valamint síkban való tájékozódás szinte 

minden évben sok kisgyermeknek jelentett nehézséget a sok-sok gyakorlás ellenére is. Ezért 

az irányok és téri viszonyfogalmaknak a megértése, gyakorlása, rögzítése minden 

foglalkozáson mozgásos, vagy más formában, de szerepeltek. Idén a koronavírus miatt a 

síkbeli tájékozódás begyakorlása kevésbé valósult meg, de a téri tájékozódást sokat tudtuk 

gyakorolni az első félévben.  

Finom és grafomotorika fejlesztését célzó fűzős játékokat, összerakós, összeillesztős 

játékokat, csipeszelős, (pl. Logitipp) tologatós játékokat egyaránt alkalmaztunk. Fontosnak 

tartottam az ujjizmokat erősítő, majd lazító ujjgyakorlatokat, valamint a függetlenített 

ujjmozgás alakítását.  Író és rajzeszközökkel, vizuális eszközökkel is sokat tevékenykedtünk. 

Kiemelten figyeltem, azokra a gyerekekre, akiknél nem volt automatikus a helyes 

ceruzafogás. Minden esetben javítottam, segítettem. A feladatlapokat kedvelik a gyerekek, 



többször alkalmazom, mert számomra is jó visszajelzés a tudásukról, a készségük 

színvonaláról. A gyerekek szívesen töltik ki, szinte kérik is a játékos feladatlapokat.  

A fejlesztésre járó gyermekeknél jelentkező figyelemi problémák javítására sok 

figyelemfejlesztő és reakciógyorsaságot igénylő játékot játszottunk. A fejlesztéssel 

kapcsolatos terveimet, tapasztalataimat rendszeresen megbeszéltem a csoportos óvónőkkel, 

vezetővel, pszichológussal és a logopédussal. Ezek a konzultációk nagyon hasznosnak 

bizonyultak.  

A külföldi gyermekek fejlesztésénél több verbális és szókincsgazdagító játékot tervezek, hogy 

a magyar nyelvet minél inkább elsajátítsák és helyesen használják. 

Sajnos a második félévet nem tudtam a terveim szerint megvalósítani, mert kialakult a 

járványügyi helyzet és az óvoda zárva tartott. A fejlesztési ötleteket, feladatokat (otthonról, 

távmunkában) hetente küldtem e-mailben azoknak a szülőknek, akik jelezték felém igényüket.  

A honlapon tettem közzé elérhetőségemet. 

Egy kisfiúnál a szakértői vélemény alapján kiderült, hogy enyhe értelmi fogyatékos. A 

tapasztalataim szerint sem volt nála fokozatos fejlődés, stagnált a színvonala, ezért is küldtük 

további vizsgálatokra. Szeptembertől kezdi az iskolát, kijelölték számára a megfelelő 

intézményt. 

 

2020 .06. 30. 

 

 

Péterné Varga Ágnes 

 

 

 



2019/2020 tanév beszámoló 

 

Készítette: Horváthné Kiss Andrea (utazó gyógypedagógus) 

 

 

Szeptembertől, heti két alkalommal tartottam komplex gyógypedagógiai 

fejlesztést az óvodában Csipak Zsófiának, Vorst Ádámnak, Németh Virágnak, , 

Kellényi Áronnak, Varga Bettinának és Németh Dánielnek. Heti egy 

fejlesztésben részesült Szőke Zalán és Schlosser Nina. 

Januárban érkezett Duró Dániel aki szintén heti egyszer járt fejlesztésre. 

A foglalkozások kiscsoportos formában zajlottak. ( max3fő) 

A gyerekek szívesen vettek részt az órákon. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani 

velük. Minden gyerekre készítettem egyéni fejlesztési tervet az első és második 

félévre is. Ezek a szakértői vélemények, megfigyeléseim, méréseim alapján 

készültek. Sajnos a kialakult helyzet miatt az 5. életévüket betöltöttek 

vizsgálata és a kontroll vizsgálatok elmaradtak. 

Az óvodapedagógusokkal, pszichológussal, logopédussal folyamatosan 

konzultáltam a gyermekekről. A szülőknek tanév elején eljuttattam az 

elérhetőségeimet, hogy igény esetén fogadó órát tudjak tartani Nekik. Ezzel 

ebben a tanévben több szülő is élt.  

A foglalkozások megtartásához az intézmény biztosította számomra a 

megfelelő körülményeket. 

A felülvizsgálatokhoz szükséges pedagógiai véleményeket megírtam. 

A digitális időszakban hetente egy alkalommal küldtem a szülőknek 

feladatlapokat, játékleírásokat, digitális feladatokat. A 9 gyermekből csak Duró 

Dánieléktől nem jött semmilyen visszajelzés. Nagyon együttműködőek voltak a 

szülők, a gyerekek pedig ügyesek😊 

 

Budapest, 2020. 06. 17.                        Horváthné Kiss Andrea/ gyógypedagógus/ 

 



Év végi összefoglaló 

 

 A 2019/2020-as nevelési évben kiscsoportos mozgásfejlesztést, illetve két gyermek számára 

egyéni fejlesztést adtam az intézményben. 

 A helyi feltételek- terem- megfelelőek voltak. 

 A gyermekek együttműködően dolgoztak. A szülőknek felkínált fogadóórán a szülők fele 

kívánt/ tudott részt venni. 

 Az év során az intézményvezető kérésére pedagógiai véleményt készítettem a szakértői 

vizsgálati laphoz, egyeztettünk igény szerint a felmerülő helyzetekről, problémákról. 

 Egy gyermek esetében a magas számú hiányzási óraszám miatt nem tudtam érdembeli 

haladást felmutatni. 

 Március 16-tól digitális oktatás keretében folytatódtak a fejlesztések. 

 A tapasztalatok ezzel kapcsolatban változóak voltak feladat-visszajelzés / megoldás 

visszaküldés szempontjából. 

 

 

         Németh Erika 

         utazó gyógypedagógus 

 Budapest, 2020. 06.02. 

 

 



KŐBÁNYAI GÉPMADÁR ÓVODA 

2019/2020 nevelési év értékelése  

 

 

 

 

 

 

Utazó 

logopédus 

 

Ellátott gyermekek száma 
Ellátottak 

összesen 
ebből 

kiscsoportos középsős nagycsoportos 
 

HH HHH SNI BTM 

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú 
     

 

0 

3 

Heti 1x3 óra 

(2 fő), illetve 

heti 1x1 óra 

(1 fő) 

5 

Heti 1x3 

(3 fő), illetve 

heti 1x1 óra  

(2 fő) 

8 

0 0 8 0 

0 3 3 8 0 0 8 0 

0  0 0 0 0 0 0 0 

 Név Diagnózis Terápia Minősítés 
1. Csipak Zsófia Kevert specifikus 

fejlődési zavarok 

Komplex 

logopédiai terápia 

Részben javult 

2. Duró Dániel A beszéd és 

nyelvfejlődés meg 

nem határozott 

zavara 

Komplex 

logopédiai terápia 

Keveset javult 

3. Ladik Lilliána 

Kamilla 

A beszéd- és 

nyelvfejlődés 

zavara 

Komplex 

logopédiai terápia 

Tünetmentes 

4. Lipkovics Milán A beszéd- és 

nyelvfejlődés 

zavara 

Komplex 

logopédiai terápia 

Lényegesen javult 

5. Németh Dániel Kevert specifikus 

fejlődési zavarok 

Komplex 

logopédiai terápia 

Részben javult 

6. Somogyi-Váradi 

Dorottya 

A motoros 

képességek 

fejlődési zavarai 

Komplex 

logopédiai terápia 

Tünetmentes 

7. Szőke Zalán A beszéd- és 

nyelvfejlődés 

zavara 

Kevert specifikus 

fejlődési zavarok 

Komplex 

logopédiai terápia 

Részben javult 

8. Tóth Kevin A kifejező 

(expresszív) 

beszéd zavara 

A beszédértés 

(receptív) beszéd 

zavara 

Komplex 

logopédiai terápia 

Keveset javult 

9. Alozie Sarolta - Kimaradt 

10. Kovács Martina - Kimaradt 



A 2019/2020-as tanévet is utazó logopédusként az integráltan nevelt gyermekek 

artikulációs vizsgálatával kezdtem, mely alapján elkészítettem fejlesztési tervüket, melyet év 

közben folyamatosan módosítottam. A tanévet 8 fő gyermek ellátásával kezdtem, és ezzel a 

létszámmal is zártam a tanévet, hiszen év elején 2 gyermek kimaradt, de a Szekértői Bizottság 

véleménye alapján 2 fő viszont az ellátottak körébe került.  

Az artikulációs vizsgálatok eredményeit ismertettem az óvodapedagógusokkal és az 

óvodavezetővel is, valamint a szülők számára megadtam elérhetőségeimet (e-mail, telefon), 

hogy gyermekük fejlődésével kapcsolatban felmerülő kérdéseiket meg tudjam válaszolni, 

amennyiben szükséges. Sajnos úgy tapasztaltam, hogy a szülők többsége nem érdeklődött 

nálam gyermekével kapcsolatban. 

A tanév során minden gyermeknél az artikulációs mozgásügyesítés, valamint a pösze 

terápia volt a fő „tananyag”, illetve a kognitív képességek fejlesztésén volt a fő hangsúly. A 

tanév során az intézményben dolgozó másik logopédussal többször is konzultáltam, ha egy-

egy gyermek esetében problémát észleltünk, megbeszéltük tapasztalatainkat.  

Köszönettel tartozom az óvodavezetőnek és az intézményben dolgozó 

óvodapedagógusoknak is, akik mindig igyekeztek megkönnyíteni munkámat a tanév során. 

Remélem a következő tanévben is sikerül fenntartanunk ezt a jó kapcsolatot, melynek 

segítségével a gyermekek fejlesztése is hatékonyan fog működni 

 

Budapest, 2020. 06. 05.      Járfás Csilla 

                 utazó logopédus 
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KŐBÁNYAI GÉPMADÁR ÓVODA 

2019/2020. nevelési év értékelése 

 

Logopédus 

heti óraszám 3x4 óra 
 

 

 

Nevelést segítő 

szakember 

Ellátott gyermekek száma E

l
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t

o
t

t

a
k

 

ö

s

s

z
e

s

e
n 

ebből 

kiscsoportos 

3 éves korú 

középsős  

4 éves korú 

nagycsoportos 

5-7 éves korú 

H

H 

HH

H 

SN

I 

BTM 

Logopédus  1 

heti 2x1 

óra 

21 

heti 2x1 óra 

9 

heti 1x1 óra 

3

1 

  1 8 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek fejlődésének mérése 
 

Mérés jellege, típusa 

Mérésben résztvevők 

száma 
 SZÓL-E? szűrőeljárás (artikuláció -, nyelvi fejlettség -, egyéb az 

iskolába lépéshez szükséges részképességek és készségek vizsgálata, 

diszlexia előrejelző teszt) 5 évesek vizsgálata 

66 

 Kofa szűrés 3 évesek  30 
 További vizsgálatra küldve (foniátria, ill. szakértői bizottság 8 
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 A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből következő 

feladatok: 
 

 

 név diagnózis terápia minősítés 

1. Arany Emma Nyelvi fejlődés 

elmaradása, 

artikulációs 

zavar, általános 

artikulációs 

terápia 

+ komplex 

logopédiai, 

nyelvi terápia 

keveset javult 

2. Bank Richárd 

 

Artikulációs 

zavar, részleges, 

Expresszív és 

receptív nyelvi 

zavarok 

artikulációs 

terápia, 

dyslexia 

prevenció 

lényegesen 

javult 

3. Batka Levente 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

lényegesen 

javult 

4. Berki Ábrahám 

 

Nyelvi fejlődés 

elmaradása 

általános 

artikulációs zavar 

BTM 

2020.09.01-től 

SNI 

artikulációs 

terápia 

+ komplex 

logopédiai, 

nyelvi terápia 

keveset javult 

5. Bihari Lázár 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

lényegesen 

javult 

6. Bokor Kristóf Viktor 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

részben javult 

7. Csutai Hanna Angéla 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

keveset javult 

8. Hatos Haney Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

keveset javult 

9. Fehér Bálint 

 

Artikulációs 

zavar, általános  

 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia,  

dyslexia 

prevenció 

részben javult 

10. Guo Ziqing 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia 

lényegesen 

javult 

11. Juhász Erik Bendegúz 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

BTM 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

lényegesen 

javult 
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terápia,  

dyslexia 

prevenció 

12. Kaltenecker Lionel 

 

Artikulációs 

zavar, részleges  

artikulációs 

terápia 

lényegesen 

javult 

13. Kiló Viktória 

 

Artikulációs 

zavar, részleges  

artikulációs 

terápia 

tünetmentes 

14. Kóti Bertalan 

 

általános 

pöszeség 

expresszív nyelvi 

zavar 

BTM 

Nyelvi késés 

terápia 

 

részben javult 

15. Köteles Nimród Teofil 

 

Artikulációs 

zavar, általános  

expresszív nyelvi 

zavar 

artikulációs 

terápia 

komplex nyelvi 

terápia 

részben javult 

16. Kudari Csaba 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

részben javult 

17. Lakatos Jázmin Mária 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

expresszív nyelvi 

zavar 

 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia,  

dyslexia 

prevenció 

lényegesen 

javult 

18. Lipták Nelli 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

lényegesen 

javult 

19. Major Martin Olivér 

 

Artikulációs 

zavar, általános  

expresszív nyelvi 

zavar 

BTM 

artikulációs 

terápia 

dyslexia 

prevenció 

keveset javult 

20. Nagy Ádám Artikulációs 

zavar, részleges 

expresszív nyelvi 

zavar 

BTM 

artikulációs 

terápia 

dyslexia 

prevenció 

lényegesen 

javult 

21. Nagy Martin Örs 

 

Artikulációs 

zavar, általános  

expresszív nyelvi 

zavar 

 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia,  

dyslexia 

prevenció 

részben javult  

22. Nguyen Thuy Chi 

 

Artikulációs 

zavar, általános  

expresszív nyelvi 

zavar 

BTM 

 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia,  

dyslexia 

prevenció 

lényegesen 

javult  

23. Nguyen Thuy Lam Artikulációs artikulációs részben javult 
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 zavar, általános  

expresszív nyelvi 

zavar 

BTM 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia,  

dyslexia 

prevenció 

24. Puskás-Grőb Lili 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

expresszív nyelvi 

zavar 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia, 

dyslexia 

prevenció 

részben javult 

25. Tóth Hunor Artikulációs 

zavar, általános  

expresszív nyelvi 

zavar 

BTM 

2020.09.01-től 

SNI 

artikulációs 

terápia, 

komplex nyelvi 

terápia, 

dyslexia 

prevenció 

keveset javult 

26. Tóth Karolina Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

részben javult 

27. Újvári Péter Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

lényegesen 

javult  

28. Vorst Ádám Artikulációs 

zavar, részleges 

SNI 

artikulációs 

terápia 

keveset javult 

29. Orenstein Alex Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

tünetmentes 

30. Takács Lara Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

tünetmentes 

31. Vörös Kincső Artikulációs 

zavar, részleges 

artikulációs 

terápia 

tünetmentes 

 Esze Kristóf Benett 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Baráth Vivien 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Földváry Milán Zsolt 

 

Nyelvi késés  nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Hosseini Seyed Heydar 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Kovács Bence 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Mátyási Dóra 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 
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 Németh Virág Napsugár 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Pásztor Roland Adrián 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Schlosser Nina Dóra 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 

 Szász Patricia 

 

Artikulációs 

zavar, részleges 

 nem 

minősíthető 

(várólistán van) 
 

A 2019-20-as tanévet az ötévesek (a tanév folyamán tankötelessé válók és már tankötelesek) 

szűrésével kezdtem. Majd a 3. életévét betöltött gyermekek szüleinek a tanévkezdő szülői 

értekezleteken a vizsgálat ismertetése után kiosztottam a KOFA kérdőíveket. A visszakapott, 

kitöltött példányokat értékeltem, az eredményeket ismertettem az óvodapedagógusokkal, 

illetve az érintett szülőkkel. A SZÓL-E? vizsgálatok végeztével megbeszéltük az egyes 

gyermekeknél tapasztaltakat az óvodapedagógusokkal, illetve az óvoda 

fejlesztőpedagógusával és pszichológusával. Ezután közös szülői fogadóórát tartottunk. Az 

artikulációs és egyéb iskolakészültségi területeken elmaradást mutató gyermekeket a tanév 

folyamán terápiában részesítettem kiscsoportos formában. A munkámat sokban segítette, 

hogy mind a többi segítő szakmák szakembereivel (fejlesztőpedagógus, pszichológus), mind 

az óvodapedagógusokkal nagyon hatékony kapcsolatot sikerült kialakítanom. A rendszeres 

konzultációk elengedhetetlen feltétele munkámnak, melyet rendszeresen sikerült 

megvalósítani. A szülőkkel való kapcsolattartásban is kiemelkedő volt az óvodapedagógusok 

közreműködése. Köszönettel tartozom ezen kívül az óvoda vezetőjének és óvodatitkárának 

segítő hozzáállásukért. 

A digitális munkarend bevezetése fölülírta minden tervemet, ezt jelzi a várólistán maradt nagy 

számú gyermek és az év végi minősítések bizonytalansága is. Nem minden szülő volt partner 

ebben az időszakban, de azért voltak szép számban olyanok is, akikkel hasznos volt az 

együttműködés és nem volt hiábavaló az eltelt három hónap. 

Remélem a következő tanévben is konstruktív lesz együttműködésünk a gyermekek minél 

hatékonyabb fejlesztése érdekében. 

Remélem a következő tanévre megoldódik a fejlesztőhelység sötétítése, mely nélkül nehéz a 

napos, meleg időszakok elviselése az adott szobában. 

 

Budapest, 2020.06.26.    

         __________________________________________ 

       Dr. Rikkné Jaszovszky Katalin 



                                            Év végi beszámoló óvodapszichológiai ellátásról 

   2019/2020. nevelési év 

Ebben a nevelési évben is heti 11 óra rendelési időt teljesítettem az óvodában, heti három 

alkalommal. 

A nevelési évet a korábban gondozott gyermekek állapotának követésével, szükség esetén 

felmérésével kezdtem. Először a szülőkkel, óvodapedagógusokkal folytattam konzultációt, ezt 

követte a csoportban történő hospitálás, illetve a gyermekkel való találkozás. Ezután szükség 

esetén konzultáltam, egyeztettem a szülőkkel a további ellátás céljáról, formájáról 

gyakoriságáról. Az óvodapedagógusokat az eset függvényében tájékoztattam. 

Önkéntesen jelentkező szülők esetében kizárólag a beleegyezésükkel adtam tájékoztatást az   

óvodapedagógusoknak, amennyiben a helyzet kezelése ezt indokolta. 

 

Szakértői bizottsági vizsgálat kérelme vagy egyéb okból az óvodapedagógus, illetve a szülő 

kérésére pszichológiai véleményt készítettem. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek egyéni, vagy 

kiscsoportos formában történő pszichológiai ellátását a szakértői véleményben foglaltak 

alapján végeztem. A szociális készségfejlesztést, kommunikáció fejlesztését és 

konfliktuskezelést segítő csoportok heti rendszerességgel folytak, kiscsoportos formában. 

      A nevelési év során több csoportot sikerült szerveznem, ezek 3-4 fős kiscsoportok voltak. 

A csoportok szervezését nehezítette a gyermekek többféle fejlesztése, óvodai elfoglaltsága,           

de igyekeztem rugalmas időbeosztással alkalmazkodni az aktuális helyzethez. 

Az ellátások során szükség szerint történt szülőkonzultáció. 

  

Hospitáltam az óvodai csoportokban az óvodapedagógusok igényeinek megfelelően vagy 

néhány esetben a szülő kérésére a gyermekek társas kapcsolatainak megismerése, a 

nehézségek, viselkedési sajátosságok kiszűrése, a konfliktus helyzetek megoldásának segítése 

céljából. Az óvodapedagógusokkal folyamatos volt az együttműködés, kapcsolattartás. 

 

Szükség esetén, több alkalommal is az óvodapedagógussal vagy gyermekvédelmi felelőssel 

közös konzultációra került sor a szülőkkel, melyek hatékonyak voltak. 

 

Részt vettem az 5 éves életkorukat betöltött gyermekek MSSST szűrővizsgálatában. Az     

iskolaérettséggel, iskolaválasztással kapcsolatos konzultáció az óvodapedagógusokkal, 

szülőkkel, fejlesztőpedagógussal, szükség esetén logopédussal általában közösen történt. 

  

A gyermekek  egészséges fejlődésének elősegítése érdekében célom volt a szülői nevelés                

támogatása tanácsadással, konzultációs lehetőséggel. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásának segítése érdekében, a szülők 

szemléletformálása céljából szülői értekezleteken vettem részt.   

  

   

               Budapest, 2020.07.03.                                                                           Bátorné Páhoki Zita 

                                                                                                             óvodapszichológus 
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K6b{nyai Gyermehek H6za 6vorta
I103 Budapest, Kada utcaZT-29.

Intdzrn6ny neve: Kob6nyai Gyermekek H6za Ovoda

A 201912020. nevel6si 6v 6rt6kel6se

1. Szem6lyi felt6telek

1.1. Szem6lyi felt6tetek riltahlnos jellemz6i

A neveldsi dvet egy fo [j fejles ztopedagoglrs - gyogypedag6gus eis egy fo irj da.ikamunkat6rssal kezdtiik
el' I(6nnyen beilleszkedtek az ovoda alkalmaziit; - peaag6gusi kozossdg6be, felk6sztilten kezdtik rneg
tevikenysegtiket a nevel6si evben.
A fejleszt6pedag6gus kezdokdnt aktivan bekapcsol6dott a kob6nyai f'e.jlesztopedag6gusok
murikakcjzossdgdbe, igy szakmailag sikeres envegeztimunk6jrit. Az ui dajkaa kertilit n6sik oroaalauot
6thelyezdssel drkezett. A feladatait gyakorlottanvegezte. a tretyi saj6tossigokat hamar megtanulta.
Az 6vodavezeto helyettesi feladatokat 2019 szeptemberdtol liyu[aiianis niiatt) tij munkat6rs l6tja el,
Mr-rnk6ja legink6bb a szewez6,sben, a technikai ilkalmazottak traiyiits6ban 6s a kisebb ndzeteltdr6sek
me go ld6s6ban se gitet te a v ezetot feladatainak el I 6t6s6ban.
A 4 6r6s takarit6i 6ll6st nem sikertilt betolteni a jelentkezok alkahnatlans6ga miatt. A feladat nagyfokti
on6ll6s6got igdnyel, erre megfelelo munkat6rs nem jelentkezett.
Az 6vodatitk6r 6s az tdvari kisegfto kiemelkedo munk6ja nagyban hozzitjtrult a nevelds dv
eredmdnyeihez.
A lej lesztopedag6gus-pszichol6gus-logopidus-utaz6 gy6gypedag6gr-rs munk6ia 6sszehangolt, egym6sra
eptilo fbrm6ban val6sr"rlt meg.
A neveldsi dvet a kiv6lo szemdlyi f'eltdtelekkel rendelkez 5 alkalnazotti kozdssdg jellernezte.

1'2' Iskolarendszerii k6pz6sek 6s al<kreditrilt tanfolyami tov:{bbk6pz6sck tapasztalatai

A pedag6gusok tanfeltigyeleti ellen6rzisdhez sokoldalf szakmai es m6dszertani, digit6lis segftsegetadot a MoD-szER-TAri kipz6se.
Egy 6vodapedag6gus a Vitarnir-rtolna elnevezdsu kdpz6s irjabb terliletdt ismefie meg. A kdpzes
kapcsol6dik a pedagogiai programhoz (mesdhez kapcsol6dik), illetve kor6bbi gy6gypedag6giai
szakvizsg6j 6hoz is kapcsol6dik.
Egy 6vodapedag6gus pedig a rendkivtili sztinetben vett r6szt k6pzdsen, amit a kovetkezo ,eveldsi dvbe,isrrertet meg a tobbi munkatdrssal.
valarnennyi tanfolya,r hasznos, a pedagogiai feladatokhoz igazod6 volt.
Tud6sm ego szt6s folyamato sa, .i ell e mezte a,evelo i kozd s sd get.

1'3' A nevel6st segit6 szakembereh - logopddus, pszichol6gus, utazb gyd,gypedag6gus,
fej Ieszt6p ed a 96 gus - e gyiittmii kii d 6s 6n ek j ellemz6i

Melldkletben tal6lhato a segito szaketnberek 6ves munkdj6nak drtekeldse, az eredmdnyek, tapasztalatok
dsszegzdse.

A neveldst segito szakemberek egylittmtikod6se a j6l felepitett hagyom6nyokra eptil.A fe.ilesztopedag6gus, logopddus 6s az utazo gyogypedago[us r1j inunkat6rs lett. Nagyon jo
egylittrnirkddis alakult ki azii szakemberekkel, igy iejleszio naiazu egyiittrnilkddds folyik u, oioaaaun.A segito szakemberek rendszeresen konztltdlna{az6vodapedag6guJokkal ds egymassal.
A j6rv6nyhelyzet miatt elrendelt rendkiviili sztinet idejdn mindegyit< szakerr-rbeifelvette a kapcsolatot aszrilokkel 6s fblytatta a fe.jlesztdst.
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2. Tfrgyi felt6telek

2. 1. ovodai ktilts 6gvet6s b dl m egva I6s f tott eszkfuzfej I eszt6s

Az 6voda kdlts6gvet6sdnek jelentos reszdt a mrlikodtetdsre haszn6ljuk 1el. Nagyon sok pdnzt haszn6lunkfbl a tisztit6szerekre, az iigyintezeshez sziiksdges eszkozokre. pr6b6ltunl a mtikodds valamen,yi
tertilet6n fejleszteni, b6viteni: udvar, konyha, jatekok, fejleszto eszkozok.
Egy csoportban lecser6lttik a gyermekszdkeket, .gy 

"ropo.tban 
pedig frj gyermekasztalok beszerzesdre

l<eri.ilt sor.
Egy laptopot v6s6ro1tunk2019 dv vdgdn , igy 4laptop 6ll a munkat6rsak rendelkez6sdre.
A mindennapokban felmeriilo eszkdzigdny sokszor a nagyobb beruh6z6sok terh6re tortdnik rneg.

2.2. P 6ly irza ti nyerem 6nyekb6r m egvar6 sftott fej leszt6s

PLlydzati nyeremduybol sporteszkdzokettudtunk v6s6rolni, a kijelolt eszkozok list6j6b6l.
Piiydzaton nyeremdnyek, amelyek segitik az ovodamindennapjait: naptejek, kreativ eszkcjzcjk.
Balesetvddelmi p6ly6zaton, kcizlekeddsbiztonsdgi programon vehettek rcszt a gyerekek, illetve 2fut6biciklit ,2 rollefi ds biztonsiigi felszereldseketlapo t{az ovoda.
Legtcibb piiydzaton a gyermekek rnunk6it ismeridk el oklevdllel, kisebb targynyeremdnnyel: ittigazol6dik be ahozziradott pedagogiai ert6k fontoss6ga.
A Magyar Paralimpiai Bizotts6g ds a FogyatekoJok orsz6gos Di6k-, verseny-ds Szabadid6sport
Szovetsige szakrnai piiydzatdnDecathlon utaiv6nyt nyert az6voda, amelybol azudvarraegy trambulint
v6s6roltunk.
Gazd6lkodj akkusan! (ccR REBAT Nonprofit Kft 6s a Foldbar6tok szervezdseben) pttlyazaton
elerngy(rjto piiytvattn 3 helyezdst drtiink el, ktzel 100.000 Ft tirniogat6st kapott az ovoda,amelybol egy6zongener6tort v6s6roltunk. A j6rv6nytigyi helyzetben a f'eriotlenitds magas szirvonalon tr.rdrnegval6sulni a gdp segits6gdvel.

2.3, Az intflzm 6ny ala pitvr{ nyf n a h segits 6 g6vel m egva l6sitott f ej leszt6s

Az ovoddnak nincs alapitv6nya.

2.4. szii16i segits6ggel vagy szponzorual megvakisitott fejleszt6s

BLUM prograrn minden gyermek teszere egdszs6g zsitkotbiztosftott.

2.5. A nevel6si 6v folyamfn betervezett beruhdzds, fehijit{s, karbantartis

Az ev folyarnirn az adodo eseti karbantart6si feladatok megval6sultak

2. 6. Terve zett ny iri fehij f t:{ s, harb antart:is

Az ovoda pincd.idben kialakftott fejleszto szoba telieskoni feltijit6sa val6sul meg 2020. m6jus - jrilius
idoszakban.
Hosszit dvek 6ta vdrt az 6voda erre a felirjit6sra. vizes, pendszes, dohos, ornladoz6 fahi helyisegegeszsdgtelen kortilmdnyek lbl sz6rnol 6sa tortdnik meg a reitij itas sat .

Ko szonj tik mindenkinek, aki t6mo gatta a kivitel ezdst.
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3. Szakmai feladatok iisszegz6se

3'1. Az 6ves munkatervben kitiizdtt c6lok, meghatdro zott szakmai feladatok megval6sitr{s6nak
6rt6kel6se

C6lok, feladatok
Az ov oda dokumentumainak feltilvizsg6lata A j6rv6nyhelyzetben 6tmeneti szab6lyoz6s

k6sztilt az ovoditbaj6r6 gyermekek szi.ilei ds a
munkav6llal6k reszdre 

"

A neveldsi 6v vdgdn a hdzirend es az SzMSz
m6dosit6sa kezdodott meg (hatdrido: 2020.

Az 6voda dolgoz6inak egytittmrikdd6, egyenletes
munkavdgzdse
Az itj dolgoz6k (fejlesztopedag6gus, dajka)
beilleszkeddsdnek segit6se

Az irj pedag6gus ds dajka munkat6rsak j6l
beilleszkedtek.
A fejlesztopedag6gus felvette a kapcsolatot a
kertilet mds szakemberivel, igy zokkenomentesen
folyt a fejleszto tevdkenyse g az ovoditban.
A daika ndni szakmailag lapasztalt, a helyi
s aj 6to s s6g okat kdnnyen me gtanu I ta, alkalmazta.
Stabil, egytittmtikddo alkalmazotti kozossdg
dolgozott egyi.itt a neveldsi 6vben.

A pedag6gus elomeneteli rendszerrel kapcsolatos
feladatok

2020.janu6r 1-jdtol 1 fo 6vodapedag6gus PEDII.
besorol6sa rnegtortdnt

Orsz6gos pedag6giai - szakmai ellenorzds 3 6vodapedag6gus tanfeliigyeleti ellenorz6sdt a
i helyzet miatt eltdrrilt6k.

Intdzmeny i on6rt6kel 6 s feladatai k cindrt6keldse me
Orsz6gos m6rds, 6rtdkel6s, szakmai ellen6rz6J

omon kovet6se
Nem volt drintett az intezmeny.

A pedagogiai szakmai szolg6ltat6s figyelemmel
kis6rdse -

Pedag6giai Oktat6si Kozpont (tov6bbiakban:
POK)

Tankotelezettsdggel kapcsolatos konferenci6n
resz v ett az ov odav ezeto.
Az igenyelt szolg6ltatdsok a j6rv6nytigyi helyzet
miatt nem lettek megval6sitva.
Az online pedag6giai tevdkenysdggel kapcsolatos
ti$ekoztatokat az 6voda pedag6gusai

Beilleszkeddsi, Tanul6si, Magatart6si (BTM)
nehdzsdggel ktizdo gyermekek neveldsdnek.
Ie j lesztdsdnek 6vodai feladatai

A Saj6tos Neveldsi Igdnyil (SNI) ds ; szinten a fejlesztdsben kozremtikodo
szakernberek egyiittmiikoddse megfeleloen
mtikodik.
Nehezsiget jelent, hogy F'ov.ped. Szakszolg6lat
X. Keriileti Tagintdzmdnydtol nem minden
esetben kapunk visszajelzest egy-egy gyennek
vizsgfiatttr6l, illetve, hogy tov6bbi vizsg6latra
ktildik a gyermeket a szak6rtoi bizotts6g feld,
Az utazo gy6gypedag6gus szemdlye vitltozott,
nagyolr .j 6, rr,rgahnas egyiittn-nikodds alakult ki.
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Esd lye gyenlo se g az 6vod6ban Tizenegy csalAd esetdben kellett rendszeresen
kapcsolatot tartani a BARKA munkatdrsaival.
Kdt gyermek ideiglenes hatalyi elhelyez6sbe
kertilt.
Az 6vodakotelezetts6g nyomon kovetdse a
kialakitott jelzdsi-egyezteto rendszerrel
hat6konyan mrikodik.
A BARKA munkat6rsaival az 6ves szakmai
megbeszdlds a j6rv6nyhelyzet miatt nem val6sult
meg.
Az gAnfa 6ves szakmai tan6cskoz6s6n az
6vodavezeto ds a gyennekvddelmi feladatokkal
megbizott 6vodapedag6gus is rdszt vett.
A Gyermekj6l6ti Kozpont munkat6rsaival
kiemelkedoen i6 a kapcsolat.

Kornyezetv6delem Kcirnyezetvddehni gyirjtoprogramban vetttink
reszt: haszn6lt elem gyrijtds teriilet6n.
Meghirdetett versenyen harmadik helyezdst drt el
6vod6nk.
Az 6vod6ban aktivan haszn6lfuk a szelektiv
hulladdkgyirjto kuk6kat.
Minden csoportban kiemelt szerepet kap a
krirnyezetvddelem. Az ov oditban megszerveztiik
az FKF szelektiv hulladdkgytijtdssel kapcsolatos
eload6s6t, arni sajnos a jfuvdnyhelyzet miatt
elmaradt.
Ovodarrk Maddrbarat Ovoda.

Az ovoda ds az iskola egyrittmrikciddse
(Kob6nyai Kada Mih6ly Altal6nos Iskola)

Megval6sult a fblyamatos t6.j6koztatls az elsos
gyerekekkel kapcsolatban, illetve az iskol6ba
k6szrilo 6voddsokkal kapcsolatban.
Az 6vodavezeto ds az iskolaigazgato helyettes a
rendkiviili sziinet alatt folyamatos egyeztetdssel
segftette az iskolai beiratkoz6st.
A tornaszobdt rendszeresen haszn6ljuk, ddlelott
ds d6lut6ni idopontokban is.

Pedag6giai Program kiernelt feladatai A pedag6giai program f'eltilvizsg6lata az ONAP
m6dositds tiikrdben (137120t8.(VII.25.)Korm.
hatdrozat) - neln volt sziiks6ges a pedag6giai
program m6dosit6sa.
A pedag6giai program feladatait idoar6nyosan
2020. m6rcius k<izep6ig tudtuk megval6sitania
COVID 1 9 j 6rv6nyi.igy i hely zet miatt.
Sikeres evet zdrhatunk: a pedag6giai prograrn fo
vonulata az erzehni intelligencia fejlesztdse a
mesdn kereszttil 100o2-osan megval6sull Az ev
nepmeseje a Nyakigl6b, Csupah6j, M6l6sz6l cimti
mese volt, amit valamennyi csoport sokoldaliran
dolgozott fel. Sikertilt a szrilok kor6ben is a
mesdlds jelelt6segdt megisrnertetni. A mese
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tdm6jri sziiloi drtekezletet a ltrvdnytigyi helyzet
miatt nem tartottuk meg.
Az 6vodapedag6gusok egy feldolgozisban adt6k
elo a gyerekek rdszdre a mesdt: Mikul6s napj6n
b6boz6ssal.
Az ev mesereg6nye nem volt megfblelo v6laszt6s.
Nem 6rtheto az ovodds koroszt6ly reszere.
A mese szertart6s minden csoportban kialakult.
A kijelolt szakirodalom kcizos feldolgoz6sa a

helyzet miatt nem tdrt6nt
.Ieles napok, tinnepnapok, megernldkezdsek
kialakit6sa a hagyom6nyteremtdsdrt

A munkatervben meghat6rozott programok
megval6sultak csoport, illetve intezmdnyi
szinten.
Tobb esetben a sziiloket is sikeriilt bevonni:
ndpmese napj6n mesdltek.
A K6zmos6s vil6gnapja beillesztdsre keriilt a
BLUM! programba ds a viz vil6gnapja
programjdba. A j6rvdnyhelyzet ezt feltilirta es a
janu6r- augusztus idoszakban szerves rdsze lett a

K6d6r Anam6ria-Kerekes Valdria:
Mesepszichol6gia a gyakorlatban
szakirodalm6nak feldol

A jdrvdnytigyi helyzet rniatt egydni megismerds
t6ft6nt. A feldolgozts a jovS ev feladata lesz.

MESEMUHELY -szakmai -unt at tirtisr"g Kittizltt c6lokat, f-eladatokat megval6sitotta.
Szakmai ds kozossdgi megerdsitds val6sult meg a
munkakozoss6g mtikcid6s6vel.

Gyermekcsoportok dokument6ci6j a Folyamatos ellenorzes megtortdnt.
Az ov odapedag6 gusok leggyengdbb pond a I

Folyamatos egyeztetds, konzult6ci6 sztiks6ges
tov6bbra is.

A fejlesztopedag6gus, a pszichol6gus
tevekenysdgdnek osszehangoldsa az 6vodai
neveldst segfto szakemberekkel 6s az
6vodapedag6gusokkal

Az egytittrnukodds folyamatosan, a kor6bbi
6vekben j6l kialakitott rendszerben folyik.
Az r1j szakemberekkel val6 egyiittmtikcidds
kival6.

Gyermekvddelern folyamatos, hatdkony
mtikodtet6se

Az 6vodavezeto a kiemelt esetekben
folyamatosan tartja a kapcsolatot a
csal6dgondozokkal.
Nevel6testtileti drtekezlet keretdben k6zvetlen
inform6ci6 csere, 6tad6s val6sult meg. A
Gyermekj6l6ti Kozpont csal6dgondoz6ival dves
megbeszdldst nem tartottunk a j6rv6nytigyi

Az utazo gyogypedag6gus munk6j6nak
g$Zglferyglglg4z 6vo da pedag6 g i ai m unk6i 6val

Az Lij pedag6gus kolleg6val kiv6l6an

Kobrinyai Ovod6s Sportnapokon val,O re srv6t"l zet miatt elmaradt.
OTP Bank Bozsik Gyermek Labdartgd
Programban va16 rdszvdtel

Sikeres volt a tehets6ges sportol6 gyermekekkel
val6 rdszvdtel, a gyerekek nagy ordmmel vettek
reszl a programokon.
A j6rv6nylielyzet miatt kdt fordul6 val6sult lneg a
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3.2. Evkiizben ad6d6 rij pedagd,giai feradat megvar6sitrisa

Qi feladatkdnt.ielent meg a korottavirus helyzet rniatta az online peclag6giai tevdkenysdg.
Nagyon nehez f'eladat volt, hiszen az ovoda feladataa nevelds, nem a tanit6s. A nevel6s csak k6zvetlen
yoci6lis kapcsolatok r6vdn val6sithat6 meg.
ovodank pedag6gusai az online tdrben vetiek fel a kapcsolatot a csal6dokkal. Erre alkalnas feliilet,ek
a. Facebook csoportok ldtrehoz6sa ds e-mail kapcsolat bizonyult. A csal6dok reszer6l v1ltozo volt azaktivitas az ovodai feladatokkal, online foglali<oz6sokkal kapcsolatban. Volt olyan csal6cl, aki nemreagiit sohasem a feladatokra, voltak, akik bekapcsol6dtak, de visszajelzdst nem krildtek. Atapasztalat
az' volt, hogy akindl iskol6s testvdr van, azoka csal6dok kevesebb figyelniet tudtak forditania az ovodtsllr(oru gyereKekre.
A pedag6gusok folyamatosan osztott6k meg egym tssal az ritleteket, tapasztalatokat. Minden szakmaikdrbol erkezS onl i ne i,form6ci6t megosztotlak egym6ssal.
ovodai szinten h6rom nagyszab6sir online YouTibe filmet keszitetttink el a csal6dok nagy iirorndre:
any6k napja, gyereknap, ballag6s.

3'3' Mridszertani innoviici6l<, amelyek a neveldsi 6v sor{n keriiltek kidolgozr{sra vagy
alhalmazf sra

A jfrvririytigyihelyzet miatt nem volt 16lehetosdg.

3.4. Tehets6ggondozri tev6kenys69

Kdt teriileten foglalkozik 6vod6nk kiemelten a teliets6ggonclozassal: vizu6lis onkifejezds ds mozgirs.Az 6vod6skor[rak tehetsdge elsosorban a vizu6lis tevJk-enysdgekben es a mozg(tsos tevekenys6gekbe,
rnutatkozik rneg. A tehetsdggondoz6s drdek6ben a krjvetkez6ket teszi 6vod6nk: csoportokat hoz letre atehetsdg kibontakoztatdsdta, szakszolgtiati egyeztet6st kezd,emenyez a tehetsdg meg6llapit6sa
drdekiben, tanfolyami keretek kozott biztosftja a iehetsdg sokoldahi kibontakoz6s6,ak lehetosdgeit, azdv rnese.i6t sokoldaltian dolgozza fel a gyennekekkel. P iiydzatokon, rendezv6nyeken vesz r6szt etehetsdges gyermekekkel.

3.5. Integrrlci6t tfmogat6 pedag6giai tev6kenys69

A 201912020' neveldsi 6vben is kiemelkedo jelentos6get sz6ntunk a kiilonbozo szakemberek
egytittrntikoddsdnek:6vodapedag6gus-fe.ilesztopedag6gus-ovodapszichol6gus-logopddus-
gy6gypedag6gtrs' Az egytittmtikodes fontos 

"iectm?nyei 
a krivetkezok: iz iskola6rettsdgi vizsg6latok2020' clecember veg6ig megtcirtdntek, a gyermekek minderr tovabbi akad6ly ldlktil felmeit6st klptak atankdtelezettsdg a16l a 202012021. tanevre.

Kienrelkedo figyelmet forditanak az 6vodapedag6gusok a gyermekek egydni fejlod6sdre, igyeredt.nenyesebbd vfit az egydni integr'6ci6 megvatositZsa. tvtaga a z integril.cio a pedag6giai progra,relveinek r-negfeleloen val6sul meg: tolerancia, elfogad6s, bedgadds jeli-emzi a nevelokcjzoss6get. Asztiloket szdlesebb l<orben sziiksdges tdjekoztatni-az integracr6rol, mert elofbrdul, hogy a sztiloitolerancia nem megfelelo, ebbe a tevdkenys6gbe az 6vodapsri"hol6gm aktfv bevonasa rnegtrir t6,nt. Azinte'gr6ci6 az egyen b6n6sm6d kiemelt alkalmazils6val val6sul meg o gtN4, FIH ds HHH gyermekekndl.A FIH is HHH gyermekek esetdben rendszeresen tartja az ovoclaa kapcsolatot a csalddgoncloz6kkal.
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3'6' Szervezetfeileszt6si feladatok (Az dv elejdn kituzcitt szervezetfejlesztdsi celok teljesliltek-e?
Pl. Feladat-, hat6skor-, felelossdgmegoszt6s, ddntdsh ozatal, iniorm6cio6raml6s, motivacio,
kommunik6ci6, probldmamegold6s, konfliktuskezelds, 6vodai kultirra, klima, szabalyozotts(tg
folyamatainak j avit6sa.)

Az itj pedag6gus munkat6rs befogad6sa zokkenomentesen tortdnt. A rendszeres egyeztetdsek,
me gbeszdldsek, magya r tzatok se gitettdk az irj munkat6rs beilleszkedds6t.
A dajka munkakorokndl bekciv etkezo v6ltoz6sok akad6lymentesen mentek vdgbe. Minde, alkalomrnal
fblyamatos munkav6gz6s val6sult meg.
A nrunkat6rsak megdlto egytittrnukdddsdvel sikertlt a szinte zavartalan ovodai dletet biztosita,i. A
meghaltttozott feladatokat, a felelosok a kitrizdtt cdloknak megfeleloen ha.itott6k v6gre. Tobbszor
iginyelnek egyes szem6lyek rnegerositdst, hogy feladataikat hogyan hajts6k v6gre. A dcjntdseket minclig
kcjzosen hozzitk n:reg az drintettek. Az inform ilciottramlits sokoldaltian van biztositva az ovodttban:
internetes levelek ktilddse, sz6beli 6s ir6sbeli ttfiekoztatits, Messenger csoportnak minden munkat6rs
tagia A heti rendszeres megbeszdldsek biztosfd6k az informdci66ramlast, a dcintdsek elokdszitdsdt, a
problimdk megoldds6t.
A szervezet kiv6l6 mtikciddsdt igazolta a jdrvdny rniatt kialakult helyzetben val6 lielyt6ll6s.
Folyanratosanta.iekoztattuk egym6st Messengeren keresztril. Az ovod,at4ra nyitAsanak elokdszitdsdben
dnzetleniil rdszt vett minden alkahnazott.
Egytttmukodds, j6 hangulat, osszetarl6 kozossdg jellemzi az ovodadolgoz6it.

3.7. Az el6gedetts6gm6r6s eredm6nyeinek f6 tanuls6gai

A j6rv6ny miatt kialakult helyzetben nem tortent el6gedettsdgmdrds.

3.8. Int6zm6nyi szakmai munkakiiziiss6gek tev6kenys6ge

MES EMUHELY szakmai rnunkakozd ssdgnek az ov o d,apedago gusok mind tagj ai.
Kiemelt eredmdnyei a rnunkakdzdss6gnek:

. a pedagogiai program gyakorlati feladatainak segitdse
o abitboz6s m6dszertan6nak ismertetdse
. a pedag6gus krizossdg alakit6sa, form6l6sa

' az egytittmirkodds, a kommunik6ci6s kdszsdg, a tolerancia kdpess6genek fejleszt6se

3.9. Nevel6testiileti 6rtekezletek tapasztalatai

Kcjzos gondolkod6st, a pedagogiai program egyseges drtelmezdsdt segiti el6.

lqveni feladahlegold6sokra osztonoz, szakmai ismeretek rrr.gorlrt6rt segfti elo - szakirodalorn
feldolgoz6sa.
S zaknrai lag e gym6sra hango lod6 pedag6 gus k6zos s6g alakitttstt se giti.

3'10. Nyilvfnossrigot biztosit6 int6zm6nyi bels6 6s kiils6 programok szervez6s6nek
tapasztalatai

(Csak azokat kell felttintetni, amelyek a
sztiloknek sz616 programokra a sziilokkel

szrilok mellett mdsokat is megsz6litanak, a csak
torteno kapcsolat drt6kel6s6ndl 6rdemes kitdrni.)

Belso program:
,/ A j6rv6nyrigyihelyzetmiatt nem val6sult
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I(tilso programok:
,/ lntdzm6nyi Bozsik program
,/ Eur6pai Mobilit6s H6t - Automentes Nap K6b6ny6n

Jol szewezett programokon vett r6szt 6vod6nk, sikereket drtek el gyermekcsapataink

4. M6r6s, ellen6rz6s, 6rt6kel6s

4. l. Peda 96 gusok ellenrirz6s6nek riltaklnos tapasztalatai

Adminisztr6ci6: hi6nyoss6gok tov6bbra is tapasztalhat6k. Naprakdszsdgre tobbszor kell figyelmeztetni.
A csoportban dol9oz6 pedag6gusok napl6ve zetese rnegegyezo. A neveldsi dv folyam6n eloiiordult, hogy
elmaradtak a mulaszt6si napl6 melldkleteinek kitoltdr.. a peclag6giai program cdljait, feladatait a
csoport adotts6gaihoz mdrten alkalmazzitk az ovo ndnik. Nagyon t<ierneti<eao az egy-eni, difT-erenci6lt
f.ejlesztds. Tevolegesen odafigyelo magatart6ssal foglalkoznak az SNI es BTI\( gyerekekkel. J61
tntikddik a neveldst segito szakemberekkel val6 egyi.ittmrikodds (fejles zt6ped,agogr,r, p.Li.hol6gLrs). Az
dv nresdj dnek feldoIgo zdsa aminde,napi tevdkenys6gekben is megj elenik.

4.2. A technikai dolgoz6k ellen6rz6s6nek tapasztalatai

Az ri.i munkat6rs nagyon j6l bekapcsol6dott az 6vod,a dlet6be, feladatait segits6ggel hamar megtanulta.
Az udvari kisegito nagyon pozitivan 6ll a feladatokhoz, az ovoclakornyezeie kiernelkecloen rendezett.
A dajk6k megfeleloen 16tj6k el feladataikat, j6l egytittmtikodnek a csoportokkal.
A pedag6giai asszisztens aktiv tagtra, mind a pedag6gus kcizossdgnek, mind a technikai
alkalmazottaknak.
Az 6vodatitk6r kie,relkedo szerepet l6t el az 6voda dletdben,

4'3' A gyermekek fejl6d6s6nek m6r6s6vel kapcsolatos tapasztalatok 6s az ebb6l kiivetl<ez6
feladatok

Fej lesztopedaq6gia:
A MSSST felmdrds segitsdget nyrljtott a feilesztend6 rdszkdpessdgek meg6llapft6s6ban. A Motoros
rnintak szubteszt kimutatta, hogy a gyermekek nagyrdszdn.t p.o-ble-6t lelent a tapsol6si mint6k,
karmozdulatok helyes reproduk6l6sa. A sz6beli utasit6s kcjvetdse, a reszfeladatok helyes sorrendben
tortdno kivitelezdse 6s a megfblelo ir6nyba tortdno elmozdulds ugyancsak dretlennek bizolyult.
Egyenstilyerzdkilket kialakulatlannak vdltem, mozg6suk koordin6l6sa riehizsdget jelentett.
A Vizuo-Perceptuo-Motoros szubteszt leggyeng6bb teriilete a sikban tor.tdio t(tjekozod,as volt. Itt
ugyancsak nehdzsdgkent dltek meg a gyerekek, amikor tobb r6szfeladat hang zott el egyszerre az
utasit6sban. Eretlennek vdltem vizu6lis percepci6jukat, szerialit6sukat ds rcjvid t6vri mem6ri6jukat is. A
fortnatn6sol6s feladatot csak kevds gyermek oldotta meg dletko rdhoz kdpest gyengdbbe n, de ntiuk az
elmarad6s rneglehetosen nagy mdrtdkri.
A Nyelvi szubteszt sor6n megmutatkozott, hogy gyenge a gyermekek cin61l6 szobeli kifejezok6s zsege,
a szovegalkot6sa, ezen kivtil hidnyos a nyelvi sorozatok ismerete is.

I-ogouxlia:
Az elvegzett logopddi ai vizsgl,Iatok azt mutatt6k ebben a tan6vben, hogy az artikul1ci6s probldm 6khoz
mitrden esetben t6rsult egy6b rdszkdpess6g(ek) gyengesdge is. Gyakrai tapasztaltam, hogy figyelmiik,
koncentr6ci6juk, feladattudatuk dletkori 6tlaguk ilui maradi. Fonolbgiai tudatoss=agut]" natasi
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figyelmi.ik, akusztikus, verb6lis rnem6ri6juk, egy6b nyelvi tertiletek gyenges6ge is sflyosbitotta
6llapotukat, lassftotta fejlod6stiket. Finommotorik6juk is fejlesztdsre- szoiult. N6h6ny gyermek
ceruzafog6sa tan6v v6gdre sem javult . Az artikuldci6s terdpiat ki kellett egdszfteni kornplex- nyelvi
ter6pi6val.

4. 4. Szaktan :i c s a d 6 i Lito ga trl s, ta n 6 cs a d r{ s ta p a szta I a ta i

Szaktan6csad6s nem volt az 6vod6ban.

5. Az 6voda gyermekv6delmi tev6kenys6ge

5.1. Az 6v folyamr{n a vesz6lyeztetett 6s hr{trdnyos helyzetii gyermekek helyzet6nek javitrisa
6rdek6ben megtett int6zked6sek.

Rendszeres kapcsolattarl6s a csal6dokkal a kotelezo 6vod6ba jixas biztosit6sa 6rdekdben (telefonon,
csal6dl6togat6ssal) - a kcitelezo ovod6ba j6r6s nyomon kovetdse.
Kapcsolattart6s a,,csal6dgondoz6kkal".
Gyermekorvos, v6don6 telefonos megkeresese hosszabb ideig tarto betegsdg eset6n.
T 6j ekoztatas a z etkezesi kedvezmdnyekrol.
T 6.1 ekoztatits a szo ci 6l is t6mo gat6sokr6l.

5.2. A gyermekvddelmi tev6kenys6get segit6 szervezetekkel val6 kapcsolat tapasztalatai

A BARI(A munkat6rsaival szorosan egytittmukodve dolgozunk a csal6dok drdekdben.
Kdt csal6d esetdben vetttink rdszt esetkonferenci6n
Eves lragyotn6nyos egyezteto 6rtekezlete t a jdrvtnyhelyzetmiatt nem tartottunk az ovodaban Rendszeres
a form6lis ds inform6lis inforrn6ci6 6tad6s.

6' Az 6vodai neveldsbe illesztett egy6b, kiils6 szolgr{ltat6 riltal szervezett foglalkoz{sok,
szo I g:iltatf sok tapasz talatai

A foglalkoz6sok a bevdlt szervezetekkel ds szemdlyekkel mtikcjdott a neveldsi dvben. Szinvonalas,
minosdgi szolg|ltatitsokat nyirjtottak az intdzmdnyb e j6ro gyerekek teszete.
A lrittan fbglalkoz6s magas letszlmmal tudott megval6sulni.

7. Az 6voda iinnepei, hagyomdnyai

7.1, A pedag6gia programban szerepl6 iinnep, hagyomfny, program szervez6s6nek
tapasztalatai.

A rnunkatervben rneghat6rozottak szerint, a hagyom6nyoknak megfeleloen szervezbdtek a kiilonbozo
eserndnyek 2020. m6rcius 13-ig.
'Ir'initrsban a jarvdnyhelyzethez igazodo ballag6si tinneps6get szerveztiink csoportonkent. Bensoseges,
egyedi program lett megval6sitva.
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7.2, A pedag6giai programokhoz kapcsol6d6 rijabb hagSromfnyteremt6s jelemz6i

201912020, neveldsi dvben ne,r alakitottu,k ki fj hagyom6nyt.
PALY AZAT UTJAN oVoDANK BEKER:TT ugizfoiiacos OVODA IDEI PROGRAMJABA.
lt ttl-l ://u,u,vr,. 1ro I i UllfUCk_.qS. i n f b rnr a c i o k/ba is/rra I - fblh ivas-

8. Az 6voda kapcsolatai

8.1. A sziil6kkel val6 kapcsolattart6s eredm6nyess6g6nek 6rt6kel6se

A csal6dok szttmdra szewezett programok sikeresek voltak, a csal6dok orommel
vettek rdszt.
A sztiloi szetvezet kdpviseloi aktivan vettek resztaz6vodai feladatokban.
Tov6bbi cdlok: a sziil6k tevdkeny bevon6sa azovodai feladatokba.

ds jelentos letsz6mmal

A csaladok nagyon megdrloek voltak a jtrviny okozta helyzetben . A 2,5 h6napos z6rvatart6s idejdn
csak egy gyermek reszere ig6nyeltek 6vodai tigyeletet.

8.2. T:{rsint6zm6nyekkel val6 kapcsolattartf s :iltal{nos ta pas ztalatai

Kada Mih6ly Altal6nos Iskola: 3.1. pontban kifejtve
Kob6nyai Csodap6k Ovoda: elsosorban azigyeletet biztosiduk egym6snak nevelds n6lktili munkanapok
idejen, korrekt egytittrnukodds val6sult meg"

8.3. Az egy6b int6zm6nyekkel val6 kapcsolat jellemz6i

Egyiittmukddo partneri kapcsolat a jellemzd.
A fenntart6val rendszeres, napi szintu a kapcsolat , az ovodatitk6r iigyil tezese pdlcl6s.
Az 6vod6kkal segito, probldmamegold6, egytittmtikdd6 a kapcrolat, 6vodavezetok munkakozossdge
aktivan mukodik.
Bcjlcsoddkkel beiratkoz6s idoszak6ban inform6lis kapcsolatunk van.
Kdzmtivelodisi intdzmdnyekkel inform6lis a kapcsoiat.
Egdszsdgtigyi intdzmdnyekkel aktu6lis probldm6k esetdn inform6lis a kapcsolat.

2019/2020. nevel6si6v
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9. Az int|zmfinyvezetf iin6rt6kel6se
(A besz6niolo v6g6n, a konzekvenci6kat levonva, a saj6t drtdkelo/elemzo munka eredmdnyek6nt
fogalmazzon lneg, korvonalazzon pedag6giai ds szeivezetfe.jlesztdsi cdlokat, amelyeket a jovo
tandvben meg kivdut val6sitani ,rru*i-rrn i oldal.)

42019-2020. neveldsi 6veben meghatfrozottfeladatok megval6sit irs(t aCOVID-19 hum6nj6rv6ny
6ltal kialakult vesz6lyhelyzet megakad6lyozta. 2020. janudrjiltol folyamatos an a i6rv6ny okozta
I'eladatok hatiroztik meg az 6voda mtikcjdds6t. A veszdl yielyzet idejdn t6vmunka form6j6ban
vdgeztLik a pedag6giai tev6kenysdget. Ez az idoszak tij felaclatokat hozott magdval, illetve a
mindennapi pedag6giai gyakorlatot irj form6ban kellet megoldani. A leveldsi evre megh atirozott
feladatok nem lettek befejezve.
A 2020-2021 . neveldsi dvet meghat6roz6 feladatokat befbly6solja

1' A digit6lis 6vodai tanul6s tapasztalatainak feld olgozdsa, PADLET alkalmazis megis,rer6se.
I-rlt p-u 1l [ru, pad"l c l, s_qrl
2. A szocializacio, kozossdg fejlesztds kiemelt feladatai.
3 . Az 6vodai pedag6 giai pro gram feltilvizs 96 latilnak folytat6sa.
4. Szakrnai munkakozossdg tov6bbi miikodtetdse: MESEvuupt-y.
5' Az egyes feladatkorokhdztattozo konkrdt feladatok ir6sos dokurnent6ci6j6nak elkdszitdse.
6. A pedag6giai dokument6ci6 tobbszintti ellen6rzdsdnek kidolgoz6sa.
7' A rnesepedagogia sokoldalf megismer6se, alkalmazfsa apedagogiai program hatdkonys6g6nak
ncivelesddrt.
8. Mesepedag6gia drtdkeinek kozvetitdse a sztilok feld.
9. Meseped ago gi6v al kapcsolatos szakiro dalom feldol g oz6sa:
K6d6r Annam6ria - Kerekes Valdria: Mesepszichol6gia a gyakorlatban - Azonbecstilds ds
ki,izdokipessdg rnegal apozilsa gyermekkorban
10' A gyermekvddelmi feladatok teljes trtadtsa a gyermekv6clelmi feladatokkal megbizott
pedag6gus rdsz6le.
1 1' A tehetsdggondoz6ssal kapcsolatos feladatok pontosit6sa, ir6sba fbglal6sa
12. Eldgedettsdgrndres rendszer6nek kidolgoz6sa.
I 3. Sztilok aktiv bevondsi lehetosdgeinek kidolgozdsa a pedag6giai programba.

201912020. nevelesi 6v
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Munkakozdssdgrink celj at eldrte

Egyes rdszmunk6kat m6r minim6lis segitsdggel cjn6116an megval6sitj6k a rn(rhely tagjai. A
mirhelyrnunka egyre fejlodik. Egyre tobb egydni 6tlet, kreativ megold6s val6sul meg.
Szaknrai drtekezleten dtbeszdljiik a j6 gyakorlatokat. Ki milyen dr6maj6tdk kal, mozg;sos j6tdkka1,
egydbbel egdszitette ki a mes6t, igy azokatmindenki kipr6b6lhada, form6lh atja acsoportj6ba.j616
gyennekek i gdnyeinek megfelel6en.
Azidei b6bel6addsraafelkesztilds nagyon j6 hangulatban telt, fgy nagyon j6l sikeritlt .rgazirn(rvdszi
elmdnyhez juttattuk 6vod6sainkat. A meseeload6sba bekapcsol6cltak a nem pedag6gus mtihelytagok
is.

M6rciust6l a mtihelymunka online folyt tov6bb. Minden csoportos 6v6ndni kitett mag6dft, mes6ltek,
verseltek, bdboztak h6tr6l-h6tre.
Minde,ki kihaszn6lta er6ss69eit: -mesdlds hangs[rlyozva

-mesdlds b6bokkal
-mesdlds otthon tal6lt eszkozcikkel
-ellenorzdtt mes6k 6tktildese interneten a sziilok sztrmfua

A karanten ideje alatt a tov6bbi munk6k sern 6lltak meg.
Dolgoztunk a202012021-es neveldsi dv,,Ev mesdje" projekten. Kiv6lasztottuk a mesdt melynek
cime: Aranyszoribirtny. Dramatiziituk a mesdt, megtervezttik a sikbdbokat, megrajzoltuk, a
papitszinhdzhoz amese illusztraciojdt. Elkdszftetttik a mesdl-re z az oyonenik 6ltal haszn6lhat6 felnott
b6bokat.

Az idei gyermeknapi mese eload6s, ahol igazdnkiteljesedik az dves rnunk6nk sajnos elmaradt. De
btiszke vagyok 16, hogy a karant6n id,oszakdt kihaszn6lv a egy rii feltiletet isrnerttink ffieg ,, padlet,,
ndven' A program hasznalatifinagy lelkeseddssel tanultuk meg. igy egy felnottek 6s gyermekek 6ltal
konnyen haszndlhat6 feliileten tudtuk elktildeni az dv mesdj el ahozz(ttartozo dnekeket, mozg6sos
.i6tdkokat, kreativ fbladatokat, kdzmrives lehetos6geket.

Lelkes kolleg6immal gyermeknapi vide6t kdszitettiink, melyeben nern csak a mesemtihely tagjai,
hanem az 6vodaminden d'olgozojardszt vett. Ket zenerekdt ,,flash mob dance,,-t adtunk elo, amely
a gyermekek sz^mdra nem volt ismeretlen. igy hivtuk kozos mulats6gba , tdncraa csal6djai,kat.
Nagy orommel tcjlt el, hogy csapatunk ilyen j6l teljesitett ebben a szamunkra rij ds nehezid6szakban
is.

Bp., 2020-06-18

Ndmeth Marcella
Munkakdzdssdg vezetb
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A fejleszt6sben r6szesiil6 gyermekek:
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BTM Migr{ns Egydni Csoportos

I Aranyos B6la Zsornbor x x
1 Baffia L6rdnt x x

1 Ba Iogh Jerem i6s RikSrd6 x x x x

4. Bartsch Alexa x x

5. Bertalan Nikolett x x

6. B6ka Dominik x x x

1 Bug6r Agoston Ldszlo x x x

8. Fazekas Lilirina x x x

9. Horn6nyi D6niel Andr6s x x

10. Horv6th Henriett Judit x x x

11. Ifeanyi Benjarnin x x x x

12. Ill6s Vi169 x x x

13. I{aczur Kaya x x x

14. I(edves Kriszti6n x x

15. Kldger M6nika Jhn"nin x x x

16. Kolics Zsombor x x

17. Lakatos Dzsesszika

Ant6nia x x

18. Lakatos M6rk Dzsin6 x x x

19. LiKaixuan x x

20. S6rkcizi Tam6s x x

21. Skriny6r N6ra Izabella x x

)) T6th Di6na x x x

23. 'f6th Fl6ra x x

24. Valtner Jizmin Aliz x x

,< Ye Anke x x



Fejleszt6pedag6giai 6v6rt6kel6 s a 2019 12020-as nevel6si 6v16l

Fejlesztopedag6guskdnt ebben a tan6vben kezdtem meg munkdmat a X. keri]leti Gyermekel<
Hdza ovodiban.

A tandv elso het6ben a csoportokban val6 hospit6l6sainr alkalmiival lehetos6gern nyflt
nregismerkedni a gyerekekkel 6s az int6zrndny cisszes alkalmazotddval. A fejlesztoi szob6ban
berendezkedtent, az ott l6v6 j6t6kokat, valarnint eszl<ozciket szitvdlogattarn 6s rendszereztelr,r. Ezt
kcivetoen szeptember m6sodil< fel6ben Ininclen dtddik 6let6vdt betdltcjtt nagycsoportos gyermekkel
felveftern az MSSST iskolairettsdgi tesztet. Akikndl szi.iks6g6t dreztem kiegdszito vizsgirlatk6pt
elv6geztem a DSZIT diszlexia elorejelzl szrirdst is. A tesztek ki6rtdkeldse ut6n egyeztettem az oyo
n6nikkel 6s a tcjbbi segito koll6g6val, hogy kik azok a gyerekek, akiknek elmarad6saik vannak
kiiltjnbozo rdszk6pessdgekben, kiket nern tartok iskola6rettnek is kiket szeretn6k elkiildeni tov6bbi
vizsgirlatokra a Szakirtoi Bizotts6gh oz. Elkesz[tettern az egydni fe.ileszt6si terveket 6s kialakitott an1 az
6rarendemet, A hozzdtn jfu6 25 gyermeket tdbbs6g6ben 2-3 l'6s l<iscsoportokba osztottam be azonos
I<6pessdgtertileteken val6 hi6nyoss6gaik alapj6n. Egydni fbjleszt6sre 5 gyerel<nek volt sztil<sdge. Az elsd
sziiloi drtekezletert bemutatkoztarr a szi.iloknek, t6jdkoztattan 6ket a munk6mr6l 6s annak me'etdrol,
Okt6ber elejdn fogad66r6kat taftottam, ahol lehetosdgern volt szerndlyeser r t(ri1koztat i a szi.iloket a
gyerekeik fejletts6gi szintj6rol, az iskola6retts6gi vizsgdlat ereclm6ny6rol 6s a fejleszt6s tovdbbi
menet6rol. Feltehettik kdrdiseiket, ig6ny szerint otthon is v6gezheto j6t6k otletekkel 6s gyakorlatokkal
Idttarn el 6ket. Kdsobb az isl<ol6ba kdszii16 gyerrnekek szi.ileinek rdvid besz6rnol6ttartottam ajelenleg
6rv6nyben l6v6 iskola6retts6g l<rit6riLrrnair'61 egy sziiloi 6rtekezlet keretein beli.il. 116l6vl<or lez;rtanr a
gyerekek egy6ni halad6si napl6it, 6rtdkeltern a rnLrnk6jLrkat ds rregh ataroztarn a kcjvetkezo f6l6v
cdlkitiiz6seit' Havonta egyszer r6szt vettem a keri-ileti fejlesztol< szakmai {6rum6n.

Mrirciust6l a COVID-19 miatt elrendelt rendkivi.ili 6vodaziris 6s szabads6gol6sol< alalt horne
office-ban dolgoztarn' L6trehoztarn egy facebook csoportot, ahovd csatlakozhattak a hozz1rn jiro
gyerekek sziilei' igy tudtLrk tartani a l<apcsolatot, a fejleszt6snek nern kellett megszakadlia. Feltcjltcjttern
kiilonbdzo fejlesztd j6t6kokat, otleteket, vide6kat, feladatokat, amil< segits6gdvel otthon is tuclt6k
fejleszteni a gyerekeket. Priv6tban clifferenci6ltan ktilcltem elv6gzendo feladatokat a gyermekek
szirnara,

Jfrnius 2-flt6l,lniutdn irjra nyitotl az 6voda a csoportokban seg[tettem. Ernellett jrlt6k kozben
felnr6rtenr a kovetkezo 6vi nagycsoportos gyerekek fejlettsdgi szintjdt, illetve folytattapr al-tozz6r-n j6ro
gyerekek fejleszt6s6t, akiket nydron is hoztak 6voddba.

Fejlesztokdrtt heti 24 kontakt6r6t kell biztositanom a gyermekeknek, az orakat reggel 8.00 ds
I l'30 kcizcitti intervallurnban felosztva tartottanr. A gyerekek tobbs6ge heti 2 fejleszt6sen vettreszt, az
egy6ni fejleszt6sen r6sztvevok jdttek 3x egy h6ten. A fennrnaracl6 rnLrnkaicldrrben aclninisztr6ltarn,
j6t6kokat kdszfteffem, fij citleteket gyi'rjtottern, szakiroclalmakat olvastarn 6s elok6sziiltern a kcivetkezo
napi 6r6imra.

Statisztikai adatok: tan6v elejdn osszesen 29 nagycsoportos gyermek iskola6retts6gdt m6rtenr
fel, kcjziiliik 24-en keriiltek lrozzhm komplex fejlesztdsre. A 24-bbl l0-en szak6rtoi v6lem6nybe,
foglaltak alapj6n keri.iltek be az ellStitsba, ol< rnar az eloz6 tat'tevben is j6ftak fejleszt6sre. Szint6n
szak6rt6i v6lenrdny rniatt egy kozdpso csopofios is bekeriilt fejleszt6sre.6 gyerrneket ir6nyitottanr
Szakszolg5lati vizsgtiatra BTMN, illetve isl<oladrettsdg meg6llapft6sa c6lf6b6t. Ov6nok k6r6s6re 4
koz6pso csoporlos gyereket is felnt6rtem.

Osszess6gdben - tu6g a vfrus-helyzetniattkialakult 2 h6napos z6riis mellett is - eredrn6nyes
6vet z|rhatttnk magunk rnogott, a sziil6k aktiv online kozremfrkcjd6sdnek lt6la a gyerekel< eltervezett
fe.ilesztdse es az eleri' tud6s szintfenntaft6sa is sikeresen nregval6sult.
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l(cl< t:so1-ror'I

Bug6r Agoston
Hegedris R6bert

Dan6 Hanna

Juhdsz Csepke

Szab6 Natasa

Szab6 Viki
Nagy Ferenc Bendeg[rz

T6th Fl6ra

,.1,.i

Bertalan Niki
Waltner Jdztnin

Skriny6r N6ri
Farnyik G6bor
Kolics Zsombor
Waltner Brtin6
Stoian Bella

,"r:ir i i' ',j,i:r'i
Moln6r Lili
Lakatos Gin6
Gitta Arrnin
Holl6 M6ty6s

Bartsch Alexa
Feh6r Istv6n

T6th Dia
Bodzs6r Istv6n

l)irtis csoy-rot'l

Illds Vir6g
S6rkozi Tomi
S6rkcizi Bdlint
Kedves Kriszti6n



Osszegzds

Az idei dv szukos lehetosdgeket biztositott a korona virus miatt . A Zlldcsoportbeli
nehdzsdgekre (az dsszekov6csol6dott fi[r csoport tekintetdben) haladdstjelentett a p6ros
foglalkozdsok beiktat6sa a tornatermi szabdlytart6 csoport tartas mellett, azonban nl11e az
ide6lis p6rosit6sra r6leltem kcjztrik, alig volt ndhdny alkalom, hogy azrij fel6ll6ssal a fiirk
konnyedebb kerettart6s6t elkezdhesstik megszil6rditani. Mindenesetre a kcivetkez6 nevel6si
evben mdr ezzel tudunk indulni, igy nagyobb eredmdny el6r6sdben bizakodom. Ezt erositi egy
fejleszto program, melyet a karantdn ideje alatt egy rehabilit6ci6s tr6nelel dolgoztunk ki.
Rdszdrol a mozgS:st, fel6lem a lelki vonalat egybeszove az impulzivitas kontrollt, kooper6ci6t
ds egymirsra figyeldst egy kornplex folyamattal tobb szinten is tud.iuk ma.id fejleszteli.

N6h6ny visszahizod6 gyermekndl m6r a karant6n elStt is nyitotts6got, oldotts6got
tapasztaltam, amitlek nagyon ortiltem, mert j6 volt vegigkfsdrni ds l6tni, ahogy csoportos
helyzetben eleinte 1-1 sz6t is alig lehetett kihfzni beloltik, ds janu6r v6gdre, febru6r elej6re
m6r tobbek kcizriliik hangad6kkdnt ,,vittek" abevezet| hangulat-kdrdds-kort.

M6r'ciusan eleinte nagyon nehezvolt kiszakadni a gyerekek intenziv jelenldtdtol,
nevet6sdtol , gazdag fantdzia-,6s.i6t6kvil6guktol telt napokb6l a ndgy fal koze. Mindezt
nehezitette, hogy egy gyerlnek kivdtel6vel online tdrben val6 munkara nem voltak nyitottak a
sztilok. Azouban sokat jelentett az a megtart6 kozeg, melyet a kolldg6kkal val6 interakci6k
nyirjtottak.

A sztilok kdzlil sajnos a karantdn ideie alatt kevesen mutattak konzult6ci6ra is
aktivit6st, 6m aki felkeresett, azzal erezheto volt, hogy fonto s sztmhragyermeke j6lldte ds a
lelretosdgekhez mdrten megteszi a loletelhet6t.

VisszadrkezYe az 6vod6ba ndh6ny gyemekndl jelentos visszaesdst tapasztaltam
nragatart6s, szabdly-,6s szok6srendszer betart6sa terdn, azonban sokak tigyesedtek,
cjndll6sodtak, igy rem6lhetoleg a kovetkezo neveldsi 6v sem lesz azelmirlt idoszak miatt
terheltebb, mint az eddigiek.

Budapest, 2020.jfnius 1 5.

Korosy S6ra, pszichol6gus



I(ob6nyai Gyermekek Hiza Ovoda
1 103 Budapest X. keriilet, Kada utca 27 -2g.

Beszfmol6 a 2019/2020-as tan6vr6l
Logop6dia

A Fov6rosi Pedag6giai Szakszolgalat X. keriileti tagintezmlnydnek munkat6rsakdlt
logopddiai alapell6t6st biztositok a gyermekek szttmira az ovodttban.

A tandv kezdetdn, szeptetnberben minden haunaclik 6letdv6t betoltott kiscsoportos" ds
minden otddik dletdv6t betoltott nagycsoportos beszdd-, ill. nyelv i fitapot[tfelm6rtem. Miut6na sztiresek eredm6nyeit ds a Szak6rt6i Bizotts6g 6ltal kiadott javaslatokat 6ttekintettem,
kialakitottam a 2-3 fos kiscsoportokat, majd u, {u eleji sztiloi drtekezlete n t(rjekoztattam a
sztiloket a kialakitott 6rarendekr6l, a logopddiai fejlesztes menetdrol, illetve a sztiksdges t6rgyi
ds szemdlyi feltdtelekrol. A tandv sor6n a szriioknek tcibbszcjr tartottam fogad,ior6t, i[y
szemdlyesen meg tudtuk besz6lni az esetlegesen felmerril6 probldrn6kat, kdrdeseket, kdrdseket.Az ovodttban dolgoz6 kolldg6kkal (6v6nok, 6vodapszichol6gus, fejleszt6 pedag6gus) is
folyamatosan konzultdltam a gyerekek 6llapot6r6l. A kozos team-munka gdrdrildkenyebbd tette
az elorchalad6st ds hatdkonyabb6 a logopddiai fejlesztdst is.

4201912020-as tandvben heti kdt alkalornmal tartottarn a logopddiai foglalkoz6sokat a
Gyermekek Hiza ovoddsai szdmttra. A legtribb logopddiai f-ejlesztdJt igdnylo gyermekkel heti
kdt alkalommal tal6lko ztam. Mfucius l6-tol a fogl-allozasok online rormatan valosultak ,reg.A foglalkozasok Yagy videochat segftsdg6vel tdrtdntek, vagy a szi.iloknek kikiilddtt
fel adatsorok, j 6tdk6tl etek t6mo ga tt6k a gyermekek otthoni fej lesztdsdt.

Tandv vdgdn a sztiloket irdsos form6ban ds szerndlyes konzult6ci6 sor6n titjekoztattama fejlesztds eredrn6nydtol, a gyerekek fejlodds6rol. Igdny szerint ny[rra is adtarn 1dh6,y
gyermeknek gyakorolni val6t.

Statisztika: tan6v elejdn cjsszesen 23 kiscsoportos ds 19 nagycsoportos gyermek beszdd-
6s nyelvi allapotat mdrtetn fel. Nyelvi kdsds tiineteivel a tandv ro.an i nr"rJportos gyermekjfut hozzam. A kozdpso- 6s nagycsoporlos gyermekek koziil 14 vett rcszt a tan6v sor6n
artikul6ci6s terapifn vagy komplex nyelvi fejlesztdsen. Egy gyermek a szak6rtoi vdlemdnyben
foglaltak alapjdn keriilt be az ellfitisba.

A 202012021-es tandv rnegkezdodte elott augusztusban megkezdem a leendo
nagycsoportos gyermekek logopddiai szurdsdt, a fejlesztdsre .i616 gyermekek csoportjainak
megszervez6s6t.

A GyerrnekekHdza 6vocl6ban toltott tandv gordtil6kenyen telt 6s ebben nagy szerepet
i.iiszott az is, hogy sikertilt j6 kapcsolatot kialakitan * uritt dolgoz6 kolldg6kkal ds a sziilokkel
1S.

Berta Zs6t1a
logopddus
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201912020. tan6v v6gi beszdmol6 komplex gyogypedagogiai
fej lesztd fog lal kozdsokrol,
SNt gyermekek eil6t6s6r6l

lnt6zm6ny neve: K6bdnyai Gyermekek HilzaOvoda
Utaz6 gy6gypedag6gus neve: petus Katalin
V6gzetts6ge: gyogypedag69 us
Foglalkoz{s megnevez6se: komprex gyogypedag6giai fejresztes
Foglalkoz6sok kezdete: 2}lg. szeptember

2019' szeptember6t6l folytatom a K6b6nyai GyermekekHilza$vod6ban a komplex
gyogypedag6giai fejleszt6 munkdt. Osszesen 3 gyermeket l6ttam el az eltelt tan6vben utazo
gyogypedag6gusk6nt, heti 3 o16ban.
A gyermekek szlvesen vettek r6szt a gyogypedagogiai fejleszt6 foglalkozaisokon. Oliver es
Robert szeptembert6l, Rikdrd6 a mdsodik f6levt6l iart a foglalkozitsokra. Oliv6r eset6ben a
komplex gyogypedagogiai fejlesztest autizmus specifikus m6dszerek alkalmazSsa mellett
v6geztem (TEACCH m6dszer), heti 3 alkalommal:2-szer kiscsoportos, 1-szer egy6ni formdban.
Robert es RikSrd6 heti 2 alkalommal r6szesult gyogypedagogiai fejlesztesben, kiscsoportos
form6ban' A foglalkozdsok sordn a gyerekek egyuttmukdd6bb6 veitak, mind a feladatv6gz6s,
mind a foglalkozdsokon 6rv6nyes szabdlyok betartds6nak tekintet6ben.
A digitalis oktat6s idoszaka alalt (2020. mSrcius6tol) a gyermekek szulei a fejlesztesi feladatokat
(feladatlapok, linkek, iat6k- 6s feladatlefrdsok formdj6ban) heti rendszeress6ggel e-mailben
kapt6k meg.

Az 6voda pedag6gusai 6s a vezet6s6g egyarant segitett6k munk6mat, veluk sikerult j6
kapcsolatot kialakltani, hat6konyan egyuttmtikodni. A pedagogusokkal rendszeresen
kommunik6ltunk a foglalkozdsok el6tt vagy utdn.
Az 6rintett szul6kkel is felvettem a kapcsolatot, ig6nyuknek megfelel6en tartottam fogado 6rdt.
osszess6g6ben eredm6nyesnek tartom a K6bdtnyai Gyermek 

"* 
Ha.rovodiiban folytatott

munk6t, mind a gyermekek fejl6desi tendenci6inak, mind az ovodadolgoz6ival val6
egyUttmrikodes tekintet6ben is.

Petus Katalin
gy6gypedagogus

Komplex gy6gypedag69iai
fejleszt6sben rriszesi.i 16 gyermekek
1, Heged(s Robert 2013.03.19.
2. Lehner Oliv6r 2016.03.23.
3. Balogh Jeremi6s Rik6rdo 2012.11.05.

2020.j0nius 17.
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I(ob6nyai Gyennel<ek llfna Ovoda

1 103 Bp., I(ada Lr. 27-29.
Tel: +36 1262-44-09 SIP:523
OM:201652
web/e-mai I : wUfyJtOdAp:f h u, kacla.-ovqg[ir@gtBr].gg11
Ikt.sz.: 12020.

JEGYZ6KONYV
NEVELOTESTULETI ERTEKEZLETRoL

Az ertekezlet helye, idopontja: K6b6nyai Gyermekek H6za ovod,a
2020.jrinius 10.

Jelenldvok: 10 fo pedag6gus a melldkelt jelenl6ti iv alapjtn
I f6 Sztiloi Szervezet kepviseloje

Szerv ezet megnevezdse : Kob6nyai Gyermek ek H6za Ovoda
T6volldvok: I fo tdvolldvo pedag6gus
Hatitr o zaLk6p e s s d g m e g 61 I ap it is a : az er tekezret hat 6ro z atkd p e s
Jegyz6kony v -v ezet6 : Ndrneth Marcerla Jor6n 6 vod av ezeto ielyettes
.legyzokonyv hitelesitok: Mdder Szilvia 6vodapedag6gus

Hogyes R6bertnd 6vodapedag6gus

Napirend: 201912020. neveldsi dv drtdkelds" besz6mo16

Hozzdszoltsok: nem vo lt hozz6sz6l6s

Dontisek: az ovoda nevelotestiilete elfogadj a az ovodavezeto dves besz6mol6j6t

Hatdrozatok:
2019/2020. nevel6si 6v 3. szrimri nevel6testiileti hatirozata: a Kobrinyai Gyermek ek H6za
Ovoda nevelotestiilete a 2019/2020. neveldsi dv beszimolojii 100%-os egyet6rt6ssel
elfogad.ja.

-

JL"-IA ,t-rc.,t.to
Ndmeth Marcella.loian
jegyzokonyv-vezeto

I'Q'dJ- tt-:L:-o^
Mdder Szilvia

j egyzokcinl,v hitelesito

SzdszEva
Sztiloi Szervezet kgpv.i seloj e

fr)5,- Q!;/4/^- (
Hogyes R6ber1n6

j egyz6kiinyv hitelesft6



I(6b5nyai Gyerniekek lfhza Ovoda

1103 Bp., Kada u. 27-29.
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A 2019/2020-as nevelési évet (okt. stat.) az alábbi gyermeklétszámmal indítottuk: 82 fő. 

 

Évközben összesen felvett gyermek: 89 fő 

Évközben másik intézménybe ment: 10 fő 

Évközben másik intézményből jött: 7 fő 

 

Jelenleg a létszám: 2020. június 2.-án 78 fő 

 I.Kék  

(Nagy-

középső 

csoport) 

II.Piros 

csoport 

(Nagy-

középső 

csoport) 

III.Sárga 

csoport  

(Kis-

nagy) 

IV.Zöld 

csoport  

(Kis-

középső 

csoport) 

 

Összesen 

Gyermek létszám 19 18 20 22 78 

Hátrányos helyzetű 2 1 1 2 6 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű 

 

5 2 2 3 12 

Körzetes 

 

14 14 16 15 55 

X.kerületi lakos 3 2 1 1 7 

Budapesti lakos 1 0 3 4 8 

Vidéki lakos 1 2 0 2 5 

Külföldi gyermek 0 1 1 1 3 

Veszélyeztetett gyermek 8 3 6 4 21 

BTMN gyermek 2 0 3 0 5 

SNI gyermek 0 0 0 0 0 

3 vagy több gyermekes 

család 

1 3 3 2 9 

Egyedül nevelő szülő 10 2 7 7 26 

Tartósan beteg gyermek 1 0 0 0 2 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 

9 6 6 6 27 

 

A tanköteles gyermekek létszáma a 2019/2020-as tanévben: 28 fő 

 I.Kék 

csoport 

II.Piros 

csoport 

III.Sárga 

csoport 

IV.Zöld 

csoport 

Összesen: 

Tanköteles 

gyermekek 

12 7 9 0 28 

Iskolát kezdő 

gyermekek 

7+1 3 9 0 20 

1 gyermek még 

nem tanköteles 

Óvodában 

maradó 

gyermekek 

4 4 0 0 8 

 

I. Személyi feltételek 
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I.1 Személyi feltételek általános jellemzői 

Nevelőtestületünk összetétele állandó változásban van: a tanévet 3 betöltetlen óvodapedagógusi 

álláshellyel kezdtük, de szerencsénkre 4 fő nyugdíjas óvodapedagógus kolléga jelentkezett, hogy 

óraadó pedagógusokként kisegítsenek bennünket munkájukkal. Az ő rugalmasságuk, tapasztalatuk 

sok plusz terhet levett a kollektíva tagjairól. Munkájukat nagyon köszönjük! Így tudtuk ezt a tanévet 

megoldani.  

Közben nagyszerű kollégánk, a Gyöngyike Óvoda ,,anyukája”, az óvoda volt vezetője is nyugdíjba 

vonult, valamint 1 fő kollégánk szintén most júniustól tölti felmentési idejét. Szerencsénkre a nagy 

„szerencsétlenségben”, hogy májusban sikerült felvennünk egy új óvodapedagógust a vírus okozta 

rendkívüli ügyeletben. 

A nevelőtestület nagyobb része évek óta stabil tagja közösségünknek, munkájuk magas színvonalú, 

felkészültek, az óvodai csoportjukon belüli feladatokban nagyon motiváltak.  

A továbbképzéseken való részvételünk így a személyi feltételek hiánya miatt nem teljesen tudott 

olyan szinten megvalósulni, mint szerettük volna. Pedagógusaink viszont így is nagyon nyitottak az 

innovációra, és szívesen vesznek részt jó gyakorlatok kipróbálásában és a saját maguk módszereivel 

bővítik, illetve ötvözik ezeket a korszerű pedagógiai módszereket. 

Fiatal, segítő szakembereink mind tanulnak jelenleg is, Egyetemre járnak és szakirányú képzésekre. 

Pedagógiai programunk szakmai értékeire a nevelőtestület folyamatosan nagy hangsúlyt fektet, a 

régóta itt dolgozó munkatársak, a program létrehozói a fiatal és az új kollégák felé állandóan 

közvetítik annak alapköveit.  

 

A pedagógusok  

Az intézményünkben a nevelő-fejlesztőmunkát jelenleg 1 fő óvodavezető, 7 fő óvodapedagógus, 1 

fő fejlesztő pedagógus, 1 fő 0,5 állású óvodapszichológus, továbbá 2 nyugdíjas óraadó kolléga végzi 

a mindennapokban. 

 Pedagógusok 

Pedagógusok létszáma: 9,5 fő  

(7 fő csoportos 

óvodapedagógus, 1 fő 

óvodavezető,1 fő 

fejlesztőpedagógus)  

0,5 fő (pszichológus) 

 +2 óraadó óvodapedagógus 

 

Ebből 

Gyakornok: 

 

0,5 fő (pszichológus) 

Pedagógus I. 5 fő 

Pedagógus II. 4 fő 

Mesterpedagógus 0 fő 

Üres álláshely jelenleg 0  

november 1-től 1 fő 

(határozatlan időre szóló üres 

álláshely)   

 

Az óvodapedagógusokra jellemző:  
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● szakmailag jól felkészültek, minden kollégának megvan az erőssége, mely területen nyújt 

szívesen segítséget a kollégáinak,  

● ismereteiket folyamatosan bővíteni akarók, megújulásra képesek, 

● szeretettel, elfogadással, megértéssel nevelik a rájuk bízott gyermekeket,  

● új kollégákkal szemben elfogadóak, beilleszkedésüket segítik,  

● segítik a sajátos nevelési igényű gyermekeket,  

● a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek és családjaik segítésére, az esélyegyenlőség biztosítására minden szinten nagyon 

figyelnek,    

● támogató attitűdük kiemelkedő színvonalú, 

● őszinte partnerkapcsolatra törekednek a szülőkkel és egymással, 

● kommunikációjuk nyílt, pontos, határozott,   

● tiszteletben tartják a gyermekek és szüleik jogait, ugyanakkor a gyermeki és az intézményi 

érdekeket is képviselik,  

● az egymástól való tanulás lehetőségeit mindkét irányban érvényesítik,  

● az egészséges életmódra nevelést, mozgásfejlesztést, prevenciót (mezítlábas torna) nagyon 

fontosnak tartják és ezt napi szinten tervezik és valósítják meg, 

● hangsúlyozzák a mesterprogrammal bevezetett táblás játékok hasznosságát és a mindennapok 

részévé tették a táblás és logikai játékok használatát, továbbá erre megtanítják a szülőket az 

otthoni közös élmények bővítése céljából, valamint a hasznos idő eltöltése érdekében, 

● odafigyelnek a tehetséggondozás lehetőségeinek a kiaknázására. 

 

Mivel szinte egész tanévben a folyamatos álláshirdetések továbbra sem hoztak eredményt, így az 

egész évet kemény erőfeszítéssel dolgoztuk végig.  

Pozitívumként értékelem, hogy kollégáim hivatásuk és munkahelyük iránt érzett maximális 

elkötelezettségéről és elhivatottságáról adtak számot ebben a tanévben is. Szakmai tudásukkal, 

magasan végzett munkájukkal maximálisan igyekeznek megvalósítani a pedagógiai programunkban 

képviselt pedagógiát. 

A rendkívüli zárás alatt is folyamatosan dolgoztak kollégáim a létrehozott információs csatornán 

keresztül. Végig tájékoztattuk a szülőket és online ajánlásokat, ötleteket küldtünk a családoknak a 

nevelési és tanulási tervünkben meghatározott témáknak megfelelően.  

A szülők többsége örült ennek a lehetőségnek, folyamatosak voltak a visszajelzések ez idő alatt 

vagy a visszacsatolások (képek, videók). 

A zenei tehetségfejlesztő mentor külön zene ovi csatornát hozott létre a gyerekeknek és a szülőknek, 

továbbá legó és táblás játék ajánlót, ezen kívül rajzpályázatot hirdettünk, üzenetet küldtünk a 

gyerekeknek, melyben minden Gyöngyikés gyerekekkel foglalkozó pedagógus és nem pedagógus 

intézményi alkalmazott is örömmel bekapcsolódott. 

Óvodapedagógusaink tevékenyen vettek részt a leendő óvodapedagógusok módszertani képzésében 

is, a levelező tagozatos hallgatók nevelési gyakorlatában és a hallgatók záróvizsgáztatásában. Az 

utánpótlás biztosításának érdekében, az új kollégák megtalálási esélyeinek növeléséért fontosnak 

tartjuk, hogy vegyenek részt életünkben az óvodapedagógiai képzésben részt vevők. Bízunk benne, 

hogy a tőlünk látott lelkesedéssel, hivatástudattal megismerkedve vannak még olyan fiatalok, akik 

megmaradnak ennél a gyönyörű hivatásnál. 
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Továbbá a középiskolások (6 fő) is szívesen választottak bennünket a közösségi szolgálati 

óraszámuk elvégzéséhez. Kollégáim minden esetben örömmel és nagy empátiával, segítőkészséggel 

fogadták őket. A gyerekek pedig minden esetben élvezték a nagyobb „játszó pajtások, csoportos 

segítők” jelenlétét. 

 

 
 

A rendkívüli ügyelet alatt egyáltalán nem volt könnyű dolgunk (napi hőmérőzések, fokozott 

fertőtlenítések, napi nyilatkozatok, bejárások, maszk használat, online beiratkozás, hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű családok elérése, megsegítése stb.) még úgy sem, hogy 

csoportonként 5 főre volt a létszám maximalizálva, de mégis végig nagy odafigyeléssel, fokozott 

óvatossággal, munkafegyelemmel végezték munkájukat kollégáim minden területen, melyet ezúton 

is köszönök nekik. 

 

A nevelőmunkát segítők  

 

A 2019/2020-as nevelési évben a nevelőmunkát segítette: 

Nevelő munkát segítők: Intézményi létszám: 

Óvodatitkár 1 fő 

Pedagógiai asszisztens 1 fő 

Dajka 4 fő 

Konyhai kisegítő 1 fő 

Délutános kisegítő 1 fő 

Kertész 0,5 fő 

Összesen: 7,5 fő 
 

A technikai személyzetben is történtek változások. A tanévet úgy kezdtük, hogy nem volt 

kertészünk, ez az állapot közel 10 hónapig tartott. Ez sem volt könnyű időszak, itt mindenkinek, 

pedagógusnak és technikai dolgozónak is be kellett olykor kapcsolódnia a feladat megosztásba, de 

ebből sosem volt probléma, konfliktus. Minden kolléga önként jelentkezett és csinálta a munkaköri 

leírásában nem szereplő feladatokat is, a gyerekek, saját magunk és az óvoda érdekében. Többnyire 

a dajkákat és a kisegítő kollégákat érintette ez a fajta túlmunka.  
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Januárban végre sikerült az állást betölteni, így hosszú hónapok után minden a helyére került és 

megoldódott.  

 

A nevelést segítő munkatársak zömére jellemző:  

 pontosak 

 precízek 

 segítőkészek 

 figyelmesek 

 udvariasak 

 együttműködőek 

 odafigyelnek a kompetencia határok betartására 

 

Nagyon pozitívan értékelem, hogy a gyermekkel való bánásmódjuk, hangnemük, kommunikációjuk 

megfelel az intézményi alapdokumentumokban lefektetett elvárásoknak. Munkájukkal, támogató-

segítő szerepükkel erősítik az óvoda és a család kapcsolatát, az együttműködő partneri szerepet.  

 

I.2 Iskolarendszerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai 

  

A 2019/2020-as nevelési évben a cél a megkezdett képzések befejezésén túl a hétévenkénti 

továbbképzési kötelezettség teljesítése volt. 

Elsősorban azok támogatása volt kiemelt, akiknek a továbbképzési ciklusuk már lejárt vagy a 

végénél jár és még nem szerezték meg a jogszabályban meghatározott 120 órát. 

 

A Fenntartó által biztosított évi költségvetésből biztosított összeget maradéktalanul igyekeztünk 

felhasználni. Munkatársaink igen motiváltak e tekintetben is, többen jelentkeznének különböző 

továbbképzésekre, ami sajnos továbbra is nehezen megoldható volt a stabil személyi feltételek 

megoldása nélkül. Bízunk benne, hogy a következő tanévben ez is másképpen fog alakulni és több 

lehetőségünk lesz a továbbképzéseken való részvételre.  

 

Az Oktatási Hivatal nyújtotta ingyenes pedagógiai napok lehetőségét is törekedtünk a 

nevelőtestülettel közösen kihasználni, de sajnos a mindannyiunk életére kiható világjárvány 

elnapolta ezeket a tanulási fórumokat. A fenntartó által biztosított továbbképzési lehetőséggel is 

éltünk, mely pozitív élményt adott a résztvevő kolléga számára és az ajándékba kapott eszközök 

pedig az egész nevelőtestületünk számára építő jellegű hatással bírtak. Köszönjük a lehetőséget! 

 

Örülnénk, ha lehetne minden évben ilyen és ehhez hasonló más pedagógiai jellegű megszervezett 

képzés is. A kollégák nagyon hasznosnak találták és igényt tartanának rá. 

Éltünk több olyan ingyenes képzési lehetőséggel is, mely a programunk, a sajátosságaink és az 

ezekből adódó plusz lehetőségeket aknázza ki, (gyermekvédelem, táblás játékok) továbbá a törvényi 

változásoknak megfelelve korszerűsítsük, frissítsük ismereteinket (iskolaérettség, munkavédelem), 

hogy ebből kifolyólag még jobban tudjunk majd segíteni a családoknak és a ránk bízott 

gyermekeknek. 
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Továbbképzések 

Név Megnevezése 

Czieglerné 

Csermák Rita 
 Kőbánya Bringa Program Közlekedésbiztonsági képzése- 4 óra 

Juhos Melanie 

Laura 
 Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar- 

Pedagógiai szakpszichológus 

Kácsor Tímea  Alapozó terapeuta 

 Az Alapozó Terápián belül folyamatosan végez kisebb továbbképzéseket 

saját forrásból finanszírozva. 

Kármán Éva 

Zsófia 
 Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar- Óvodapedagógus szak 

Wolfné Cieslár 

Regina 
 Munkavédelmi képviselők kötelező 8 órás továbbképzése 

 Környezetünk Komplex megismerése játékokkal- ALAP Pedagógiai 

Központ- 60 óra- Vírus miatt őszre halasztva, folyamatban van. 

Mátyusné 

Szabó Beáta 

 

 Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program – 4 órás 

 Módszertár- SOS segítség óvodapedagógusoknak a beiskolázással 

kapcsolatos feladatok jogszerű és szakszerű gyakorlatához- Hogyan 

segítheti az óvoda az indokolt szülői kérelmek alátámasztását- 5 óra 

 ABPE I.- a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére 

 Matehetsz- Alkalmazói szoftverek és táblajátékok a tanulás 

támogatásában – 20 óra 

 Családbarát- Gyermekvédelmi képzés a jelzőrendszeri tagoknak 30 óra 

 

I.3 A nevelést segítő szakemberek- logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus, óvodai szociális munkás 

 

Fejlesztésben, megsegítésben részesülő gyermekek létszáma a 2019/2020-as tanévben: 

 

 I.Kék 

csoport 

II.Piros 

csoport 

III.Sárga 

csoport 

IV.Zöld 

csoport 

Összesen: 

Fejlesztőpedagógiai 

fejlesztésben 

13 8 10 0 31 

Logopédiai 

ellátásban 

9 6 5 0 20 

Pszichés 

megsegítésen 

16 10 11 2 39 

 

Segítő szakembereink nagyon jól képzettek, fiatalok éppen ezért még némely területen 

tapasztalatlanok vagy éppen nagyon túlterheltek, de nagyon igyekeznek, és mi igyekszünk nekik 

segíteni abban, hogy jól együtt tudjunk munkálkodni közös gyermekeink érdekében.  

Óvodapszichológusunk jelenleg Egyetemre jár ebben a tanévben kellett volna minősülnie, de a 

járványhelyzet miatt ez az időpont áthelyezésre került. Az idei tanévben plusz feladatként Bátorító 

csoporttal és a Nyugi ovi programmal igyekezett segíteni a Gyöngyikés gyermekeknek és a 

kollégáknak. 

Fejlesztőpedagógusunk szintén Egyetemre jár a következő tanévben fogja befejezni előreláthatólag a 

folyamatban lévő képzését.  

 



11 
 

Nagyon segítőkész, igyekszik támogatni munkájával a kollégáit és következetesen fejleszti az 

intézmény fejlesztendő gyermekeit, nem mindig van egyszerű dolga. Továbbá ha a személyi 

feltételekben nehézségek adódnak mindig ott van, hogy kisegítsen bennünket. 

Logopédusunk szintén most minősült volna az idei tanévben, de a járványhelyzet miatt szintén 

áthelyezésre került a minősítési időpontja, melyre a következő tanévben a mi intézményünkben 

kerül megszervezésre. Most szerzett újabb szakirányú képesítést. 

Óvodai szociális segítő kollégánk a Bárka Gyermekjóléti Központ munkatársa, aki mellesleg a mi 

nagy szerencsénkre pszichológusi képesítéssel is rendelkezik. Az intézményi pszichológusunkkal az 

idei tanévben együtt vezették az Érzékenyítő-Bátorító csoportot, valamint a Nyugi Ovi programot is 

együtt kezdték el vezetni. Ebben a tanévben 2 alkalommal kézműves délelőttöt szervezett 

intézményünk óvodásainak, amelyen több Bárkás kolléga is részt vett vele együtt.  

Köszönjük nekik a lehetőséget és a segítséget. 

 

Intézményünk segítő szakemberei a zárás alatt is álltak a szülők rendelkezésére a különböző 

fórumokon, folyamatosan küldték szintén ajánlásaikat, ötleteiket, javaslataikat. Logopédusunk a 

többi Szakszolgálati kollégával együtt a tanév végéig online formában végezte a fejlesztéseket. A 

gyermekek kb.70%-át tudta így ilyen körülmények között fejleszteni. 

A különleges bánásmódot igénylő, egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek száma évről évre 

növekszik. Nagyon sokrétű, összehangolt szervezési munkát igényel a szakemberek és az intézmény 

dolgozói között.  

 

II. Tárgyi feltételek  

II.1 Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés 

  

A 2019/2020-as nevelési évben az udvari játék eszközbővítés folytatására, a balesetveszélyt 

magában hordozó tárgyi eszközök számának minimalizálására törekedtünk (pad, babaszoba, 

mászóka, udvari szekrények). 

Célunk változatlanul az igényes, minőségi környezet biztosítása gyermekeink és partnereink 

számára, a lehetőségeink kihasználásával és figyelembevételével.  A törvényben előírt kötelező 

eszközök biztosítottak az intézménybe járó gyermekek és munkavállalók számára. Folyamatos 

cseréjük állandó odafigyelést igényel. Az intézmény eszközellátottsága nagyon jó, tudatos 

gazdálkodással és a költséghatékonyság szem előtt tartásával sikerül az óvodai élet napi 

feltételrendszerét biztosítani. 

Helységek Költségvetésből megvalósított beszerzések 

Csoportszoba csoportos fejlesztőjátékok 

csoportos vizuális eszközök (temperák, ceruzák, 

kartonok, kézimunka eszközei stb.) 

viaszos vásznak 

hímzett jelek 

Mosdó tisztálkodási szerek (fogkefe, szappan stb.) 

zsebkendő tartó 

törölköző fogas 

mosógép 

tisztítószerek (mosópor, öblítő, fertőtlenítők stb.) 
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A pandémiás helyzet előtt, alatt a fokozottabb óvatosság, higiéniai előírások betartása 

érdekében a fertőtlenítők, gélek, törlőkendők, fertőtlenítő mosószerek, papírkéztörlők, 

maszkok, kesztyűk, hőmérők beszerzése és folyamatos használata teljesen kimerítette az 

erre szánt keretösszeget. 

Konyha poharak 

tányérok 

asztalterítők 

asztali ventilátor 

kávéfőző 

Iroda irodai szék 

fali kulcstartó 

vírusirtó 

dokumentumtár 

irodai könyves polc 

archiváló dobozok 

irodaszerek 

nyomtatványok, tonerek 

Udvar udvari szelektív szemetes ládák 

lombszívó 

locsoló kocsi 

locsolócső 

festékek 

kültéri porszívó 

udvari mászóka 

trambulin 

Intézmény gyógyszerek 

védőruhák 

címer 

 

II.2 Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztés 

 

A 2019/2020-as tanévben különböző pályázati lehetőségekben vettünk részt: 

A pályázat kiírója Pályázat neve Díja Készítője 

Gondolkodj 

egészségen! 

Blum program 

pályázat 

Blum zsákok (90 db) Minden csoport 

EMMI Sakkjátszótér Polgár Judit 

Sakkjátszótér 

készlete kb. 60.000 

Ft értékben 

Mátyusné Szabó 

Beáta 

Bozsik  Intézményi 

Program 

Bozsik Ovi Foci 40.000 Ft értékben 

sporteszközök 

Mátyusné Szabó 

Beáta 

Kedd Animációs 

Stúdió 

Bogyó és Babóca 

rajzpályázat 

Óriás plakát, matrica 

kártyák a 

gyerekeknek 

Kék, Piros, Sárga 

csoport 

Palánta ,,Állatkerti séta” Állatkerti séta című 

DVD és színező 

füzet a ballagó 

nagycsoportosoknak 

Mátyusné Szabó 

Beáta 

OGYÉI Happy-hét Folyamatban 

(veszélyhelyzet 

Mátyusné Szabó 

Beáta 
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miatti időpont 

módosulás) 

Országos Rendőr-

főkapitányság-

Országos 

Balesetmegelőzési 

Bizottság és 

Közlekedéstudományi 

Intézet 

Biztonságos óvoda 

program 

Folyamatban 

(veszélyhelyzet 

miatti időpont 

módosulás) 

Mátyusné Szabó 

Beáta 

Wolfné Cieslár 

Regina 

Országos 

Tűzmegelőzési 

Bizottság 

Alkotói pályázat Folyamatban 

(veszélyhelyzet 

miatti időpont 

módosulás) 

Mátyusné Szabó 

Beáta 

Révész Istvánné 

Vekop 8.5.4. pályázat Digitális szakadék 

csökkentése, 

munkaerő-piaci 

kompetenciák 

fejlesztése, a Közép-

Magyarországi 

régióban” című 

kiemelt projekt 

pályázat 

Folyamatban 

(dolgozóknak és 

szülőknek egyaránt, 

2x15 főnek 

pályáztam meg ezt a 

lehetőséget)                                    

Mátyusné Szabó 

Beáta 

L’oréal 

Magyarország Kft. 

Dm-„Nap 

gyermekei”2020 

naptejcsomag+ 

ajándék fertőtlenítő 

gél gyerekeknek 

Mátyusné Szabó 

Beáta 

Boldog Óvoda Boldog Óvoda 

pályázat 

Boldog Óvoda cím 

elnyerése- 

folyamatban 

Mátyusné Szabó 

Beáta 

Kármán Éva Zsófia 

 

II.3 Az intézmény alapítványának segítségével megvalósított fejlesztés 

 

Intézményünknek jelenleg nincs alapítványa, de tervben van létrehozása már a szülők és a támogató 

cégünk is jelezte. Igyekszünk a következő tanévben elindítani ezt a folyamatot. 

 

II.4 Szülői segítséggel vagy szponzorral megvalósított fejlesztés 

 

2019 őszén kapcsolódtunk be egy országos mozgalomba, melyet Barát Hella indított el a „Fogadj 

örökbe egy óvodát” névvel. Ez a mozgalom a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

kisgyermekeket nevelő óvodákat célozza meg. Igyekszik őket támogatni olyan mértékben, hogy 

támogató cégeket, szponzorokat keresnek és összekötik őket a közeli intézményekkel. 2019. 

októberében kaptam a megkeresést, melyben Budapest X kerületében jelentkezett egy cég, aki 

szívesen támogatná a kerület egyik óvodáját ahol hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kis 

gyermekekkel foglalkoznak. Ekkor természetesen a nevelőtestülettel és a Fenntartó képviselőjével 

egyeztetve megállapodtunk abban, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez. Hella 

összekötötte intézményünket a Kőbányai telephelyű iData Kft-vel, akik hatalmas nagy szeretettel, 

odafigyeléssel, lelkesedéssel kezdték el velünk a közös kapcsolatot. 

A vírus előtt megrendezésre kerülő ünnepeinken is aktívan részt vettek (Karácsony, Farsang). 

Édességeket, könyveket, ruhaneműket, udvari közlekedési eszközöket, jelmezeket, fénymásoló 



14 
 

papírokat, különböző játékokat hoztak nekünk ajándékba, továbbá megajándékozták intézményünket 

egy színes Canon nyomtatóval is. Közös terveink között szerepelt és minden le volt szervezve a 

Föld napja, óvodai festés és egy buszos gyermeknapi nagy kirándulásra, de sajnos a járványhelyzet 

miatt mindezek nem tudtak megvalósulni. Bízunk benne, hogy a következő tanévben sikerül majd 

bepótolnunk ezeket a plusz lehetőségeket. Köszönjük az önzetlen támogatást. 

 

 

II.5 A nevelési év folyamán betervezett beruházás, felújítás, karbantartás 

 

Az elmúlt tanév végén kezdték el intézményünk homlokzatának és külső szigetelésének felújítását. 

A Kőbányai Önkormányzat Pongrác projekt keretében megvalósuló pályázata volt, mely június 

közepétől szeptember közepéig tartott. Ennek a felújításnak köszönhetően intézményünk teljes 

külseje megújult, megszépült, energetikailag gazdaságosabb lett. A terveket megvalósítva az 

épületek falán legó építő elemek jelennek meg és a körülöttünk lévő intézmények (Bölcsőde, 

Átmeneti Otthon, Idősek Otthona) szintén ebben a szellemiségben születtek újjá. A legó projekt 

keretében az Idősek Otthonának kéménye is új életre kelt, amely a mi óvodai udvarunkat díszíti és a 

gyerekek nagy kedvence lett az óriási legó figura. Továbbá külön Önkormányzati forrásból 

finanszírozták az óvoda részére az óriási tároló szekrényeket, amelyek már nagyon korszerűek. 

Ezúton is köszönjük a lehetőséget és a támogatást mindenkinek. 

 

 

 

           
 



15 
 

 
 

  

           
 

A karbantartási feladatok ellátása folyamatosan zajlik. Az elmúlt hetekben fejeződött be a 

garanciális festése a kéménynek, ugyanis a sok váratlanul jött esőzés nyomot hagyott a felületeken. 

Valamint a nyárra betervezett kerti kisház, babaház felújítása van folyamatban, a következő évben 

pedig az intézmény fűtés korszerűsítése van beütemezve a fenntartó részéről, amely reméljük  meg 

is tud majd valósulni. 

 

Csak nagyon indokolt esetben fordulunk a Kőbányai Vagyonkezelő, Kőkert felé, akik a jelzett hiba 

elhárítását rövid időn belül elvégzik. 

Karbantartási munkákat terveztünk (festés, parkosítás) az Önkormányzat finanszírozásában saját 

hatáskörben a szülőkkel és az Örökbefogadó céggel a tavaszi időszakra, de ez sajnos elmaradt a 

kialakult helyzet miatt.  

A vírus alatt terveztük a csoportszobák festését, de mire ez a lehetőség adott lett volna, a szülői 

igényeknek megfelelve rendkívüli óvodai ügyeletet működtettünk a Fenntartó engedélyével és 

segítségével. 
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Jelenleg pedig a nyári zárás és a következő tanévben betervezett fűtés-korszerűsítés miatt elnapoltuk 

ilyen jellegű terveinket, melyet a következő tanévben fogunk tudni megvalósítani reményeink 

szerint. 

 

II.6 Tervezett nyári felújítás, karbantartás 

 

A nyári karbantartási munkánk között a jelenlegi helyzetben (mivel folyamatos nyitva tartás van) 

társadalmi munkában a szülők segítségével megvalósuló udvari játékok festése van betervezve az 

augusztusi hónapra. 

 

III.1 Az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok 

megvalósításának értékelése 

 

A 2019/2020-as nevelési év kiemelt szakmai céljait és feladatait a Pedagógiai Programra és a 

mindennapi gyakorlati munkánkra terveztük. 

 

I. Célunk a változásokhoz alkalmazkodva- egymás megismerése, egymás elfogadása, 

egységes pedagógiai értékrendszerünk további mélyítése, összedolgozás, együttműködés 

minden téren a gyermekek mindenek felett álló érdekében. 

Megvalósulás: 

Úgy vélem ez az év nagyon sok változást hozott, de mégis folyamatosan, mindig az elénk háruló 

problémákra, nehézségekre koncentrálva közös munkával, együttműködően sikerült megoldani 

minden nehézséget.  

Az egymás megismerése „folyamat” továbbra is tart, mivel mindig van szerencsére újabb kolléga, 

akivel ismerkedhetünk, akivel összedolgozhatunk. Az együttműködés egész év folyamán 

megvalósult, mivel mindenki egy csapatként dolgozik, természetesen néha vannak vélemény 

különbségek, de aztán konszenzusra jutva a gyerekek és az intézmény érdekét szem előtt tartva 

folytatjuk a számunkra megszokott, jól megalapozott, magas színvonalú szakmai munkát.  

 

II. Számunkra fontos cél a minőségfejlesztési tevékenységünk tovább mélyítése, az önértékelési 

rendszer tovább fejlesztése.  

Megvalósulás: 

Az elmúlt évben természetesen a betervezett önértékeléseket végrehajtottuk, de a kiépített rendszert 

tovább fejleszteni nem volt időnk, erre a következő tanévben több időt szeretnék fordítani. 

 

III. Kiemelt célunk továbbra is: a jól bevált intézményi jó gyakorlatok további mélyítése, újak 

kipróbálása, estlegesen beépítése a mindennapi pedagógiai munkánkba, különösen szem előtt 

tartva ezzel a differenciálás és az egyéni bánásmód módszereit. 

Megvalósulás: 

Az intézményi jó gyakorlatokat a táblás játékok, nyugi ovi terén igyekeztünk tovább mélyíteni 

(táblás játék gyűjteményünket tovább bővítettük, szülői klubbot szerveztünk, módszertani videókat 

készítettünk, online ajánlásokat tettünk a szülőknek). A belső hospitálásokat sajnos a személyi 

feltételek hiánya miatt nem igazán sikerült megvalósítanunk, de bízunk benne a következő tanévben 

erre is lesz lehetőségünk. 
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A Játék a Legóval módszer tovább szélesítését a kollégák között nem sikerült megoldani, viszont a 

szülőknek online ajánlásokat tettünk ebben a témában is. Új gyakorlat lett az óvodai mese írása, új 

módszerekkel ismerkedtünk a HAPPY, Biztonságos Óvoda, Boldog Óvoda, Blum, Sakkjátszótér 

kapcsán, melyek mind valamilyen szinten hatással voltak ránk. 

 

IV. További célunk a Szülőkkel való jó kapcsolat tartása, tovább bővítése és a jól működő külső 

kapcsolati rendszerünk ápolása, fenntartása. 

Megvalósulás: 

A szülőkkel való kapcsolattartás mind az óvodapedagógusok mind az intézmény részéről 

maximálisan jól működik, teljes mértékben partnernek tekintjük a szülőt és mindenben 

együttdolgozunk. Ha esetlegesen problémák adódnak, azonnal megpróbáljuk megbeszélni és azt a 

megoldást megkeresni közösen, amely mindenki szerint a gyermeknek a legmegfelelőbb. 

 

V. Célunk továbbá az intézmény jó hírnevének megőrzése, értékeinek tovább örökítése, az 

intézmény menedzselése. 

Megvalósulás: 

Az intézmény jó hírnevét úgy gondoljuk továbbra is sikerült megőrizni, az évek alatt elért értékeket 

sikerült tovább mélyíteni, esetleg kicsit korszerűbb ,,köntösbe” öltöztetni. Az intézmény 

menedzselésére pedig az elmúlt tanévben sok időt és energiát áldoztunk, de úgy véljük nem hiába és 

bízunk benne, ezt meg is tudjuk őrizni. 

 

Tervezett feladatok meghatározása 

Szakmai feladatok 

 

Megvalósulás 

I. A jó tervezés gyakorlatának elmélyítése érdekében, 

rendszeresen konzultáljunk a tervezés 

eredményességéről. Folytassuk egységesített tervezési 

rendszerünk, gyűjteményeink további bővítését. 

Nagyon magas szintű a tervező munka, 

a különböző korcsoportokra nem igazán 

egyszerű a tervezés, néha a 

gyakorlatban nehezen is lehet 

megvalósítani. A következő tanévben 

felülvizsgáljuk a 3 heti tervezés 

területeit. 

I. A nyugdíjas óraadó kollégák hatékonyabb bevonása 

a mindennapi pedagógiai munkánkba, közvetlenebb 

munkakapcsolat kialakítása, együttműködési szokás- 

szabályrendszer megalkotása 

Nagyon magas szakmai tudásról, 

szakmai alázatról, korrekt 

együttműködésről tettek 

tanúbizonyosságot mind az aktív mind 

az óraadó kollégák. Igyekeztük őket 

teljes körűen minden pedagógiai 

munkába bevonni. Munkaköri leírás 

készült részükre is, valamint bővítettük 

az együttműködési szokás 

szabályrendszert. 

I. A segítő szakemberekkel (logopédus, pszichológus, 

óvodai szociális segítő munkatárs, utazó 

gyógypedagógus) való hatékony, közvetlen, jó 

munkakapcsolat további mélyítése, közös értékrenden 

alapuló, a Pedagógiai Programra tervezett 

együttműködési szokás szabály rendszer kidolgozása 

Végig törekedtünk a közvetlen és 

hatékony munkakapcsolat kialakítására. 

Úgy vélem, ez minden területen 

sikerült, de a közös értékrend 

kialakításán még dolgoznunk kell. 
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I. A nevelés eredményessége érdekében rendszeresen 

beszéljük át a dajkával és a pedagógiai asszisztenssel a 

nevelési feladatokat és a munkamegosztásból adódó 

feladatokat. Egyeztessük az elvárásokat, az ellenőrzés 

és az értékelés feladatait, módszereit (nevelési elvek, 

szokás szabályrendszer, közösségi magatartásformák 

kialakítása, megerősítés stb.). 

Folyamatosan átbeszélik a napi és heti 

pedagógiai feladatokat, a 

munkamegosztásokat. 

I. A téri tájékozódás fejlesztése érdekében továbbra is 

fektessünk nagyobb hangsúlyt a mozgásfejlesztésre 

(csoportban, szabadban, tervezett, szabad, spontán 

helyzetek). 

 

A mozgásfejlesztésre nagy hangsúlyt 

fektetünk minden területen. A gyerekek 

nagyon aktívak, mozgékonyak és 

nagyon szeretnek mozogni.(lábtorna, 

ovifoci, gyermekjóga, alapozó terápia) 

I. Élményszerző kirándulások, szervezett programok - 

törekedjünk az óvodán kívüli élmény és 

tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználására 

 

Az első félévben több alkalommal 

sikerült sétára és apróbb kirándulásokra 

menni a gyerekekkel, de sajnos a 

második félévre betervezett 

élményszerző séták a vírushelyzet miatt 

meghiúsultak. 

I.Bővítsük tovább témakörönként 

játékgyűjteményünket a csoportunkban fellelhető 

játékokról, amely jól szolgálja a játék köré épített 

tanulás lehetőségeinek bővítését. 

Játékgyűjteményünk bővítését 

folytattuk, nem csak csoportonként, 

hanem témakörönként is. 

I. Az új dolgozók beilleszkedésének segítése, 

pedagógiai programunk sajátosságainak, céljainak, 

feladatainak átadása, Mentori hálózat működtetése 

Az idei tanévben alkalmunk nyílt (nem 

csak a szívünknek kedves óraadó 

kollégák) a beilleszkedések 

megsegítésére, és a hallgató fiatalok 

mentorálásában és több új belépő 

dolgozó beilleszkedésében is 

segédkezhettünk. 

II.Az óvoda belső önértékelési rendszerének 

működtetése 

Az önértékelési rendszerünk ugyanúgy 

működik, de ebben a tanévben még nem 

oly hatékonyan, mint szerettük volna. A 

következő tanévben erre sokkal több 

figyelmet szeretnék fordítani. 

II. Folytatjuk és növeljük a pedagógus önértékelés 

/értékelés eredményességét.  Reflexióink szakszerű, 

előremutató és lényegre törő legyen, fogalmazzuk meg 

a továbbfejlesztés lehetőségeit. 

Reflexióink még nem teljesen lényegre 

törőek és előremutatóak, 

továbbfejleszteni szükséges a 

közeljövőben. 

II. Igényfelmérés (szülők, gyermekek)  

Elégedettség mérés (gyermekek, szülő)  

Klíma teszt (nevelőközösség, alkalmazotti közösség) 

Belső Önértékelési Munkaközösség feladattervének 

elkészítése összehangolva az intézményi 

munkatervben meghatározott feladatokkal. 

Az igény és elégedettség méréseket is 

végrehajtottuk. Nagyon sikeresek voltak 

a mérések. Klíma teszt kiosztása is 

megtörtént. A Belső Önértékelési 

Munkacsoport az évre tervezett 

munkáját elvégezte. 

III. Nyugi Ovi és Bátorító csoport jó gyakorlatának 

beépítése a mindennapi gyakorlatunkba 

A Nyugi ovi programot a kék 

nagycsoportban kezdték el a segítő 

szakembereink az óvodapedagógusok 

közreműködésével.  Nagy sikert aratott, 

de még folyamatos fejlesztésre szorul. 

Sajnos az őszi sok betegeskedés és a 

járványhelyzet miatt sok foglalkozás 
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elmaradt. 

III. Mesterprogram folytatása, táblás játékaink 

tárházának tovább bővítése, közös készítése a 

szülőkkel szülői klub formájában, ahol elsajátíthatják a 

játékok szabályait, készítési módját, fejlesztési 

lehetőségeit. A tartalmasabb időeltöltése érdekében. 

A Mesterprogram 5.és 6. résztervének a 

teljes megvalósulása a kialakult járvány 

helyzet miatt csak részlegesen került 

megvalósításra. Szülői Klubbot 2 

alkalommal tartottunk, a játék 

kölcsönzés folyamata is beindult egy 

kezdetleges szinten. 

III. A „játszva tanulni a legóval, duplóval” program 

módszertani ismereteinek birtokában, tervszerűen 

építsük be a játékokat tanulási helyzetekbe, adjuk át az 

ismereteinket, jó gyakorlatainkat új és nyugdíjas 

kollégáinknak is. 

Sajnos ez a belső továbbképzési 

rendszer a személyi feltételek hiányában 

nem tudott megvalósulni. Viszont a 

szülőknek egy óvodapedagógus kolléga 

- online videók, ajánlások formájában 

igyekezett hasznos játékokat közreadni 

ebben a témában. 

IV.Szülői Fórumok lehetőségeinek, témáinak 

felajánlása (szakemberek bevonásával) 

Szülői fórum témákat a szülők tártak 

elénk, nem is keveset, sajnos az 

időpontot a járványveszély miatt el 

kellett halasztani. Bízunk benne, a 

következő tanévben ezt is sikerül majd 

bepótolni. 

 

 

 

V. Honlap korszerűsítése, tartalmának aktualizálása Új honlapot szerkesztettünk, 

folyamatosan aktualizáljuk és töltjük 

meg tartalommal. Ez a feladat 

mindannyiunktól távol állt, de 

igyekeztünk korszerűsíteni tudásunkat 

ezen a területen is. 

Az óvoda dokumentációs rendszerének felülvizsgálata, 

aktualizálása a jogszabályváltozásoknak megfelelően 

(SZMSZ, Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata és 

átdolgozása, Intézményi szokás- szabályrendszer, 

udvari szokások- szabályok felülvizsgálata) 

Az intézmény alapdokumentumait a 

törvényi és a fenntartói elvárásoknak 

megfelelően aktualizáltuk. 

 

III.2 Évközben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása 

Az évközben adódó új pedagógiai feladatok megvalósulása teljes mértékben sikeres volt, álltuk a 

sarat, pedig egyáltalán nem egyszerű és főleg ismeretlen feladatokat állított elénk az élet. 

 Intézményünk korszerűsítése, melynek munkálatai hónapokra meghatározták udvari és több 

alkalommal csoportos mindennapjainkat, hirtelen és hosszabb időkre kellett változtatnunk a 

megszokott szokásokon, szabályokon, mert új feltételekhez, körülményekhez kellett 

igazodnunk. A szervezési feladatokon túl tehát pedagógiai feladatokat is rejtett magában, 

nem is keveset.  Természetesen ezt nem bántuk, mert a mi érdekünk volt és megszépült az 

óvodánk épülete, udvara - de bevalljuk voltak nehéz pillanatok. 

 Az új kollégákkal való összecsiszolódás, ismerkedés, intézményi szokás-szabályrendszer 

összehangolása, megismertetése nem volt könnyű feladat, amely évvégéig csak részben 

tudott megvalósulni, ugyanis folyamatosan érkeznek új kollégák. 
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 A délutánokban nem igazán volt állandóság, igyekeztünk a munkarendet úgy alakítani, hogy 

egy csoportba mindig ugyanazok a felnőttek legyenek beosztva a gyerekekkel, de 

természetesen ez nem mindig volt kivitelezhető, hiszen az óraadó kollégáknak adott volt a 

heti maximális 14 óra, amely heti 2-3 napot jelentett egy-egy kollégánál. Szerencsénkre a 

kollégák jól össze tudtak dolgozni, együttműködtek valamint a gyerekek és a szülők is jól 

alkalmazkodtak ezekhez a feltételekhez. 

 Az új törvényi változásokkal szintén megküzdöttünk, teljesen új helyzet elé állította a 

pedagógusokat a szülőket és főként a gyerekeket. Az iskolaérettség kérdésében mind a  két 

végletet megtapasztalhattuk, azt is, ha még netán iskolaéretlenség miatt szakértői 

véleménnyel maradtak gyerekek és azt is, ha a szülő esetleg 6 éves kora előtt szeretné vinné 

gyermekét iskolába. Ennek hatására az őszi hónapokban felgyorsultak az események, de 

sikeresen megoldottuk ezt a váratlan helyzetet is. 

 Mérési módszerünk adott volt, de a kimutathatóbbá tétele, számszerűsítése szükségszerűvé 

vált. Intézményi tanfelügyelet kérésére, valamint a hatékonyabb munka érdekében került 

átdolgozásra. Ismét áttekintettük a mért területeket, változtattunk is rajta, de a további évben 

még folytatjuk átdolgozását. Tapasztalhatóan sokat könnyített az adminisztratív 

feladatainkon is, hogy informatikai eszközökre tettük és digitálisan vezettük.  

 Rendkívüli zárásra került sor, amely azt eredményezte, hogy a hosszú hetek, hónapok alatt 

online ajánlásokat küldjünk a szülőknek, valamint online tartsuk a kapcsolatot velük. Az 

ajánlások küldésében minden óvodapedagógus részt vett, ki többé, ki kevésbé - 

természetesen az informatikai képzettségek voltak döntőek ebben a tekintetben, de az IKT 

eszközöket nehezebben alkalmazó kollégák a háttérben meséket, táblás játékokat, 

adminisztrációs teendőket láttak el. 

 Online beiratkozás, amely nagyon személytelen volt, de természetesen ezt másképpen nem 

lehetett kivitelezni ebben az időszakban. A szülők 60%-nak ez nagyon gördülékenyen, 

gyorsan ment, viszont az infokommunikációs eszközök nem minden szülő és család számára 

voltak elérhetőek, így természetesen ott nehézségeket okozott ez a fajta ügyintézés. 

Számukra más megoldást kellett találnom. Szerencsére minden rendben zajlott és 

megoldható volt. 

 Veszélyhelyzet alatti ügyelet szintén új feladat volt számunkra (fokozott higiéniai, tisztasági 

előírások, napi hőmérőzés, folyamatos fertőtlenítés, szellőztetés, napi szintű nyilatkozatok 

szülő, dolgozó részéről, társintézmény gyermekinek fogadása, társintézmény dolgozóinak 

fogadása (személyi feltételek hiánya miatt), étkezés más formában való megoldása, 

maszkok, kesztyűk állandó használata, maximális 5 fős csoportok kialakítása, napi többszöri 

jelentési kötelezettségek /Fenntartó, Oktatási Hivatal/, növekvő ügyeleti igények kielégítése), 

de szívesen tettük, örültünk, hogy segíthetünk , és úgy vélem tökéletesen végrehajtottuk ezt a 

rendkívüli feladatot is. 

 

III.3. Módszertani innovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy 

alkalmazásra  

 

Czanka Lajosné által megírt és létrehozott mesterprogram 5. és 6. résztervének megvalósítása volt 

betervezve erre a tanévre. A tervezet 60 %-át sikerült így a zárás előtt megvalósítani. Módszertani 

innovációk közzé kell soroljam a Boldog Óvoda, a Blum program - Gondolkodj egészségesen!, a 
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Happy és a Biztonságos Óvoda programhoz való csatlakozást, mert minden pályázatban van valami 

apró innováció, jó gyakorlat, ami megfogott bennünket és bizonyos elemeket hasznosnak vélünk 

beilleszteni a mindennapi gyakorlatainkba, természetesen a saját magunk módszereivel ötvözve és a 

programunkhoz illesztve. 

  

III.4. Tehetséggondozó tevékenység  

 

A tehetségszűrő protokoll segítségével több tehetséges gyermeket szűrtünk ki.  

A tehetséggondozás csoportos szinteken differenciálással valósult meg. Minden csoportban több kis 

gyermek is volt, akit az óvodapedagógusok többlet és gazdagító feladat adásával a kiemelt területen 

(mozgás, logika, vizuális, verbális) megtámogattak, gazdagítottak. Ebben a szülők is nagy 

partnereink voltak (Szív-vers pályázat, Bogyó és Babóca pályázat, Mikulás kupa, 

Katasztrófavédelmi pályázat).   

A tehetséggondozás gyakorlata a mindennapokban, leginkább műhely és gazdagító programok 

keretében valósul meg.  

A gyermekeknek változatos lehetőségeket biztosítunk, amelyekben jó esélyük van képességeik 

további fejlődésére.  

Zenei tehetség műhelyünk nagyon eredményesen működik már hatodik éve, több csoportra is lenne 

igény, mint amennyit jelenleg biztosítani tudunk. Tervezzük egy vizuális műhely beindítását a 

következő tanévben. 

A mozgás kiemelt szerepet tölt be a mi nevelőmunkánkban, gyermekeink ezen a területen is nagyon 

kiemelkedő képességűek. Sajnos ebben az évben az elmaradt sportversenyek miatt nem tudták ezt 

megmutatni. Reméljük a következő évben ezt is bizonyíthatják. 

 

III.5. Integrációt támogató pedagógiai tevékenység   

 

Óvodapedagógusaink példaértékű felkészültséggel, attitűddel és elhivatottsággal végzik ez irányú 

pedagógiai tevékenységüket. Jelenleg nincs sajátos nevelési igényű gyermekünk. Főként 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeink, hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű kisgyermekeink vannak. Fejlesztésük, hátránykompenzációjuk a csoportban az 

óvodapedagógusok által, valamint a fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus támogatásával 

történik.  

Az óvodapedagógusok, segítő szakemberek legjobb tudásuk birtokában végezik ezeknek a 

gyermekeknek a fejlesztését. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szakszerű fejlesztése 

megtörténik óvodánkban, melyhez minden feltétel adott. Sajnos az idei tanév nem kedvezett a 

fejlesztésre szoruló gyermekeknek, mivel a rendkívüli zárás alatt a fejlesztések és a pszichés 

megsegítések online formában nem igazán tudtak megvalósulni. 

A logopédiai fejlesztések a rendkívüli zárás alatt is online formában folytatódtak. A nyitás óta pedig 

a fejlesztések napi szinten, csoporton belül valósulnak meg az óvodapedagógusok segítségével és a 

segítő szakemberek bevonásával. 
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III.6. Szervezetfejlesztési feladatok   

 

Elsődleges célunk volt továbbra is a személyi feltételek stabilizálása, az új kollégák szakmai 

munkájának és beilleszkedésének segítése, a belső mentori rendszer működtetésével.  

A személyi cserék miatt, a beilleszkedés támogatására különösen nagy hangsúlyt fektettem.  

Törekedtem az egyenletes terhelés és a feladatmegosztásra, de ez csak részben volt sikeres. A 

pedagógusok esetében az esetlegesen adódó problémákat, véleménykülönbségeket, egészséges 

szakmai vitákat megoldották a nyílt és őszinte kommunikációval.  

 A nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli munkanapok, team munkában történő 

feladatvégzések, ünnepek, ünnepélyek az óvodában, a bölcsőde- óvoda átadó, mind-mind olyan 

alkalmak, amelyek erősítették összetartozásunkat, segítették közösségünk alakulását és a közösségi 

érzés tovább mélyülését.    

Az idei tanévben nagyon sok új feladat, kihívás volt a mindennapunk része, amelyeket azt gondolom 

mind jómagam mind a kollégáim sikeresen megoldottunk, sőt ezek a helyzetek, munkafolyamatok 

valóban erősítették az alkalmazotti közösségünket, kis csapatunkat. 

 

III.7. Az elégedettségmérés eredményeinek fő konklúziói  

 

A szülők nagy többségében elégedettek voltak az óvoda pedagógiai tevékenységével, kritikát nem, 

viszont javaslatokat fogalmaztak meg, melyet ezúton is köszönünk. 

Az új gyermekek szülei körében végzett igénymérés eredményei:  

Öröm számunkra, hogy egyre több szülő választja óvodánkat a hallott információk, illetve az itt 

folyó minőségi munka alapján.   

A szülők igénye egybeesik az óvoda által közvetített értékekkel, s ez megerősít bennünket abban, 

hogy jelentős többségük számára a legfontosabb a gyermekszeretet, a nyugodt légkör, az 

óvodapedagógusok szereteten, elfogadáson alapuló magatartása, a segítőkészség.  

21 db kérdőívből 19 db-ot sikerült visszakapnunk.  

A szülők: 

 63,2%-a óvodánkba járt ismerős javaslata alapján választotta óvodánkat, 

 42%-a azért, mert az óvoda a közelben van. 

 31,6 %-a hallott az itt folyó munka minőségéről. 

 73%-a igényli az óvoda dokumentumainak a megismerését. 

 100%-a igényli a gyermek szeretetét, jó hangulatot, segítőkészséget. 

 94,7%-a igényli a megfelelő tárgyi feltételeket, az óvoda környezetének tisztaságát, a 

nyugodt légkört. 

 89,5%-a tartja fontosnak az óvodapedagógusok nevelési módszereinek megismerését, 

 73,5%-a a differenciált bánásmódot. 

 100%-a igényelt segítséget az óvodapedagógusoktól, 

 78,5%-a az óvodavezetőtől, 

 73%-a a fejlesztőpedagógustól, logopédustól, 

 68,5%-a a pszichológustól, 

 57,9%-a a gyermekvédelmi felelőstől. 

 100%-ban igénylik a fogadóórákon való tájékoztatást a gyermekük fejlődéséről. 

 89,5%-a igényli az anyák napját és az évzáró műsort, 



23 
 

 84,4%-a a szülői értekezleteket, 

 73,7%-a a nyílt napot és az egészség nap megszervezését. 

A második éve óvodánkba járó gyermekek szüleinek körében végzett elégedettség eredményei: 

23 db kérdőívből 21 db-ot sikerült kitöltve visszakapnunk. A szülők elégedettek voltak az óvoda 

pedagógiai tevékenységével, kritikát nem, javaslatot viszont fogalmaztak meg, melyet ezúton is 

köszönünk. 

A szülők: 

 95%-a úgy véli, megfelelő óvodát választott gyermekének. 

 95%-a elégedett (az óvoda tisztaságával, az óvodapedagógusok szereteten, elfogadáson 

alapuló magatartásával, segítőkészségével, egészséges életmódra neveléssel, az 

óvodapedagógusok nevelési módszereivel). 

 62%-a kért segítséget az intézmény szakembereitől (óvodavezető, óvodapedagógusok, 

óvodatitkár, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus). 

 62%-a találta hasznosnak a segítségnyújtást. 

 90%-a elégedett gyermeke fejlődésével. 

 95%-a megfelelő tájékoztatást kapott gyermeke fejlődéséről. 

Javaslataik: 

 több hasonló kérdőív kitöltése 

 kevesebb gyermek felvétele egy csoportba 

 gyakornokok foglalkoztatása 

 a szülői értekezletek kivonata jelenjen meg az információs csatornán, hogy eljusson azokhoz 

a szülőkhöz is, akik nem tudnak esetlegesen részt venni ezen a kapcsolattartási formán. 

 

A kérdőív elemzéséből kiderül, hogy a segítségnyújtást igénylik és hasznosnak találják. Ennek 

örülünk, hisz közös célunk a hatékony együttműködés gyermekeink érdekében, bátorítjuk őket, 

bátran forduljanak hozzánk bizalommal, igyekszünk segíteni a problémák megoldásában.  

A személyi feltételek javítása elsődleges célunk. Folyamatosan hirdetjük az álláshelyeket.  A 

csoportok gyermeklétszáma a törvényben meghatározottak szerint van kialakítva.  

 

Nagycsoportos (távozó) gyermekek szülei körében végzett elégedettségmérés eredményei:  
13 db kiadott kérdőívből 12 db-ot sikerült kitöltve visszakapnunk. A szülők elégedettek voltak az 

óvoda pedagógiai tevékenységével, kritikát nem, javaslatot viszont fogalmaztak meg, melyet ezúton 

is köszönünk. 

A szülők: 

 92%-a úgy véli, jó óvodát választott gyermeke számára. 

 92%-a kapott megfelelő tájékoztatást az intézményi alapdokumentumokról. 

 100%-ban elégedettek az óvoda tisztaságával. 

 92%-a elégedett (a tárgyi feltételekkel, a gyermek szeretettel, jó hangulattal, 

segítőkészséggel, az egészséges életmódra neveléssel és az óvodapedagógusok nevelési 

módszereivel). 

 83%-a elégedett a differenciált bánásmóddal. 

 100%-a elégedett a gyermeke fejlődésével. 

 75%-a fordult problémáikkal az intézmény szakembereihez. 

 92%-a kapott megfelelő tájékoztatást a gyermeke fejlettségéről. 
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 92%-a elégedett a játszó és munkadélutánokkal, 

 83%-a pedig a szülői értekezletekkel, nyílt nappal, anyák napjával, évzáróval. 

 92%-a szerint az óvodánk betölti a törvény által előírt óvó-védő, nevelő személyiségfejlesztő 

funkcióit. 

 75%-a kapott megfelelő segítséget a megfelelő iskolaválasztáshoz szülői értekezleten. 

 92%-a kapott megfelelő segítséget fogadóórákon. 

 100%-a elégedett a faliújságon való tájékoztatással. 

 75%-a elégedett az iskolai szóróanyagok tartalmával. 

Javaslataik: 

 még több játszódélután 

 szülői klub népszerűsítése 

 életkori szintű csoport elosztás 

Feladatunk a kivívott jó hírünk megőrzése, a nyíltnapok, játszó és munkadélutánok, a családi 

programok népszerűsítése, vonzóbbá tétele, bár erről is egyre több szülő van jó véleménnyel, 

igénylik ezeket. Továbbá a szülőkkel, családokkal kialakított jó kapcsolat ápolása, erősítése.  

Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezt a színvonalat a jövőben is megtartsuk!  

 

III.8. Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége  

 

Szakmai munkaközösségünk a mérések, önértékelési feladatok megvalósítását (pedagógus, 

intézményi) segítette, irányította, végezte. A betervezett feladatok 90 %-át sikerült megvalósítani a 

járvány okozta nehézségek ellenére is. A gyermeki elégedettség vizsgálat maradt el, de azt még a 

nyár folyamán igyekszünk majd bepótolni. A munkaközösség egyik oszlopos tagja 2020 júniusától 

elhagyja óvodánkat nyugdíjazás miatt, így az ő pozícióját Kácsor Tímea óvodapedagógus veszi át.   

III.9. Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai  

 

Nevelőtestületi értekezleteink március 17.-ig minden hónapban megvalósultak, sőt több is a 

tervezettnél. A zárás ideje alatt még több alkalommal, heti 1-2x tartottunk online megbeszélést 

minden érintett csoporttal külön- külön (pedagógusok, technikai dolgozók, nyugdíjas kollégák). A 

témákat az éves szakmai célkitűzések alapján határoztuk meg, továbbá az aktuális szervezési és 

nevelési feladatok, valamint a továbbképzéseken hallott információk kerültek átadásra, 

megbeszélésre.  

Az intézményi munkatervben betervezett 5 nevelés nélküli munkanapból 3-at sikerült megtartani és 

még augusztusban igyekszünk bepótolni a fennmaradó 2 alkalmat. Az idei tanév témái a kitűzött 

pedagógiai feladatok megvalósulása, az intézményi alapdokumentumok áttekintése és a 

szervezetfejlesztés körében zajlottak. 

Köszönöm minden kollégámnak, akik aktivitásukkal, szervezőkészségükkel segítették a nevelés 

nélküli munkanapok gördülékeny megvalósítását! 

III.10. Nyilvánosságot biztosító intézményi belső és külső programok szervezésének 

tapasztalatai  

2019. szeptember 18-án az önkormányzat vezetői, képviselői, a kerületi gyermekintézmények 

vezetői és munkatársai, a Gyöngyikés kollégák, valamint a szülők és családtagok jelenlétében 
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vidám, élményekben gazdag, jó hangulatú átadó ünnepség keretén belül került sor óvodánk megújult 

épületének megünneplésére. Óriási előkészületekkel készültünk a rendezvényre, mely nagyon jól 

sikerült. 

  

 IV. Mérés, ellenőrzés, értékelés 
Az elénk háruló nehézségek ellenére a munkatervben meghatározott szempontok és időpontok 

alapján került sor a pedagógiai munka ellenőrzésére. Az ellenőrzések 80%-ban megvalósultak, de a 

megbeszélésekre nem minden kolléga esetében került sor, ezt a nyár folyamán igyekszem pótolni. 

Az óvodapedagógusok tevékenységi tervvel és előzetes reflexióval készültek a csoportlátogatásra. A 

tervezőmunkánál még néhol nehézséget okoz a vegyes csoportok miatti differenciált tervezés (cél, 

feladat, módszer, stb.).  

 

IV.1 Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai 

A pedagógiai ellenőrzések tervezésekor összehangoltuk a vezetői, a helyettesi és a belső ellenőrzési 

csoport munkáját.  

A dokumentáció ellenőrzése minden csoportban 4 alkalommal, valamint a csoportlátogatások során 

is megtörtént. 

A 2019/2020-as nevelési évben (az intézményvezető általi) a csoportlátogatásra minden pedagógus 

esetében megvalósult, melyről minden esetben jegyzőkönyv is készült. A látogatások tapasztalatai 

minden esetben pozitívak voltak. Örömömre szolgál, hogy a csoportlátogatások és a mindennapi 

megfigyelések során, az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt helyeznek a szabadjáték 

elsődlegességére, valamint a tanulási folyamatok megszervezésénél a játékosságra és a játékba 

ágyazott tanulásra, élményszerzésre, továbbá a differenciálásra. 

Önértékelésen 2 óvodapedagógus vett részt és a technikai kollégák közül a sorosan lépő kollégák 

szám szerint 5 fő. 

 

IV.2 A technikai dolgozók ellenőrzésének tapasztalatai 
A technikai személyzet esetében a csoportban végzett nevelőmunkát segítő tevékenységüket 

csoportlátogatások és váratlan látogatások alkalmával ellenőriztem. Az intézmény tisztasága terén 

hiányosságokat az ellenőrzések során nem tapasztaltam. A pandémiás helyzet okozta fokozottabb 

higiéniai eljárásrend maximálisan betartásra került. Minden dolgozó nagyon figyelmes és 

következetes volt. 

 

IV.3 A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből következő 

feladatok 

Ebben az évben 3 gyermeket küldtünk szakszolgálati kontroll vizsgálatra. 10 esetben vettük igénybe 

a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek segítségét iskolaérettségi vizsgálat megállapításában, 9 

gyermek esetében pedig BTMN vizsgálatot kértünk.  

Sajnos több szülő esetében tapasztaltuk, hogy a szülők még nehezen egyeznek bele a 

szakszolgálatnál történő vizsgálatokba, holott gyermeküknek intenzívebb fejlesztésre lenne 

szüksége. Ezzel a lehetőséggel az intézmény és a család hatékonyabban tudna segíteni a 

gyermekeknek. 
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A különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátása rengeteg figyelmet, energiát, tudást 

igényel kollégáimtól. Ilyen gyermeket fogadó csoportjainkban a pedagógusok attitűdje támogató, 

elfogadó, a családok számára érzelmi biztonságot nyújtó és segítő.  

Az óvodába kerüléstől rendszeresen mérjük (MSSST, szakemberek mérései, óvodapedagógusok 

megfigyelései) és elemezzük a gyermekek fejlődését, melynek alapján készítjük az egyéni fejlesztési 

terveket. A mérések eredményeiről a szülőket évente kétszer tájékoztatjuk. A szakemberek 

rendszeresen konzultálnak (csoportlátogatás, konzultációk stb.) a fejlődés irányáról, menetéről, 

üteméről.  

Az eredmények összesítése után minden óvodapedagógusnak a következő nevelési év tervezésekor 

ezekre az eredményekre kell építenie.  

 

 
 

 

Egyértelműen látszik, hogy a kiscsoportos korú gyermekeknél a beszoktatás után az év végi 

mérésekben nagyon is kiemelkednek a programunk hangsúlyos területei. A testi és a szociális 

képességek területén nagyon jó szintet értek el. Nagyon fontos számunkra a mindennapos mozgás, 

az egészséges életmód és a jól felépített intézményi szokás és szabályrendszer megalapozása. A 

következő évben a verbális, pszichikus és az értelmi képességekre kell terveznünk. 
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Több csoportban is nehézségeket, elmaradásokat fogalmaztak meg a pedagógusok, a mozgás (ehhez 

kapcsolódóan a finommotorika, valamint a grafomotoros fejlesztés) és a verbális képességek terén, 

melyeknek differenciált tervezése kiemelten fontos a következő nevelési évben is! Ez a két terület, 

amely az „okos eszközök” használatával leginkább háttérbe kerül, mert sokkal kevesebb a mozgás, 

valamint az élő beszéd is. Az elkövetkező évben továbbra is hangsúlyt kell fektetni testi, pszichés, 

verbális és az értelmi képességek fejlesztésére.  

 

 

 
 

A nagyok többségénél megfogalmazott szociális területen megmutatkozó lemaradás a szociális 

képességek fejlesztése, a szabály- és feladattudat, a konfliktuskezelés, a kudarctűrés, feladattudat, 
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feladattartás fejlesztése területeken kiemelt feladatokat ró a kollégákra. Ezen terület hatékony 

fejlesztéséhez elengedhetetlen a szülők, az óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus bevonása.  

 

IV.4 Szaktanácsadói látogatás, tanácsadás tapasztalatai 

Ebben a tanévben nem került sor szaktanácsadói látogatásra. A következő tanévben igénybe fogjuk 

venni ezt a lehetőséget, különösen a minősülés előtt álló kollégák esetében célszerű ezt kihasználni. 

 

V. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége  

Az idei tanévben az eddigi tanévtől eltérően látványosan és érezhetően csökkent a gyermekvédelmi 

esetek száma intézményünkben. Ennek oka legtöbb esetben a költözés, valamint hogy a szülők 

többsége maga is változtatni szeretne jelenlegi élethelyzetén és mindenben igyekeznek megfelelni 

elvárásainknak, szülői szerepüknek és jobb körülményeket biztosítani gyermekük számára. 

 

V.1 Az év folyamán a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása 

érdekében megtett intézkedések.  

 Pedagógiai vélemények készítése   

 Esetmegbeszélés (óvodában, Gyermekjóléti Központban, Családsegítő Központban, 

Gyámhatóságon)  

 Esetjelzések (szülői kötelezettség megszegése-rendszertelen óvodába járás, egyéni 

fejlesztések hiányzásai, iskolaérettségi vizsgálaton nem jelent meg)  

 Egyéni és mikrocsoportos fejlesztések (óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus)  

 Szülőkkel történő megbeszélések  

 Szülők rendszeres telefonos megkeresése (veszélyhelyzetben is 2 hetente) 

 Folyamatos kapcsolattartás a védőnővel  

 Fogadóórák szervezése  

 Karácsonyi segélyre javaslattétel   

 Örökbefogadó cég által összegyűjtött ruhák, játékok, könyvek eljuttatása 

 Pályázatokba való bekapcsolódás, részvétel 

 Veszélyhelyzetben maszkkal, kesztyűvel való segítés 

 Veszélyhelyzetben rászoruló családok gyermekei számára ingyenes étkezési lehetőséghez 

irányítás, segítés, ügyintézés 

 Veszélyhelyzetben segítségnyújtás, jelzés a rászoruló családok részére 

 Online beiratkozás segítése (nyomtatás, fénymásolás, kitöltés, nyomtatványok eljuttatása) 

 Szülők emlékeztetése gyermekük státuszvizsgálatára 

 

V.2. A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai  

 

A kapcsolatunk szoros a Bárka Gyermekvédelmi Intézményeivel és évtizedek óta rendszeres. 

Kapcsolatunk jó, együttműködésünk kölcsönös, igyekszünk egymás munkáját folyamatosan 

segíteni. Az óvodai szociális segítő által kapcsolatunk még szorosabb és közvetlenebb lett az elmúlt 

két év alatt. 
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A Gyermekek Átmeneti Otthonával szintén nagyon szoros a kapcsolatunk, igyekszünk rugalmasan 

és összedolgozva megoldani a nehézségeket, hogy ezáltal is könnyebbé tegyük gyermekeink, 

családjaink mindennapjait. 

Ebben a tanévben 2 közös gyermekünk volt, akik valóban csak átmenetileg voltak velünk és 

igazából csak pár hónapig kellett őket megsegítenünk. 

Továbbra is több családunk szorul még gondozásra, de egyre több a pozitívum is, ahol már 

megszűnnek a veszélyhelyzetek és esetlegesen rendeződnek a családi problémák. Ezek közös 

munkánk sikerei, mely mindenki számára megnyugtatóak a gyermekek érdekében. 

Ebben az évben többször éltünk jelzési kötelezettségünkkel telefonon, illetve írásban rendszertelen 

óvodában járás, iskolaérettségi vizsgálaton való részvétel elmulasztása miatt.   

 

VI. Az óvodai nevelésbe illesztett egyéb, külső szolgáltató által szervezett foglalkozások, 

szolgáltatások tapasztalatai 

 

Az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is a szülői igények alapján és a személyi feltételek 

függvényében szerveztük meg a külső szolgáltatók által tartott foglalkozásokat. 

Évek óta ugyanazokkal a szakemberekkel dolgozunk (hitoktatás, úszás, sakk). Az idei tanévben 

bővült a tanfolyami lehetőség a Bozsik programba való bekapcsolódás lévén a Labdás torna- ovi 

foci lehetőségével, melyet pedagógiai asszisztensünk tart heti 2 alkalommal, mivel az idei tanévben 

szerzett edzői képesítést. A tanfolyamokat, fakultatív lehetőségeket tartó kollégák jól ismerik az 

óvodába járó gyermekeket és a nevelési elveinket. A gyermekekkel való foglalkozásuk hatékony és 

eredményes. A szülőkkel való kapcsolattartást segítjük, esetenként közvetítői szerepet is betöltünk.  

A gyermekek szeretik ezeket a foglalkozásokat és a velük foglalkozó felnőtteket.  

 

VII. Az óvoda ünnepei, hagyományai 

 

VII.1 A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyomány, program szervezésének 

tapasztalatai.    

A gyermekek érzelmi nevelését, a tevékenységek élménygazdag megszervezését, gazdagítást 

kiemelt feladatunknak tekintjük. Ennek a szemléletnek az érvényesítésével folyamatosan arra 

törekszünk, hogy a csoportos hagyományokat, illetve az óvodai ünnepeket gazdag tartalommal 

töltsük meg.  
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Ünnep/Jeles nap Időpont Megvalósulás 

Óvodaátadó 

Ünnepség 

szeptember 18. Megünnepelhettük a Fenntartó finanszírozásából 

megszépült, energetikailag felújított Gyöngyike 

Óvoda újjászületését. A színvonalas ünnepséget 

szintén a Kőbányai Önkormányzat támogatta. 

Mindenki nagyszerűen érezte magát, csak pozitív 

visszajelzéseket kaptunk.  

Ezúton is köszönjük! 

Állatok 

Világnapja 

október 4. Csoportos szinten került megszervezésre. Ezen a 

héten minden az állatokról szólt. A 

nagycsoportosok a budapesti Állatkertbe is 

ellátogattak. 

Őszi- szüreti 

mulatság 

 

október 15. Őszi Táncház és arcfestés volt a meglepetés. A 

zenés-táncos interaktív műsort a gyerekek nagy 

örömmel hallgatták és szinte mindenki táncra 

perdült. Végezetül pedig mindenki azt festetett az 

arcocskájára, amit csak szeretett volna. Általában 

állatokat és szuperhősöket. 

Őszi kézműves 

délelőtt 

október 25. Őszi gyümölcsöket, süniket készíthettek 

különböző technikákkal. A kisebbeknek lelkesen 

segítettek, a nagyobbak délután pedig boldogan 

mutogatták alkotásaikat a szülőknek és örömmel 

vitték haza kincseiket. 

Utazó 

planetárium 

december 3. Rendkívüli program lehetőséget kaptunk, amit 

úgy gondoltunk nem hagyhatunk ki. Ráadásul a 

Planetárium nem látogatható, így kimondottan 

örültünk. Nagyon színvonalas programot volt, 

amelyet picúrok, nagyobbak és még a felnőttek is 

nagyon élveztek. 

Mikulás várás december 6. A gyerekek várva várt kedvence az idei tanévben 

egy csintalan krampusszal érkezett és egy 

rénszarvassal. Nagy volt az öröm és a jókedv. 

Karácsonyi 

Ünnepély 

december 18. Karácsonyi ünnepségünk nagyon családias 

hangulatban zajlott. Az idei évben vendégül 

láttuk az Örökbe fogadó cégünk munkatársait. 

Nagy örömmel vettek részt és sok kis 

meglepetést hoztak a gyerekeknek. 

Farsangra 

hangolódó 

kézműves 

február 12. Ezen a délelőttön csoportonként kézműves 

foglalkozásokat tartottunk a Bárka munkatársai 

közreműködésével, ahol vidám farsangi fejdíszek 

és bohócok készülhettek. 

Farsang február 13-14. A farsangi mulatságot 2 naposra terveztük az idei 

tanévben. Egyik nap ügyességi játékok és 

farsangi táncház, a másik napon pedig ugrálóvár 

és arcfestés várta a gyerekeket. 

Víz napja Sajnos ezek a jeles napok intézményi és csoportos szinten is elmaradtak a 

járványveszély miatt. Ajánlásokat (feladatokat, játékokat) küldtünk a 

szülőknek ezekkel a témákkal kapcsolatosan. 
Március 15. 

Húsvét, 

locsolkodás a 
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csoportban 

Föld napja 

Madarak Fák 

napja 

Gyermeknap Az elmaradt gyermeknapot sikerült június végén bepótolnunk, amely a 

körülményekhez és az időjárás viszontagságaihoz mérten nagyon jól 

sikeredett.  

Környezetvédelmi 

világnap 

A nyitás első heteiben csoportos szinteken valósult meg. 

 

A betervezett ünnepeket március 17.-ig maradéktalanul megtartottuk. Minden ünnep nagyon jó 

hangulatban telt, a gyerekek nagyon jól érezték magukat, rengeteg élménnyel gazdagodtak és a 

szülői visszajelzések is nagyon pozitívak voltak. 

 

VII.2  A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői  

 

Újabb hagyományt nem vezettünk be, de tartalmi bővítés történt a farsangi ünnep tekintetében 

valamint a délelőtti ráhangolódó kézművesek bevezetésével. 

 

 

VIII. Az óvoda kapcsolatai 

 

A fenntartóval – az Önkormányzat különböző Osztályainak munkatársaival jó a kapcsolatunk, a 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztállyal a törvényi előírások mentén az intézmény szakszerű, 

jogszerű működésének biztosítására, valamint a leadási határidők betartására törekszem.   

Az Oktatási Hivatallal és a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal is jó kapcsolatot ápolunk. 

 

VIII.1 A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése 

 

Kapcsolattartási formáink a szülőkkel 

Esemény Időpont Téma Megvalósulás Részvétel 

Nyílt nap a 

leendő 

kiscsoportos

oknak 

augusztus  Csoportok 

bemutatkozása 

A szülők nagyon 

érdeklődőek voltak, jó 

hangulatban telt az 

ismerkedés. 

90% 

Első óvodai 

nap-hét 

szeptember  

 

Ismerkedés az óvodával 

Befogadás-

visszaszoktatás 

A 

befogadás/beszoktatás 

teljesen rendben zajlott. 

A gyerekek zöme 

bölcsődéből érkezett, 

így nem igazán adódtak 

nagy nehézségek. 

100% 

I.Szülői 

értekezlet 

szeptember  Házirend, csoportos 

szokások, szabályok 

megbeszélése, törvényi 

változások ismertetése, 

Multischoole program 

A szülők nagyon 

érdeklődőek voltak a 

változásokhoz, új 

étkezési program 

bevezetéséhez gyorsan 

85% 
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megismertetése alkalmazkodtak. 

I.Szülői 

Szervezeti 

megbeszélés 

szeptember   Éves munkaterv 

bemutatása, aktualitások, 

Óvoda átadó ünnepség 

A szülők érdeklődőek 

és nagyon segítőkészek 

voltak. 

80% 

Óvodaátadó 

Ünnepség 

szeptember  A felújított óvoda átadási 

ünnepsége 

 

Nagyon jól sikerült, 

mindenki nagyon jól 

érezte magát. Mind a 

szülői és fenntartói 

részről sok segítséget 

kaptunk. 

100% 

Nyílt napok október  Szülői betekintés a 

csoportok 

mindennapjaiba 

Szeretnénk, ha többen 

részt tudnának venni, 

de a szülők munkájuk 

miatt nehezen tudják 

megoldani. 

60%-80% 

Szülői Klub 

 

november  Játékajánló a szülőknek, 

táblás játékok bemutatása 

Sajnos erre a 

programra a vártnál 

sokkal csekélyebb volt 

az érdeklődő, valamint 

éppen ekkor voltak az 

iskola előkészítő és 

ismerkedő 

foglalkozások. 

2 % 

Fogadóórák Október-

december 

A szülők tájékoztatása 

gyermekük fejlettségéről, 

iskolaérettség  

A szülők egy szülő 

kivételével teljesen 

együttműködőek 

voltak. 

98% 

Karácsonyi 

Alkotó 

Délután 

december  Karácsonyi dekorációk 

készítése, ráhangolódás a 

közelgő ünnepre 

Volt ahol szülők, de 

volt ahol egész 

családok jöttek el a 

gyermekükkel és 

közösen hangolódtak rá 

a karácsonyi ünnepre. 

80% 

Réteg szülői 

értekezlet az 

iskolaérettsé

ggel 

kapcsolatosa

n 

január  A szülők tájékoztatása az 

iskolaérettséggel, 

törvényi változással 

kapcsolatosan 

Kevés volt az 

érdeklődő szülő, de 

mivel folyamatosan 

tájékoztattuk őket és a 

fogadóórák is előtte 

zajlottak, így nem 

igazán tudtunk új 

információkkal 

szolgálni részükre. 

40% 

II.Szülői 

értekezletek 

január  Aktualitások, törvényi 

változások, csoportok 

fejlettségi szintje, 

mérések 

A törvényi 

változásokhoz zökkenő 

mentesen 

alkalmazkodtak a 

80% 
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szülők. 

II.Szülői 

Klub 

január  Játékajánló a szülőknek, 

táblás játékok bemutatása 

Itt már több érdeklődő 

szülő volt, de még 

mindig nem annyi, 

mint szeretnénk. 

15% 

Fogadóórák január-

április 

A szülők tájékoztatása 

gyermekük fejlettségéről 

A szülők teljes 

mértékben partnerek 

voltak 

100% 

II.Szülői 

Szervezeti 

megbeszélés 

január  Aktualitások, törvényi 

változások 

Nagyon érdeklődőek és 

együttműködőek 

voltak. 

85% 

I.Szülői 

fórum 

Sajnos ezek a program lehetőségek a járványveszély miatt elmaradtak. 

 

Tavaszi 

alkotó 

délután 

Beiratkozás Az idei tanévben rendkívüli online formában valósult meg. 

0.Szülői 

értekezlet a 

leendő 

óvodások 

szüleinek 

június  Óvodánk bemutatkozása 

Befogadás 

Aktualitások 

Érdeklődőek és 

segítőkészek voltak a 

szülők. 

80% 

III.Szülői 

Szervezeti 

megbeszélés 

július  Intézményi 

alapdokumentumok 

előzetes 

véleményeztetése, 

évértékelés 

Nagyon hálásak voltak 

az intézménynek a 

járványveszély alatti 

ajánlásokért, 

segítségért, 

kapcsolattartásért. 

70% 

Családi 

kirándulós 

hétvége 

Ezek a programok szintén elmaradtak a járvány veszély miatt. 

Anyák napja 

Apák napja 

Ballagás 

(Évzáró) 

kizárólag a 

ballagó 

nagycsoport

osoknak 

 

Az idei tanévben a csoportos évzárók szintén elmaradtak, de a ballagási 

ünnepséget augusztus 24.-én bepótoljuk. 

 

Változatlanul partneri szemlélet jellemzi a szülőkkel való kapcsolattartásunkat. A szülők őszintén 

fordulnak hozzánk nevelési kérdéseikkel, problémáikkal, melynek megoldásához minden segítséget 

igyekszünk megadni.  

A programunkba meghatározott kapcsolattartási formák igénybevételének lehetőségét felkínáltuk a 

szülőknek. Az első félév kapcsolattartási formái teljes mértékben megvalósításra kerültek, sőt ki 
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egészült az Óvodaátadó ünnepséggel, amely nagyon jól sikerült a fenntartó közreműködésével. Ez a 

jól sikerült program egy új jeles nap gondolatát indította el bennem, melyre minden ősszel sor 

kerülhetne Gyöngyike nap néven. 

A nyílt napok, játszódélutánok látogatottsága volt a legjellemzőbb a szülők részéről. Az idei 

tanévben nyílt napok szempontjából a piros és zöld csoport volt a leglátogatottabb, majd a sárga és 

végül a legkevesebben a kék csoportban érdeklődtek. A játszó és kézműves délutánok karácsonykor 

nagyon népszerűek voltak, minden csoportban a szülők nagy többsége részt vett. Nagyon jó 

hangulatban, gyönyörű kis alkotások, ajándékok születtek.  

A fogadóórák időpontjait intézményi szinten már csak egyetlen egy szülő nem vette igénybe, pedig 

törvényi kötelezettségünk évente legalább kétszer tájékoztatni a szülőt gyermeke fejlettségéről. 

Sajnos ebben az esetben hosszú heteket vett igénybe ez az alapvető feladat.  

VIII.2 Társintézményekkel való kapcsolattartás általános tapasztalatai 

A kapcsolattartás formáit, idejét, felelősét tartalmát az éves intézményi munkaterv értelmében 

valósítottuk meg. Törekedtünk a jó partneri kapcsolat megtartására.   

VIII.3 Az egyéb intézményekkel való kapcsolat jellemzői 

A személyi feltételek hiánya ellenére is büszkén mondhatom, hogy kapcsolattartásunkat ebben az 

évben is a kezdeményezőkészség jellemezte. Kollégáim nagyon lelkesek voltak és olykor pihenő 

idejüket sem kímélve igyekeztek még több helyre eljuttatni a gyermekeket a betervezett 

élményalapú tanulási céloknak megfelelően. Úgy véljük sikerült mindenkivel jó partneri kapcsolatot 

fenntartani, ápolni. 

Az idei tanévben a következő intézményekkel volt szorosabb kapcsolatunk: 

 Kőbányai Mocorgó Óvoda: közös ügyelet, óvodapedagógusok megsegítése, kölcsönös 

szakmai együttműködés 

 Kőbányai Bóbita Óvoda: kölcsönös szakmai együttműködés 

 Kőbányai Rece-fice Óvoda: kölcsönös szakmai együttműködés 

 Kőbányai Gézengúz Óvoda: kölcsönös szakmai együttműködés, óvodapedagógusok 

megsegítése 

 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde: átadó ünnepség, kölcsönös szakmai együttműködés 

 Kőbányai Manóvár Bölcsőde: ügyeleti étkezés biztosítása 

 Bem József Általános Iskola: kölcsönös szakmai együttműködés 

 Szent László Általános Iskola: kölcsönös szakmai együttműködés, Óvoda-iskola összekötő 

 Szervátiusz Jenő Általános Iskola: Szív-vers pályázat, Mikulás kupa, szakmai 

együttműködés 

 Pongrácz Közösségi Ház: havonkénti bábszínház megszervezése, Ugró- iskola – Iskola 

előkészítő játszó délutánok 

 Kőbányai Helytörténeti Múzeum: szakmai együttműködés  

 Köszi Tanuszoda: kölcsönös szakmai együttműködés (úszó tanfolyam) 

 Szabó Ervin Gyermekkönyvtár: szakmai együttműködés (sajnos a járványhelyzet miatt 

elmaradt) 
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IX. Az intézményvezető önértékelése 

 

Számomra, kezdő vezetőként hatalmas kihívást jelentett ez a pozíció, mert egy nagyszerű vezető 

volt az elődöm, aki nagyon magasra tette a mércét. Az elmúlt tanév nagyon mozgalmasra sikeredett, 

hiszen a betanulás folyamata mellett belecseppentem egy gyakorlott óvodavezetőnek is hatalmas 

nehézségekkel, problémákkal teli helyzetbe, a pandémiás helyzet által. Igazi megmérettetés volt ez 

számomra minden oldalról, különösen azért, mert nem igazán értem rá beletanulni bizonyos 

feladatokba, helyzetekbe, azonnal kellett döntenem, cselekednem.  

A 2019/2020-as nevelési év munkatervében kitűzött célokat, feladatokat a kialakult járványügyi 

helyzet miatt teljes egészében nem sikerült teljesíteni. Március közepéig minden a tervezeteknek 

megfelelően alakult. Majd a veszélyhelyzet új kihívások és feladatok elé állította a kollektívát, 

amelyet nagyon jól kezeltünk és sikeresen megoldottuk az elénk háruló nehézségeket. 

 

Nagy megnyugvást jelent számomra, hogy a kezdeti működést is veszélyeztető személyi feltételek 

hiányában, régen várt előrelépések alakultak ki. Végre úgy tűnik, ez a nehézség megoldódni látszik, 

hiszen az üres álláshelyeket sikerült betölteni. 

Mindent megteszek a személyi feltételek stabilizálása és a humánerőforrás fejlesztése érdekében, 

illetve azzal a céllal, hogy az elvárásoknak megfelelően működtessem az intézményt (szabályzatok, 

önfejlesztési terv és intézkedési tervben meghatározottak megvalósítása, az országos szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a vezetési, irányítási tevékenységbe). 

A vezetési és irányítási feladatokat egy személyben, rengeteg időráfordítással – a szabadidőmet és a 

hétvégéimet sem kímélve (sőt a vírus és a rendkívüli zárás alatt is napi szinten az intézményben) – 

láttam el. Kezdő vezetőként természetesen akadtak nehézségek minden területen.  Kissé nehezen 

tudtam az óvodatitkár és az óvodavezető helyettes feladatkörét és segítségét elfogadni, mindent 

egyedül egy személyben akartam elvégezni. Mivel ők is sok területen kezdők voltak velem együtt, 

nem volt könnyű és gyors ez a folyamat, de a tanév végére úgy gondolom már többségében 

kialakult, kinek mi a feladatköre és most már nagyon hatékonyan tudunk együtt és egymás munkáját 

segítve dolgozni.  

Sikernek könyvelem el a járvány idején nyújtott online pedagógiai munkát, amelyhez én is és a 

kollégák többsége is nagyon gyorsan alkalmazkodtunk. Továbbá, hogy a betanulási időszakban több 

mindent is sikerült megvalósítanom, mint gondoltam volna. Persze vannak területek, amelyekre nem 

jutott kellő mennyiségű idő, de ezeket a következő évben mindenképpen be fogom pótolni. 

Örömmel tapasztaltam, hogy a csapatépítésre, szervezeti kultúra fejlesztésére nagyon fogékonyak 

voltak a kollégák és nagyon jól sikerült ezen irányú törekvésem.  

Egymás megismerésére nagyon odafigyeltem, folyamatos a kommunikáció a kollégák között, az 

értekezleteken és nevelés nélküli munkanapokon is nagy hangsúlyt fektettem a szervezeti kultúra 

fejlesztésére.  

 

A legfontosabb feladatom volt ebben a nevelési évben:  

● az elinduló közös munka eredményeire építve a pozitív folyamatok erősítése;  

● a pedagógushiány okozta nehézségek áthidalása, a működés személyi feltételeinek biztosítása;  

● egységes szemléletmód közvetítése partnereink felé;  

● az értékek megtartása és kiemelése;  
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● az óvoda egyéni arculatának megtartása; 

● a dolgozók értékeinek, erősségeinek, pozitívumainak erősítése;  

● a kollégák összeismertetése, együttműködés, együttdolgozás elindítása, a közös szakmai elvek 

kialakítása; 

● az egymástól való tanulás lehetőségeinek erősítése minden szervezeti szinten;  

● az intézmény eredményeinek és sikereinek hatékony kommunikációja külső partereink felé.  

 

A szülői elégedettségmérésből kitűnik, hogy pozitívan ismerték el munkánkat. Véleményem szerint 

ennek oka, hogy rendszeres tájékoztatást kapnak a szülők (írásban, szóban), és a szervezési 

feladatokat igyekeztünk nagyon átgondoltan megvalósítani. Igyekeztünk a körülmények ellenére is 

az állandóság és a biztonság megteremtésére. Továbbra is a legfontosabb számunkra a magas 

színvonalú szakmai munka nyújtása, végzése. 

 

Kiemelten fontos feladatom továbbra is:  

 nyugodt munkahelyi légkör biztosítása,  

 a gyermekek szeretetteljes, biztonságos, differenciált nevelése és fejlesztése,  

 a szakmai tudás megújításának, az egymástól való tanulás lehetőségének megtartása,  

 a pedagógusok magas színvonalú pedagógiai munkájának támogatása,  

 a szervezeti kultúra fejlesztése,  

 az óvodapedagógusok és a dajkák együttműködésének minőségi javítása, a napi 

kommunikáció erősítése, 

 az egyenletes terhelésre való törekvés a feladatok ésszerű elosztásával, 

 a partneri kapcsolataink tovább fejlesztése, 

 humán és anyagi erőforrások biztosítása arányosan, az aktuális igényekhez igazodva.  

 

Továbbra is arra törekszünk, hogy a legmagasabb színvonalú segítséget, támogatást nyújtsuk az ide 

járó gyermekeknek fejlődésük megalapozásához. További célunk, hogy a gyermekeink olyan 

meghatározó élményeket vigyenek magukkal, amelyekre mindig szívesen fognak emlékezni 

valamint maradandó pozitív értékeket melyekre mindannyian büszkék lehetünk. 

Természetesen vannak még hiányosságaink, de úgy gondolom példaértékű munkát végeztünk, egész 

évben.  

 

Közös célunk:  

 Az óvodánk jó hírének megőrzése, az eddig elért eredmények megtartása, s mindezek 

megfelelő kommunikálása.  

 Egymás munkájának még jobb megismerése, szakmai elismerése, megbecsülése.  

 Az egységes nevelő-fejlesztő munka megvalósítása.  

 A szervezeti kultúránk folyamatos fejlesztése.   

 Az új munkatársak integrálása a szervezetünkbe, hagyományaink átadása.  

 A partnereinkkel, különösen a szülőkkel való kapcsolatunk jó színvonalának megtartása.  
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Köszönöm mindenkinek az egész éves, magas színvonalú munkáját, amivel nap, mint nap 

hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartva és az intézmény 

további jó hírnevének megőrzése mellett munkálkodjunk. 

 

X. Az óvoda nyári zárására vonatkozó adatok, ügyeleti beosztás (szerdai napok) 

Az idei tanévben nyári zárásra nem kerül sor, így az ügyeleti beosztás megtervezése szükségtelenné 

vált. Augusztus végén a szülői igényeket figyelembe véve és a fenntartó jóváhagyásával 2 nevelés 

nélküli munkanapot veszünk igénybe. 

 

 

2020. július 17. 

Mátyusné Szabó Beáta 

Óvodavezető 
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Gyermekvédelmi munka értékelése 

2019/2020 

 

A gyermekvédelmi munka területén óvodánk speciális helyzetben van. Az a társadalmi réteg, 

amelyből hozzánk érkeznek a gyermekek, az elszegényedett peremhelyzetűek köréből tevődik ki. 

Sajátos szociokulturális háttérrel rendelkeznek, más értékrend szerint élnek. A családok sokszor 

önhibáikon kívül kerülnek olyan helyzete, hogy gyermekeik testi, lelki, értelmi képességeinek 

fejlődését veszélyeztetik. 

 

Jelenlegi létszám: 79 fő 

Veszélyhelyzetben lévő gyermekek száma: 25 fő 

Veszélyhelyzet főbb okai: deviancia a családban (alkoholizmus, bűnözés) a család érzelmi 

atmoszférája rideg, érzelemmentes. A gyermekekkel való kapcsolatmód elhanyagoló, következetlen, 

megoldatlan lakáskörülmények, munkanélküliség, díjfizetési hátralék, közműtartozások, 

kilakoltatások. 

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 27 fő 

Étkezési kedvezményben részesülők: jövedelem alapján 39 fő, nagycsaládos 9 fő, tartós beteg 2 fő. 

 

3 H: 12 fő 

2 H: 5 fő 

SNI: 0 fő 

BTM: 5 fő  

 

A hátrányos helyzet főbb okai: nehéz anyagi körülmények, munkanélküliség, családstruktúra 

(csonka, sok gyermekes, változó kapcsolatok). 

 

Óvodai Pedagógiai Programunkban rögzített kritériumok alapján a felméréseket elvégezték az 

óvodapedagógusok (a kódolás mindenkinél egyöntetű). 

 

A nevelési év első szülői értekezletén megtörtént a bemutatkozás és a fogadóóra nyilvánossá tétele. 
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A gyermekek fejlődéséről a családban történt változásokról az óvodapedagógusok feljegyzést 

készítettek. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység ellenőrzése részemről nem 

valósult meg. 

 

A belső partnerek közül a szülőkkel eredményes volt a kapcsolatunk. Többségük kihasználja a 

felkínált kapcsolattartási formákat /szülői értekezlet, nyílt napok, fogadóórák, játszó és 

munkadélutánok, szülő klub/. Problémáik megoldásához rendszeresen segítséget kérnek az óvodai 

szakemberektől (családi, egészségügyi, anyagi problémákban, iskolaérettség, iskolaválasztás). 

 

Intézkedések az év folyamán a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

- Családlátogatások. 

- Fogadóórák (óvodapedagógus, pszichológus, illetve szülő kezdeményezésére). 

- X. kerület Bárka felé 15 gyermek esetében írtunk kérésre pedagógiai véleményt 

- Bárka esetkonferenciát 1 alkalommal, 1 gyermek esetében szervezett 

- Felszólítás rendszeres óvodába járásra több esetben történt telefonon  

- Jelzés a Bárka felé szülői kötelezettség elmulasztása miatt 4 esetben történt. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményének munkatársaitól 10 gyermek 

esetében kértünk, illetve kapunk segítséget iskolaérettség megállapítása miatt.  

 

- BTM kontroll 3 gyermek 

- BTM vizsgálat 9 gyermek  

 

 

Speciális feladatokat ellátó szakemberek segítették a gyermekek fejlesztését 

- Óvodai fejlesztőpedagógus. 

- Óvoda pszichológus 

- Logopédus – heti 2 alkalom  

 

A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat minősége: megfelelő. 

 

Családsegítő Szolgálat – nem kértünk segítséget, de több családot irányítottunk oda problémájával. 

 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata anyagilag támogatta a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink sakk oktatását. 

Az Önkormányzat 8 családnak adományozott karácsonyra ajándékcsomagot. 

 

A Bárka Gyermekek Átmeneti otthonából jelenleg nincs gyermekünk.  

 

A Pongrácz telepi Közösségi Házzal nagyon jó a kapcsolatunk. Minden hónapban ingyenes 

bábelőadáson veszünk részt. A gyermekek és szüleik szívesen vesznek részt a családoknak 

szervezett programjaikon. 

 

 

Budapest, 2020. június 12.     

 

 

 

 

Czirokné Vanczák Erzsébet 

      Gyermekvédelmi felelős     
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Éves értékelés 2019/2020. nevelési évben 

 

1. Tárgyi feltételek 

 

Fejlesztőként, a játék gyűjteményem nagyon széles fejlesztési lehetőséget kínált. A fejlesztéshez a 

csoportokból is kaptam kölcsön játékokat. Fejlesztő munkám eredményességének javítása 

érdekében magam is gyártottam játékokat, amiben nagy segítséget kaptam a kollégáktól. 

Mozgásfejlesztéshez a tornaszobában is nagyon sok eszköz áll rendelkezésemre, bár ezek teljes körű 

használatára ritkán jutott idő és lehetőség. A fejlesztő szobában viszont igyekeztem mozgásos 

feladatokat is beiktatni.  

 

2. Szakmai feladatok teljesítése 

Az idei tanévben már gördülékenyebben tudtam végezni a feladataimat, mivel a második évemet 

kezdtem. A kollégák változatlanul a segítségemre voltak, ha valami kérdésem volt. A járvány 

időszak nehézséget okozott a fejlesztés szempontjából, melyet a nyári időszakban igyekeztem 

behozni. 

A csoportok összeállítása az MSSST eredménye és a gyerekek megismerése után történt, viszont a 

sok hiányzás miatt gyakran kellett változtatni évközben. Az egyéni fejlettségi szinteket figyelembe 

véve terveztem, és valósítottam meg a feladatom, az adott csoportokon belül is igyekeztem 

folyamatosan differenciálni. A tevékenységeknél törekedtem az életkori sajátosságot figyelembe 

véve, játékosan, de célirányosan a képességfejlesztést, folyamatosan bővülő, egyre nehezedő 

feladatokkal megoldani. Fejlesztésem témáit a csoportokban folyó munkához kapcsolódóan 

építettem fel, hogy a gyerekek számára az új ismeretek több irányból is feldolgozásra kerülhessenek. 

A hatékonyabb fejlesztési munka érdekében rendszeresen konzultáltam az óvodapedagógus 

kollégákkal és a logopédussal. 



41 
 

Jó érzés, hogy a gyerekek szívesen, örömmel vártak rám és jöttek velem a foglalkozásokra, és jó, 

látni így tanév végén, még ha nem is fejlesztettem végig a járvány miatt, hogy akik rendszeresen 

jártak óvodába, mennyit fejlődtek ez idő alatt. 

 

3.   Képzések intézményen belül 

A nevelői értekezletek, nevelés nélküli munkanapok témája az éves munkánkat segítették és 

gazdagították. Az összeszedett, a dátumra lebontott összesítő emlékeztető nagyon hasznos. Minden 

kollégához eljuthattam hospitálás során, melyek során megfigyelhettem a gyerekeket, akik 

fejlesztésre járnak hozzám. Ebben a tanévben is sokat tanultam abból, amit a kollégák mondtak el az 

én munkámról.  

4.   Képzések intézményen kívül 

Folyamatosan részt vettem a kerületi fejlesztőpedagógusok értekezletén, ami nagyban hozzájárult a 

szakmai munkámhoz. A találkozók jól szervezettek voltak és módszertani gazdagítást szolgálták. 

Sajnos más intézményen kívüli képzésre idén sem tudtam jelentkezni, mivel az óvodapedagógusi 

képzés lefoglalja a plusz időmet. A jövőben azonban szívesen részt vennék további képzésekben.  

 

5.   Szakmai munkát segítő szakemberekkel való együttműködés 

Úgy érzem partnerek a kollégák, munkámat sokan segítik folyamatosan. Minden itt dolgozóval úgy 

érzem pozitív a kapcsolatom. 

Segítő szakemberekkel való együttműködésem a fejlesztés során hamar kialakult, Evelinnel, a 

logopédussal továbbra is szoros a munkakapcsolat, hiszen azokról a gyerekekről, akik 

mindkettőnkhöz jártak, gyakran konzultáltunk, ezzel is segítve egymás munkáját. Az 

óvodapszichológussal is jó a munkakapcsolatunk, többször kértem tőle segítséget egy-egy 

gyermekkel kapcsolatban. 

Mona az adatok egyeztetésében volt nagy segítségemre. 

6.    Mérési ellenőrzési értékelési feladatok 

Az MSSST mérések eredményei alapján végeztem fejlesztést. Az év végi kontroll a járvány miatt 

sajátosan alakult, illetve az 5. életévüket betöltött gyerekek esetében folyamatos a vizsgálat.   

Több gyerek van az óvodában, akik már elmúltak 7 évesek, így az MSSST mérés eredménye nem 

releváns (a teszt csak 6 év 12 hónapig van kidolgozva) 

 

A kimenő nagycsoportosok átlagát a következő diagram mutatja meg. Az idei tanévben 20 gyermek 

fejezte be az óvodát, ebből 14 gyermek kontrolljára került csak sor a járvány miatt.  

 



42 
 

 
Átlag 

Motoros: 8 Vizuo:11 Nyelvi 10,3 Total: 52,3 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat javaslatára még 1 évet óvodai intézményben töltők átlaga az alábbiak 

szerint alakult. 9 gyermekből 7 gyermek kontrollvizsgálata történt csak meg a járvány miatt. 

 

Átlag 

Motoros: 4,7 Vizuo: 9 Nyelvi: 7 Total: 35,8 

 

Az 5. életévüket betöltött gyerekek mérése folyamatos, így van olyan, aki még augusztus 31-ig hátra 

van. Az idei tanévben 23 gyermek töltötte be az 5. életévét és ebből 19 gyermek mérése történt meg. 

Az alábbi táblázat az 5. életévüket betöltöttek átlagát mutatja be. 
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Átlag 

Motoros: 6,3 Vizuo: 10,7 Nyelvi: 6,9 Total: 42,7 

30 fejlesztésre járó gyermekből: 

Halmozottan hátrányos helyzetű (3H): 3 fő 

Hátrányos helyzetű (2H): 2 fő 

Veszélyeztetett helyzetű: 10 fő 

 

 

 

 

BTM: 5 fő 

Az idei tanévben fejlesztett gyerekek száma 30-ról 28-ra csökkent, mert két gyermek óvodai 

jogviszonya megszűnt. 

7. Pedagógus ellenőrzések, értékelések  

Idén is megtörténtek az ellenőrzések foglalkozás-látogatás, ill. dokumentumellenőrzés során. Úgy 

érzem a segítő szándék, a megerősítés továbbra is elődleges az ellenőrzés értékelése során. 
 

8.   Önértékelés 

Az erősségeim között említeném a munkabírást, a kitartást és motivációt és hogy a szakmai fejlődés 

érdekében nyitott vagyok a tanácsokra, meg is fogadom és hasznosítom is azokat; gyengeségeim 

között idén is a papírmunka áll első helyen, amire igyekszem hatékony megoldást kitalálni. 

Mozgásfejlesztés területén vannak hiányosságok, ennek érekében szeretném tovább képezni majd 

magam. Számomra nagyon sokat segít, és megerősít a munkámban a gyerekek fejlődése, szeretete, 

eredményesnek ítélem azokat a lépéseket, amiket eddig megtettem a szakmai fejlődés érdekében. A 

munkám során nem nagyon merültek fel olyan nagy problémák, amikre ne kaptam volna választ, 

segítséget, ezt ezúton is köszönöm szépen. 
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9. Óvodai ünnepek 

Az óvoda életében nagyon meghitt és a gyermekek számára élmény dús ünnepek vannak. A 

felnőttek számára rendezett karácsonyi ünnepség számomra idén is nagy élmény volt. Még nem 

vettem részt közös kiránduláson – csapatépítő napon igen, az nagyon jó volt – így kíváncsian várom 

az első külső helyszínre megszervezett napot.  

10. Szülőkkel való kapcsolatom 

A szülőkkel elsősorban a mérési eredményekről való tájékoztatás alkalmával találkozom és 

beszélgetek. Igényük nem nagyon volt arra, hogy a gyermekük fejlődése érdekében egyéb 

alkalommal felkeressenek, viszont a fogadóórák lehetőségét többségük igénybe vette. Amikor 

személyesen találkozunk és beszélgetünk, nyitottak voltak az információkra.  

Nagyon szépen köszönöm az éves bizalmat, a sok segítséget! 

2020.07.14 

Kármán Éva Zsófia 

Fejlesztőpedagógus 

 

 

 

 

BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 

2019/2020 nevelési év 

Kitűzött Célja: olyan átfogó elvárás rendszer kidolgozása, mely tartalmazza az adott nevelési év 

önértékelésének, pedagógiai-szakmai ellenőrzésének konkrét személyeit, feladatait, módszereit, 

partnereit, felelőseit, valamint egy egységes, statisztikailag helytálló mérési rendszer kidolgozása és 

intézményi szintű bevezetése. 

 

Megvalósulás: 

BÖM tagjai határidőknek eleget téve tájékoztatta a nevelőtestületet munkatervéről. 

A mérési rendszert a kitűzött határidőig felülvizsgálta, megvitatásra, majd elfogadásra a 

nevelőtestület elé tárta. Az elfogadását követően a kollégák ezen méréseket a kijelölt határidőn belül 

csoportjukban elvégezték, az értékelést pedig a BÖM tagjai végezték. A kialakult járványügyi 

helyzet miatt az ismételt mérésekre nem került sor. A mérések eredményei az alábbiak szerint 

alakultak: 

Piros csoport mérési eredményei: 

Testi képességek: 100% 1900 pont, elért pont 1323, 70% 
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Verbális képességek: 100% 855 pont, elért pont 572, 67% 

Érzékszervi szféra, percepció: 100% 665 pont, elért pont 441, 66% 

Pszichikus funkciók: 100% 475 pont, elért pont 298, 63% 

Gondolkodási műveletek:100% 1140 pont, elért pont 741, 65% 

Szociális képességek:100% 1520 pont, elért pont 1075, 71% 

 

Sárga csoport mérési eredményei: 

Testi képességek: 100% 2100 , elért pont 1367, 65% 

Verbális képességek:100% 945 pont, elért pont 565, 60% 

Érzékszervi szféra, percepció:100% 735 pont, elért pont 333, 45% 

Pszichikus funkció: 100% 525 pont, elért pont 291, 55% 

Gondolkodási műveletek: 100% 1260 pont, elért pont 753, 60% 

Szociális képességek: 100% 1680 pont, elért pont 1166, 69% 

 

Zöld csoport mérési eredményei: 

Testi képességek:100% 2000 pont, elért pont 1391, 69% 

Verbális képességek:100% 900 pont, elért pont 556, 62% 

Érzékszervi szféra, percepció:100% 700pont, elért pont 332, 47% 

Pszichikus funkció:100% 500pont, elért pont 274, 55% 

Gondolkodási műveletek:100%1200pont, elért pont 447, 37% 

Szociális képességek:100% 1600pont, elért pont 1243 78% 

Kék csoport mérési eredményei: 

Testi képességek: 100% 1900 pont, elért pont 1465, 77% 

Verbális képességek: 100% 855 pont, elért pont 656, 77% 

Érzékszervi szféra, percepció: 100% 665 pont, elért pont 532 80% 

Pszichikus funkciók: 100% 475 pont, elért pont 350, 73% 

Gondolkodási műveletek:100% 1140 pont, elért pont 925, 81% 

Szociális képességek:100% 1520 pont, elért pont 1190, 78% 

 

A mérések újításának tapasztalatai: Jelentősen könnyebben és gyorsabban elvégezhető a jelenlegi 

mérés. Tapasztalataink az összesítés során, hogy sokan nem megfelelően használták a nullás értéket, 

így az értékelés pontosítása a későbbiekben elengedhetetlen. Az összesítés egyszerűsítésén még 

dolgoznunk kell. Mivel a csoportok nem tiszta életkorúak a jövőben javasolnánk az életkor szerinti 

összesítést, így az eredmények reálisabban fogják tükrözni a csoport fejlettségi szintjét. 

Az őszi igénymérések a kitűzött határidőkön belül megvalósultak, azok értékelései bekerültek a 

BÖM éves dokumentációjába. 

A megkezdett pedagógus önértékelések befejezése a járvány miatt nem valósult meg, helyette 

azonban a BÖM tagjai kidolgozták a dokumentációk fejlesztésére irányuló javaslatait. 
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A kimenő szülő, gyermeki, valamint a két éves mérés a kései újranyitás miatt jelenleg is 

folyamatban van. 

Mivel Czirokné Vanczák Erzsébet nyugdíjba vonul, új tagot választottunk, Kácsor Tímea 

személyében. 

A BÖM idei teljes munkája a kialakult helyzet ellenére is eredményesnek mondható. 

 

2020.06.17 

 

Czieglerné Csermák Rita 

BÖM elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020  

Tehetséggondozó zenei műhely éves munkájának értékelése 

 

A műhely munkájába alaposan beleavatkozott a kialakult járványügyi helyzet. A pedagógusok 

ajánlására 17 gyermek került be a műhelybe, s az idei volt az első olyan tanév, amikor egy gyermek 

sem morzsolódott le. Ez főként annak volt köszönhető, hogy a foglalkozások visszakerültek a 

délelőtti időszakba, így nem okozott problémát a szülőknek, hogy mikorra jöjjenek a gyermekért. 

A tervezett foglalkozások egészem márciusig zökkenőmentesen meg lettek tartva, az elmaradt 

alkalmakat (kettő alkalom) pótoltam. Amit márciusig terveztem, azt maradéktalanul át is adtam a 

gyerekeknek, akik egész évben nagyon kitartóak és szorgalmasak voltak. Szinte fel sem tűnt, hogy 

ilyen sokan vannak, nagyon ritkán adódott olyan helyzet, amikor ne haladtunk volna abban a 

tempóban, amit terveztem. A tervezett dalanyagok és zenei képességeket fejlesztő feladatok 

sikeresek voltak, a zenei táblás játékokból is sokat bevittem a csoportnak. 

A jövőre nézve szükségesnek látnám a Pedagógiai Programunk tehetséggondozó részét áttekinteni, 

átdolgozni, összhangba hozni a megújult mérésekkel. 
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Nagy az érdeklődés a műhely iránt, így meggondolandó, hogy a tehetséges középsősök számára is 

szervezzünk a jövőben ilyen programot, vagy kerülhessenek be ők is a nagyok közé. Tapasztalataim 

szerint sokkal hasznosabb, ha két évet töltenek el a műhelyben, tudásuk így megfelelően 

elmélyülhet. 

Sajnos az idei nyílt alkalom elmaradt, így a szülők nem lehettek részesei ennek az apró csodának, 

ami a tornateremben született, velünk, általunk. 

 

Budapest 2020. 06. 19. 

 

 

Czieglerné Csermák Rita 

Zenei tehetségmentor 

 

 

 

 

 

 

KŐBÁNYAI GYÖNGYIKE ÓVODA 

2019/2020. nevelési év 

értékelése Hock Evelin 

logopédus 
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Logopédus 
 1 19 20 2 2 0 3 

 

A gyermekek fejlődésének mérése 

 
Mérés jellege, típusa 

Mérésben résztvevők 

száma 

Év eleji és év végi logopédiai szűrés 

-artikuláció 

-relációs szavak használata 

- nehéz szavak utánmondása 

- fogalomalkotás 

- hallásidifferenciálás 

- téritájékozódás 

- vizuálismemória 

- verbálismemória 

- auditívdifferenciálás 

- vizuálisészlelés 

SZÓL-E szűrés (betöltött 5 évesek), 

KOFA 3 szűrés(betöltött 3 évesek) 

ÉV VÉGI KONTROLL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 db 

21 db 

20 db 
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A felvett gyerekek közül: 

részleges artikulációs zavarral kezelt: 9 

általános artikulációs zavarral kezelt: 

11diszlexia prevencióban részesülő: 

5dadogással kezelt: 1 

megkésett beszédfejlődéssel kezelt: 1 

 
A terápiában részesülő gyerekek közül 

tünetmentes: 4 

lényegesen javult: 3 

részben javult:8 

keveset javult:3 

kimaradt/ nem értékelhető:  2 
 

Szeptember első heteiben elkezdtem a betöltött 5 évesek szűrését, valamint a tavaly terápiában 

részesült, még óvodás gyermekek kontroll vizsgálatát. Részt vettem minden csoport szülői 

értekezletén, ahol bemutattam a szülőknek a logopédiai munkát. Tájékoztattam őket a szűrések 

céljáról, menetéről, a terápia fontosságáról. 

Az ötödik életévüket betöltött gyermekek logopédiai szűrése kötelező. Miután végeztem a 

szűréssel súlyossági rangsort alakítottam ki. Felvételt nyert szinte minden kiszűrt gyermek. 

Előnyben részesítettem azokat a gyermekeket, akik nagy valószínűséggel iskolát kezdenek 

szeptemberben. 

Ősszel a kiscsoportosok szüleivel ki kellett töltetnünk a KOFA- 3 kérdőívet, aminek jelentős 

része vissza is érkezett. Ebben az óvodapedagógusok nagy segítségemre voltak. A kérdőívek 

értékelése után visszajeleztem a szülőknek. 

Az óvodavezetővel, fejlesztőpedagógussal, óvónőkkel közösen volt alkalmunk megbeszélni 

gyermekenként tapasztalatainkat a beiskolázás előtt (ki maradjon még egy nevelési évet, kit 

küldünk vizsgálatra, ki mehetne iskolába). A megbeszéltek alapján a logopédiai terápiában 

részesülő gyermekekről logopédiai véleményt írtam. 

Fogadó órát kérés szerint tartok, félévkor több szülő igénybe is vette. Bármikor szívesen álltam 

rendelkezésükre a felmerülő kérdésekben. A szülőket ezen kívül a gyermekek füzetén és a 

faliújságon keresztül tudtam tájékoztatni az esetleges óraelmaradásokról, változásokról. A 

nevelési év végére tervezett fogadóórák a kialakult járványhelyzet miatt elmaradtak. Ez idő alatt 

a gyermekekkel és szüleikkel e-mailben, valamint videochat segítségével tartottam a 

kapcsolatot. Több esetben tapasztaltam, hogy a szülőkkel való kapcsolat megerősödött, jobban 

beleláttak a gyermekkel közös munkánkba a kialakult helyzet miatt. 



50 
 

Az óvodapedagógusok mindig mindenben segítségemre voltak. A jövőben tervezem, hogy 

többször adok ki fogadóórára feliratkozós papírt: ez a módszer vált be a legjobban. Voltak 

esetek, amikor nehéz volt felvenni a kapcsolatot a szülővel, de ebben is kaptam segítséget az 

intézménytől. Ez különösen sokat jelentett a digitális terápiára való átálláskor: az óvodavezető 

összekötő kapocsként működött köztem és a nehezebben elérhető szülők között. A logopédiai 

terápiákat a szinte teljes egészében általam használt logopédiai szobában tudtam tartani. A szoba 

jól felszerelt, az órák megtartására teljesen alkalmas: asztal kisszékek, tükör, világos terem, nagy 

szekrény, szőnyeg is rendelkezésemre áll. Eszközöket magamnak biztosítottam, azonban az 

óvoda dolgozói minden kérésemet teljesítették: papír, nyomtatási, fénymásolási lehetőség stb. 

Mindig időben tájékoztattak, a programokról tudtam, így mindig volt lehetőségem előre 

tervezni. Az óvodai programokra meghívást kaptam, amiken örömmel részt is vettem. Ezáltal 

még inkább a csapat részének éreztem magamat. 

Úgy érzem, hogy a kitűzött céljaimat nagyrészt sikeresen megvalósítottam. Célom, hogy a 

jövőben még szorosabb együttműködést alakítsak ki mind a kollégáimmal, mind a szülőkkel. Ez 

közös cél a gyermekek érdekében. 

Augusztusban a járványhelyzet miatt elmaradt év végi szűréseket tervezem pótolni: az addig 

betöltött 5 éves gyermekekkel a SZÓL-E szűrőeljárást fogom felvenni. 

További célom a folyamatos szakmai fejlődés, tapasztalatszerzés. Úgy gondolom, hogy ezt 

ebben a környezetben meg tudom majd valósítani. Ha ki kell emelnem valamit, amire büszke 

vagyok, akkor arra a pillanatra, amikor a gyermekek érzik, hogy együtt elértünk valamit a 

logopédiai terápián, büszkék magukra, ezzel engem is azzátesznek. 

Az idei nevelési évre volt tervezve a minősülési eljárásom, ami a járványhelyzet miatt elmarad. 

Ezért a sikereres minősítést továbbra is célként jelölöm meg. 

Az intézményen belüli együttműködést sikeresnek érzem. Az óvodapszichológussal és a 

fejlesztőpedagógussal igyekeztünk segíteni egymás munkáját a mindkettőnk által ellátott 

gyermekek esetében. Többször tartottunk esetmegbeszélést. 

 Az óvodapedagógusok minden kérdésemre szívesen válaszoltak, javaslataimat meghallgatták, 

szívesen fogadták. Az óvodavezetőnek mindig volt pár bíztató, kedves szava, támogatóan állt a 

logopédiai munkához, abszolút pozitívnak érzem a közös munkát. 

 

Budapest, 2020. 06.12 

 

 Hock Evelin 

logopédus 
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Éves beszámoló az óvodapszichológiai ellátásról 

– 2019-2020-as tanév – 

Az éves munkám összefoglalása 

 

A 2019-2020-as tanévet a korábbi évhez hasonlóan csoportlátogatásokkal, valamint az 

óvodapedagógusokkal és az intézményben dolgozó fejlesztő szakemberekkel való 

egyeztetéssel kezdtem meg. Mivel a gyerekek többsége már nem volt ismeretlen számomra, a 

csoportlátogatásaim alkalmával megvalósuló szűrés során jobban ráláttam az érzelmeikben és 

a viselkedésükben bekövetkezett változásokra, valamint társas kapcsolataik alakulására. 

Megfigyeléseim során szerzett tapasztalataim, az óvodapedagógusokkal való egyeztetés, vagy 

a szülők megkeresése nyomán, illetve a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott 

szakértői vélemények értelmében az őszi félévben megkezdődtek a gyerekeknek szervezett 

egyéni és csoportos foglalkozások (a szorongáscsökkentő és társas készségfejlesztő célzatú 

Bátorító csoport, és egy az érzelemszabályozást középpontba állító foglalkozássorozat). 

Emellett az éves munkatervben leírtaknak megfelelően a tanév során nagy figyelmet 

szenteltem a prevenciós tevékenységeknek, és aktívan részt vettem a kortársak közötti 

agresszió csökkentését célzó Nyugi Ovi Program bevezetésében, szorosan együttműködve a 

csoport óvodapedagógusával, valamint az óvodai szociális segítővel. Szintén a szociális 

segítővel a tanév második felére hagyományteremtő szülői fórumot szerveztünk, ez azonban a 

járványhelyzet miatt elmaradt. 

A március közepétől bevezetett rendkívüli intézkedések következtében a tavaszi félév 

egészen máshogy alakult, mint ahogy elterveztem. A megváltozott körülmények között online 

konzultációs lehetőséget biztosítottam a szülőknek és a pedagógusoknak, továbbá szakmai 

anyagokat (cikkeket, videókat, módszerleírásokat) gyűjtöttem és osztottam meg velük a 

közösségi média felületein keresztül. Rendszeresen részt vettem az online térben megvalósuló 

nevelőtestületi értekezleteken, és az óvodapszichológusi team megbeszélésein. Áprilisban 

elindítottam a Gyöngyike Pszichológus elnevezésű Facebook oldalt azzal a céllal, hogy a 

szülők még könnyebben fel tudják venni velem a kapcsolatot, és még hatékonyabban tudjam 

eljuttatni hozzájuk a hasznos pszichológiai tartalmakat. A járványhelyzet enyhülése által 

bekövetkezett újranyitás, és rendkívüli ügyeleti rend idején (a konzultációs lehetőség 

fennhagyása mellett) szűréssel és állapot megismeréssel foglalkoztam: igyekeztem felmérni, 

milyen hatással volt a hosszú bezártság a visszatérő gyerekekre (és pedagógusokra), és 
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szükség esetén beszélgetésekkel és közös játékkal igyekeztem segíteni a helyzettel való 

megküzdésüket. 

Mindezek mellett az idei tanévben folytattam a korábban megkezdett szakmai 

továbbképzéseimet (az ELTE pedagógiai szakpszichológus szakképzését, valamint a Magyar 

Családterápiás Egyesület által szervezett családterápiás alapképzést), és más rövidebb 

továbbképzéseken is részt vettem (pl. a gyermekek gyászfeldolgozásával, valamint a 

járványhelyzet utáni visszatéréssel kapcsolatban). Aktívan bevonódtam a kerületi 

óvodapszichológusi team munkájában; többször konzultáltam a társszakmák intézményen 

belüli és kívüli képviselőivel; új kapcsolatokat építettem ki; szakmai gyakorlat vezetőjeként 

hozzájárultam egy végzős pszichológushallgató előmeneteléhez; továbbá elkészítettem a 

portfóliómat a 2020-2021-es tanév őszi félévében esedékes minősülésemre. 

 

Statisztikák 

A munkaidő megoszlása 

A 2019-2020-as tanévben összesen 677,6 órát foglalkoztam szakmai 

tevékenységekkel, ami átlagosan heti 16,52 órának felel meg (ha nem vonjuk ki belőle a 

szabadnapokat). A munkaidő különböző tevékenységi körök közti megoszlását ld. alább. 

 

 

A tanév során munkaidőm legnagyobb részét (29%, 194 óra) a különféle szakmai 

fejlődést és minőségbiztosítást szolgáló tevékenységek tették ki. Ide sorolódnak többek között 

Bejelentkezés 

1% 

Szűrő eljárások 

10% 

Állapotmegismerés 

10% 

Beavatkozás 

18% 

Kontroll 

1% 

Szakmai támogatás 

21% 

Fejlődés, 

minőségbiztosítás 

[SZÁZALÉK] 

Kapcsolattartás 

3% 

Adminisztráció 

3% 

Utazás 

4% 

A munkaidő megoszlása a tevékenységi körök tükrében 
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a különféle továbbképzések, egyéb szakmai fejlődést szolgáló tevékenységek, valamint a 

minősítésre való felkészülés. Ezt követik a szakmai támogató tevékenységek (21%; 143 óra), 

vagyis a szülőknek és pedagógusoknak szóló pszichoedukációs tevékenységek, a szakmai 

team megbeszélésein való részvétel, a kapcsolattartás a kollégákkal, valamint az olyan egyéb 

szakmai támogató tevékenységek, mint a nevelőtestületi és szülői értekezleteken való 

részvétel. Valamivel kisebb arányban került sor a különféle beavatkozásokra (18%; 125 óra), 

tehát a pedagógusoknak szervezett tréningekre és a gyereknek szóló csoportos 

foglalkozásokra (46,5 óra), szülő-, és pedagóguskonzultációra (36,5 óra), preventív 

programok megvalósítására (16 óra),  továbbirányításról való döntésre és szakvélemény írásra 

(14 óra), illetve egyéni foglalkozásokra (13 óra). Ezt követték a szűrő eljárások (10%; 72 

óra), vagyis a csoportlátogatások (60 óra), a szűrés céljának megállapítása, valamint a 

képességvizsgálatok. Hasonló arányban került sor az állapotmegismerésre (10%; 71 óra), 

amely magába foglalja a célzott megfigyeléseket (54 óra), a tanulási szorongás vizsgálatát 

(3,5 óra), krízishelyzet azonosítását (2 alkalommal), és egyéb állapotmegismerést (10,5 óra). 

A tanév során 21 órát (3%) töltöttem szakmaközi kapcsolattartással, 19 órát (3%) 

adminisztrációval, 14 alkalommal (1%) jelentkezett be hozzám szülő, vagy referált hozzám 

esetet valamelyik kollégám, és 4 órát (1%) töltöttem a korábbi foglalkozások kontrolljával.  

 

Ellátott gyerekek  

 

A 2019-2020-as tanévben minden szülő elfogadta az óvodapszichológus jelenlétét az 

intézményben, és hozzájárult ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen az általam végzett 

szűrésekben, valamint a preventív célzattal szervezett csoportfoglalkozásokon. Ennek 

értelmében csoportlátogatásaim során az intézménybe járó összes gyerekkel megismerkedtem, 

és megvalósult a szűrésük. Emellett az egyik csoportban bevezetésre került a Nyugi Ovi 

Program, amelyen 22 fő vett részt. 

A tanév során 4 gyerek részesült egyéni pszichés támogatásban (3 nagycsoportos, és 1 

középső csoportos gyerek), és további 8 gyerek vett részt az általam szervezett csoportos 

foglalkozásokon (mind nagycsoportos). Rajtuk kívül további 26 gyerekkel (összesen 38 fő) 

kerültem kapcsolatba szülő-, és/vagy pedagóguskonzultáció formájában (az ellátási formák, és 

életkorok szerinti megoszlásukat ld. alább). Megfigyeléseim és tapasztalataim alapján 6 

gyerekről készítettem pszichológiai véleményt a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. 

Kerületi Tagintézménye részére: 4 esetben iskolaérettségi vizsgálathoz, 1 esetben a 
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beilleszkedési, tanulási, vagy magatartási nehézség (BTMN) vizsgálat kezdeményezése 

céljából, és további 1 esetben a már megállapított nehézség felülvizsgálatához. 

Szülő-, és pedagóguskonzultáció formájában ellátott gyerekek 

 
3-4 év 

(kiscsoport) 

4-5 év 

(középcsoport) 

5-6-7 év 

(nagycsoport) 
Összesen 

Szülő-, és pedagóguskonzultáció - 3 6 9 

Csak pedagóguskonzultáció  7 5 17 29 

Csak szülőkonzultáció - - - - 

Összesen 7 8 23 38 

 

Az éves munka értékelése, további fejlesztendő területek 

 

Véleményem szerint az éves munkatervben foglaltak jelentős részét a járványhelyzet 

ellenére is sikerült megvalósítanom: részt vettem a gyerekek szűrésében, csoportlátogatásaim 

során megfigyeléseket végeztem, szükség esetén diagnosztikai vizsgálatokat folytattam, 

egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat tartottam, valamint részt vettem egy preventív 

program bevezetésében és lebonyolításában. Ezzel párhuzamosan rendszeresen egyeztettem 

az óvodapedagógusokkal, és az intézményben dolgozó más szakemberekkel, csapatépítő 

tréninget előadást tartottam nekik a gyermekkori agresszió témájában, és kérésükre segítettem 

az elakadásaik és nehézségeik kezelésében. Mindezek mellett a tanév során sor került 

szülőkonzultációkra, bekapcsolódtam a szülői fórumok szervezésébe, és pszichoedukációs 

tevékenységet folytattam. Lehetőségeim szerint részt vettem a nevelőtestületi értekezleteken, 

valamint a kerületi óvodapszichológusi team megbeszélésein, és szükség esetén kapcsolatban 

álltam az ellátott gyerekek ügyében intézkedő intézményekkel. Mindezeken felül a tanév 

során törekedtem a folyamatos önképzésre, valamint szakmai ismereteim elmélyítésére és 

bővítésére.  

Az egész éves munkámmal kapcsolatban pozitívumnak tartom hogy a gyerekekkel 

folytatott egyéni és csoportos foglalkozások mellett egyre nagyobb hangsúly került a 

pedagógusokkal folytatott munkára. Úgy érzem, hogy egyre nagyobb bizalommal fordulnak 

hozzám elakadásaikkal és nehézségeikkel, és számítanak a segítségemre, ami megerősít 

abban, hogy jól végzem a munkámat. Szintén erősségemnek érzem, hogy ebben a rendkívüli 

időszakban is elérhető voltam (online formában) azoknak, akik segítségre szorultak, valamint 
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hogy igyekeztem kiaknázni az új helyzet adta lehetőségeket, és a jövőre is gondolva a 

szakmai Facebook oldal elindításával közelebb vittem a pszichológiai ismereteket a 

szülőkhöz.  

A tanév során a legnagyobb nehézséget a kialakult járványhelyzet jelentette, ami miatt 

számos korábbi terv, és megszervezett program félbeszakadt vagy elmaradt (ld. csoportos 

foglalkozások, Nyugi Ovi Program, szülői fórum). Bár az óvodapedagógusoktól több 

megkeresést is kaptam, a szülőkonzultációk száma továbbra is alacsony maradt, és a 

megvalósuló beszélgetések is többnyire egy-két alkalmasra korlátozódtak. További 

negatívumként emelhető ki a célzott beavatkozások (egyéni és kiscsoportos foglalkozás) szűk 

köre, amely részben a fejlesztő helyiségek szűkösségével magyarázható. 

A következő tanévben legfőbb célkitűzése számomra a minősítési eljárásban való 

sikeres szereplés, valamint a folyamatban lévő továbbképzéseim abszolválása. Mindezek sok 

energiát igényelnek majd, ám hosszútávon jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy még 

magasabb színvonalú munkát végezhessek az általam ellátott intézményekben. A jövőben 

szeretnék nagyobb figyelmet szentelni a szülőkkel folytatott munkára: szakmai előadások, 

szülői fórumok, esetleg szülőcsoportok szervezésével, amiben a továbbiakban is számítok az 

óvodai szociális segítővel való szoros együttműködésre. Ezen kívül szeretnék nagyobb 

szerepet vállalni a tehetségfejlesztésben, amelyre reményeim szerint az őszre tervezett, a 

fejlesztőpedagógussal közösen vezetett Gazdagító csoport formájában lehetőségem is nyílik 

majd. 

 

Budapest, 2020. június 14. 

 ____________________________________ 

 Juhos Melanie Laura 

 óvodapszichológus 
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Önértékelés 

A Kőbányai Gyöngyike óvodában megvalósult óvodai szociális segítő tevékenységről a 

2019/2020-as nevelési évben 

 

A 2019/2020-as nevelési év a második olyan év, amikor az óvodában megvalósult az óvodai szociális 

segítő tevékenység ellátása. A kialakult vírushelyzetre való tekintettel személyes jelenlétem az 

intézményben2019. szeptember és 2020. március között tudott megvalósulni.  

A munkatervben megfogalmazott éves célok 

Az éves munkatervben megfogalmazott célok között szerepelt a szülőknek és az óvoda dolgozóinak 

biztosított heti rendszerességű fogadóóra, csoportokban való hospitálás valamit gyermekekkel és 

szüleikkel folytatott prevenciós tevékenységek. Ezek közül gyermekeket érintő prevenciós 

tevékenység volt a Bátorító csoport, melynek tematikája az érzelmek kifejezésére, kezelésére épült, 

kiemelt figyelmet fordítva a szorongás témakörére; valamint a NyugiOvi program bevezetése az óvoda 

egyes csoportjaiba. A szülők elérése és bevonása céljából szülői fórumok szervezését terveztük két 

témában. A prevenciós tevékenységek megvalósítása az óvodapszichológussal szorosan 

együttműködve volt tervben.  

Az előző év jó tapasztalatai alapján ebben az évben is célként tűztük ki a közösségi programok 

szervezését, amelyek a különböző ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek 

szervezésében jelentek meg.  

A célok megvalósulásának értékelése 

A kitűzött célok a járványügyi helyzet elrendeléséig az éves munkatervben megfogalmazottak alapján 

valósultak meg. A szülők és óvodai dolgozók részére biztosított fogadóóra heti rendszerességgel 

megvalósult, ezt főleg az óvodapedagógusok valamint a gyermekekkel kapcsolatba kerülő 

szakemberek vették igénybe. Novemberben elindult a Bátorító csoport, a tavaszi félévben pedig a 

Nyugi Ovi program a Kék csoportban. A Bátorító csoport tematikájának kb 60-70%-ban tudtuk 

megvalósítani, a fennmaradó rész a járványügyi helyzet okozta óvodazárás miatt elmaradt. A Nyugi 

Ovi programból ugyanezen ok miatt maradt félbe. Októberben megvalósításra került egy őszi 

tematikájú kézműves foglalkozás, melyet februárban egy farsangi témájú követett. A tavaszi félévre 

tervezett szülői fórumok a járvány miatt nem tudtak megvalósulni.  

Együttműködés az intézmény dolgozóival, szülőkkel való kapcsolattartás  

Az óvoda dolgozóival ebben a nevelési évben is hatékony volt az együttműködés. Ebben kiemelendő 

az intézmény vezetőjével és a gyermekvédelmi felelőssel való együttműködés, akik folyamatosan 

naprakész információkkal láttak el a gyermekvédelmi rendszerben ellátott gyermekek és családjaik 

helyzetéről; valamint az óvodapszichológussal való közös munka, amely a prevenciós 

tevékenységekben valósult meg.  

Az intézmény dolgozói a nevelési év során több szülőt is delegáltak hozzám, vagy fogadóórán tőlem 

információt szerezve segítették a családok szociális és/vagy gyermekvédelmi ellátását. Ez fontos 

működő eleme az óvodai szociális segítő munkának, azonban a megjelenő problémákhoz képest 

viszonylag alacsony számban valósult meg szülőkonzultáció, így ebben van fejlesztendő lehetőség. 

A szülőkkel való kapcsolattartás az előző évhez hasonlóan nehezített volt, ennek megsegítése 

érdekében kerültek a munkatervbe a szülői fórumok szervezése. Ezek azonban nem tudtak 

megvalósulni, így továbbra is nehéz a szülők érdemi elérése.  

További feladatok meghatározása a következő nevelési évre 



57 
 

Az idei megszakadt nevelési év tapasztalatait felhasználva a következő évben szeretném, ha az 

óvodapszichológussal együttműködve ismét elindulhatnának a prevenciós csoportok, kibővítve ezt a 

szülők irányába is, akár a meg nem valósult szülői fórumok megtartásával. Utóbbi célja elsősorban a 

szülőkkel való általános kapcsolatépítés lenne, hogy a továbbiakban élő kapcsolat legyen velük és egy 

esetleges probléma során bizalommal forduljanak a szociális segítőhöz.  

Az eddigi jó gyakorlatot folytatva szeretném, ha a közösségi akciók szervezése folytatódna. Ezen 

kívül- amennyire a munkaidő megengedi-  szeretnék gyakrabban részt venni az óvoda által szervezett 

programokon, a lehetőségekhez mérten részt venni ezek szervezésében. Ennek célja az 

óvodapedagógusokkal kialakult bizalom fenntartása, építése, mely fontos annak tekintetében, hogy a 

szülők nagyobb része kaphasson segítséget fogadóórák keretein belül.  

 

2020.07.07                                                                                                                  

Winkler Noémi 

                                                                                                                            Óvodai szociális segítő 

 

 



      

Iktatószám:  81/2/2020   
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2019/2020. nevelési év 2 

 

 

Intézmény neve: Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

 

A 2019/2020. nevelési év értékelése 
 

 

 

1. Személyi feltételek 
 

1.1. Személyi feltételek általános jellemzői 

 
 

Intézményünk alkalmazotti közössége 19 főből áll. Intézményünk 10 fő óvodapedagógussal, l fő 

pedagógiai asszisztenssel, 0,5 főpszichológussal, 4 dajkával, l fő kisegítővel, l fő óvodatitkárral, 1 fő 

kertésszel dolgozik.  

A Kőbányai Hárslevelű Óvoda pedagógus álláshelyeinek száma 10 fő. A nyár folyamán egy 

óvodapedagógust tudtam alkalmazni, ezért a nevelési évet csak egy pedagógus hiánnyal kezdtük.  

Folyamatos pályáztatási eljárás ellenére sem sikerült betölteni óvodapedagógusi álláshelyünket. 

Szeptembertől a vezetői óra számom terhére én vállaltam a fejlesztést az intézményben, ezért a 

csoportokban a z óvodapedagógusok megfelelő létszámban tudták ellátni a gyermekek nevelését, ezért 

nem kellett helyettesíteni. Tanév elején óvodapszichológusunk felmondott, helyére azonnal 

jelentkezett egy tapasztalt kolléga. A pszichológust és az új fiatal óvodapedagógusunkat a kollektíva 

hamar befogadta. Óvodatitkárunk februártól az Önkormányzatba ment dolgozni, a munkakört új 

kolléga tölti be, akinek óvodatitkári feladatokat meg kell tanulnia. 

A pedagógus életpályamodell bevezetése óvodánk pedagógusaira is nagy hatással van, 2020 tavaszán 

két óvodapedagógus sikeresen minősült. 

Az kollektíva átlag életkora 50 év feletti a nevelő munkát segítők átlagéletkora 60 év sajnos januárban 

az idősebb kollégák hosszabb ideig betegállományban voltak, ami megnehezítette a gyermekek 

ellátását.  

A veszély helyzetben is helytálltak a kollégák a rendkívüli óvodanyitásnál mindenkire számítani 

lehetett. Örömmel várták a gyerekeket és az ügyeleti ellátás alatt igyekeztek a járványügyi 

előírásoknak maximálisan megfelelni. Az alkalmazotti közösség helytállásának köszönhetően a 

gyermekek ellátása zökkenőmentes volt a felsorolt nehézségek ellenére is, a szülők hozzáállása és 

támogatása is segített a helyzet megoldásában. 

 

 

1.2. Iskolarendszerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai 
 
 

Fontos célkitűzésünk a folyamatos szakmai megújulás.  

Mindig olyan továbbképzést választunk, amely illeszkedik a Munkatervben rögzített pedagógiai 

programunk célkitűzéseihez, valamint az aktuális pedagógiai feladathoz, fejlesztendő területhez. 

Két óvodapedagógus akkreditált képzése vett részt, melynek témája: Vitamin torna 2. A továbbképzés 

színvonalas volt, sokféle mozgás technikát tanultak meg, melyeket megmutattak kollégáiknak az 

intézményi bemutatók során. 
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2019/2020. nevelési év 3 

A mozgásfejlesztés nagyon aktuális probléma, ezért ez pedagógiai programunk egyik kiemelt feladata. 

A gyermekjóga oktatói továbbképzés is a mozgás szeretetére nevelést segíti az itt végzett pedagógus 

kis csoportos foglalkozás keretében fejlesztette a gyermekeket. 

Balesetvédelmi oktatáson egy kolléga vett részt az ott tanultakat egy értekezleten adta tovább 

kollégáinak, ezáltal az elsősegélyt nyújtó ismereteinket eleveníthettük fel. 

Zöld óvodai továbbképzésen egy fő vett részt, az ismételt zöld óvodai cím elérését a program 

megírásával a jó ötletek bevezetésével fogja segíteni. 

A kollektíva 30 órás továbbképzésen bővíthette az IKT ismereteit. A továbbképzésen egy tábla gépet 

kapott mindenki, aminek használatára az oktató megtanította őket. Tervezzük az ajándék gépek 

használatát az óvodai nagycsoportban, ahol a gyerekekkel is megtanítjuk azok használatát. 

A lelki egészség megőrzése érdekében jelentkeztünk a POK által szervezett továbbképzésre, sajnos a 

járvány miatt ez a továbbképzés elmaradt.  

A Nevelőtestületi értekezleteken megbeszéltük a továbbképzéseken elhangzottakat, és igyekeztünk 

beépíteni az új tapasztalatokat.  

 

 

1.3. A nevelést segítő szakemberek – logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus – együttműködésének jellemzői 
 
 

Szeptembertől új pszichológussal dolgozunk intézményünkben, aki nagyon hamar kollektívánk aktív 

tagja lett. A mindennapok során jelen van, segíti, gyerekek szülők és a munkatársak lelki problémáinak 

megoldását. A szülőknek szervezett nyitott napokon feladatokat vállal, részt vesz a megbeszéléseken, 

szülői értekezleteken. 

A logopédus több éve dolgozik az intézményünkben szoros szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, sajnos 

sokat hiányzik gyakran beteg. A járvány ideje alatt nehezen tudta a szülőkkel a kapcsolatot tartani a 

feladatokat csak nagyon kevesen végeztették el a gyerekeikkel, pedig többször felhívta figyelmüket 

ennek fontosságára. Az önértékeléséből az is kitűnik, hogy nem veszik komolyan a szülők az otthoni 

gyakorlás fontosságát. 

A nevelést segítő szakemberek rendszeresen tartottak szakmai megbeszéléseket, az óvodapedagógusok 

részvételével, valamint részt vettek a fogadóórákon. 

A fejlesztőpedagógusunknak óvodapedagógus hiány miatt óvodapedagógusi feladatokat kellett ellátnia 

a gyermekek megfelelő ellátása érdekében. A fejlesztési feladatokat óvodavezetői kötelező óráim alatt 

végeztem a BT MN-es gyermekek fejlesztését biztosítottam, folyamatosan konzultáltam a szülőkkel. 

Igény szerint otthoni feladatok adásával segítettem a gyermekek fejlődését. 

A jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a fejlesztő szakemberek munkájának 

megismertetésére, a szülőkkel történő együttműködés formáinak igénybevételére, a szülői felelősség 

hangsúlyozásával, hisz e nélkül nem lehet eredményes a gyermekek fejlesztése.  

A kollégákkal egyéb segítő szakemberekkel való együttműködés megvalósult, team munka 

formájában. Az együttműködést a segítő szakemberekkel jónak értékelem.  

A mellékletben csatoljuk a segítő szakemberek éves munkájának értékelését, az eredmények, 

tapasztalatok összegzését. 
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2019/2020. nevelési év 4 

2. Tárgyi feltételek 
 

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés  

 

Az óvoda költségvetési kerete lehetővé teszi az intézmény megfelelő működtetését, fejlesztését.  

Az óvoda működtetéséhez beszerzett eszközök:  

Nagy összeget fordítunk tisztítószerek és tisztasági csomag vásárlására. A költségvetésünkből újabb 

jelentős összeget fordítunk a csoport szobák fejlesztésére otthonosabbá tételére, székek asztalok 

bútorok függönyök vásárlásával. A konyhai edényeztet és csoportban lévő textíliákat is igyekszem, 

folyamatosan cserélni. Az udvar karbantartásához is új lombfújó beszerzésére volt szükség. Az irodába 

monitort vettünk egy projektorral és tábla géppel növeltük informatikai eszköztárunkat. 

A pedagógiai tevékenységhez beszerzett eszközök: A szakmai keretünket szerep és képességfejlesztő 

játékok, játéktartó kosarak és kézműves tevékenységek alapanyagainak beszerzésére fordítottuk.  

 

2.2. Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztés  

 

TÁMOP pályázati lehetőségre nem tudtunk pályázni, mert az intézményünknek megfelelőt nem 

találtunk.  

A tanév során számos intézmények és cégek által szervezett pályázatra jelentkeztünk, ezeken a 

pályázatokon általában kisebb ajándékokat nyertünk a gyermekek részére. 

 

2.3. Az intézmény alapítványának segítségével megvalósított fejlesztés 

 

Az alapítványunk 5 éves és 2 éve lett közhasznú az 1%-uk befizetésére ösztönözzük a szülőket.  

A szülők az alapítványt alkalmi befizetésekkel támogatták, és az 1% utalásával, alaptőkénk kis 

mértékben nő. 

 

2.4. Szülői segítséggel vagy szponzorral megvalósított fejlesztés 

 

Függeszkedő forgót ajándékoztak az óvodának 

Az egyik szülő a klíma berendezés megjavításával járult hozzá az óvodai működtetéshez 

A járvány ügyi ügyelet alatt ózongenerátorral egyik szülő fertőtlenítette az intézményt. 

 

2.5. A nevelési év folyamán betervezett beruházás, felújítás, karbantartás  
 

Nem volt tervezett beruházás, felújítás, az évközben adódott karbantartási munkákat a vagyonkezelő 

megcsináltatta. 
 

2.6. Tervezett nyári felújítás, karbantartás 
 

A járvány ideje alatt a bejárati vízelvezető cseréje megtörtént. 
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2019/2020. nevelési év 5 

 

3. Szakmai feladatok összegzése 
 

3.1. Az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok 

megvalósításának értékelése 
 
 

Pedagógiai feladatok Értékelés 

 

1. Zenés-táncos mozgásfejlesztés: 

Ebben nevelési évben nevelő munkánk fő 

feladata új módszertani ismeretek alkalmazása a 

zenés –táncos mozgás tevékenységben.  

Óvodapedagógiai módszertani és gyakorlati 

ismeretek megismerése és alkalmazása a zenés-

táncos mozgásfejlesztésben az óvodai ünnepek és 

mindennapok során. 

A konkrét feladatok és módszerek változatos 

tanítási és tanulási segédanyag kidolgozása a 

zenés-táncos mozgásfejlesztés területén.  

Az ünnepek komplex módon történő 

feldolgozása, mely minden napi tevékenységként 

épül be az óvodai életbe.  

A gyermekközpontú és korszerű pedagógiai elvek 

közvetítése a munkaközösségi foglalkozásokon. 

Eddigi ismeretek felfrissítése, bővítése, készség- 

és képességfejlesztés, oktatási módszerek 

elsajátítása a korosztályi tényezők figyelembe 

vételével.  

A népi táncos játékok bemutatása, 

megismertetése, tanítása.  

Az alapvető táncos mozdulatok alkalmazási 

lehetőségeinek megismerése korosztályi szinten. 

Az életkornak megfelelő táncos mozgás-

tapasztalatok megszerzésének biztosítása.  

Alakítsa ki a gyermekekben a rendszeres mozgás 

szeretetét, ritmusérzékét népi táncos játékok 

megismerését. Táncház szervezése ünnepekhez 

kötve programok szervezése gyerekeknek, 

szülőknek. 

A gyermekek táncos mozgáskultúrájának, 

mozgás ügyességének fejlesztése a mindennapok 

során, (tornaszobában, csoportban, udvaron).  

A kollégák módszertani kultúrájának fejlesztése.  

 

 

 

A mozgás munkaközösség éves, feladatai közé 

tartozott a táncos zenés mozgásos tevékenységek 

tervezése, az új innovációs törekvések megismerése, 

kipróbálása és egy saját az óvodában alkalmazott 

segédanyag összeállítása.  

A tervezett feladatokat részben megvalósítottuk. 

 

 Havi rendszerességgel team munkában osztottuk el 

a feladatokat, majd összeülve közösen állítottuk 

össze a segédanyagot, illetve szerveztük meg a 

bemutatókat, nyílt lehetőségeket kollégák és a 

szülők részére.  

 

A foglalkozásokon tapasztalatot cseréltünk a 

képzéseken hallottakat megosztottuk kollégáinkkal 

és együtt gondolkodva, tevékenyen vittük végig a 

tanévre tervezett feladatainkat. 

 

 

A csoportok egész év folyamán használták az óvoda 

tornaszobáját, a tánc gyakorlására.  

A munkaközösség vezető a csoportokban bemutatta 

a korosztálynak megfelelő játékokat és 

táncmozgásokat. 

A tanév során több alakalommal tartottunk a 

szülőknek és a gyerekeknek együtt táncházat 

kicsiknek és nagyobbaknak. 

A mozgás munkaközösség munkáját sikeresnek 

tartjuk, de a következő nevelési évben is 

kapcsolódunk, ehhez a területhez a néptánccal 

kívánunk foglalkozni. 

A járvány miatt a tavaszra tervezett ünnepkörök 

feldolgozása elmaradt, de nyáron az anyagot átadja 

a kollégáknak a munkaközösség vezető. 
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2019/2020. nevelési év 6 

 

2.Környezeti és egészséges életmódra nevelés 

intézményünkben minden évben egyik fontos 

feladatunk. 

 Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektettünk 

arra, hogy a gyermekek környezetüket 

tevékenyen ismerjék meg a természeti és épített 

környezetünkben kezdjenek tájékozódni.  

Zöld óvodai programok megtartása kollégák 

módszertani ismereteinek bővítése. Kirándulások 

szervezésével környezettudatos programok 

szervezésével a munkaközösségi javaslatok 

beépítésével sikeresen oldottuk meg az éves fő 

feladatunkat 

Az óvodán kívüli élményszerzés lehetőségeit még 

intenzívebben kell kihasználnunk 

 

 

 

3. A mindennapos mesélés, mondókázás és 

verselés fokozottan épüljön be a csoport 

életébe.  

A szülőkkel együtt mesejáték eljátszása.  

Mese gyűjtemény elkészítése ajánlása a 

szülőknek a gyerekek életkorától elvárható 

szintek szerint. 

 

 

 

 

4.Felkészülés a külső tanfelügyeleti és szakmai 

ellenőrzésekre. 

Pedagógusi minősítésekre felkészülés és 

lebonyolítása 

Segítség nyújtása a minősítési eljárással 

kapcsolatos információk megosztásához. A 

minősítési eljáráshoz szükséges adminisztratív 

feladatok elvégzése. A portfólió és foglalkozás 

látogatás megszervezéséhez.  

 

A nevelőtestületünk készült az pedagógusi 

tanfelügyeletre. 

 

 

 

A környezettudatos tevékenységek kezdenek 

beépülni mindennapjainkban. Környezeti 

segédanyagunkat folyamatos bővítjük kirándulási 

javaslatokkal.  

Zöld óvodai programjainkat bővítettük az FKF 

előadások rendszeressé tételével. 

A rákos pataki tanösvénnyel megismerkedtek a 

gyerekek a rákos kerti tanösvény látogatása 

elmaradt a járvány miatt. 

Tavaszra tervezett kirándulási programjaink 

sajnos elmaradtak. Terveztünk repülőtéri porcelán-

gyári múzeumlátogatást, rövidebb és hosszabb 

kirándulást minden csoportban. 

 

 

 

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a 

mindennapok részévé vált. Mesélési szokások 

kialakítása csoportokban kedvenc mesékkel. 

Segédanyagunkat folyamatos bővítjük a szülőknek 

meséket ajánlva. A költészetnapjára tervezett mese 

előadás elmaradt 

Mesélj jogosan meséket a nagycsoportosokkal 

ebben az évben is interaktívan megismertettem. 

 

 

 

Segítséget nyújtok a minősítési eljárással 

kapcsolatos információk megosztásához.  

Biztosítottuk a minősítési eljáráshoz szükséges 

dokumentumokat. A portfólió megírását 

átbeszélését közösen végeztük. A foglalkozás 

látogatás megszervezéséhez minden feltételt 

biztosítottunk. Szakértői tudásommal segítem a 

kollégák munkáját. Februárban két sikeres 

minősítés történt az intézményben  

 

A pedagógus felkészülten várta az ellenőrzést, ami a 

járvány miatt elmaradt. 
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3.2. Évközben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása 
 

 A személyi feltételek változása arra késztett bennünket, hogy hosszútávra megtervezzük a 

helyettesítéseket, a csoportok biztonságának és állandóságának megteremtése érdekében.  

 A fejlesztőpedagógusunk óvodapedagógusi munkakört látott el, ezért a fejlesztési feladatokat 

én láttam el. 

 Havi rendszerességgel mozgásprogram táncház szervezése a szülők bevonásával 

 Esetmegbeszélések az pszichológussal team megbeszélés a magatartás problémás gyerekek 

nevelésének megsegítésére szülők bevonásával. 

 A Minősítések előkészítése, megszervezése, lebonyolítása.  

 A csoportnaplók digitalizálása, és tartalmi átgondolása.  

 A gyermekek környezettudatos magatartásának alakítása szemléletének formálása, a közvetlen 

környezetük megismerése által, kirándulások szervezésével. 

 

3.3. Módszertani innovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy 

alkalmazásra 
 

 A minősítések segítése szempontjából informatikai ismereteink bővítése. 

 A környezettudatos szemlélet érdekében a kirándulási javaslatokat adtunk a szülőknek szülői 

értekezletek alkalmával. 

 A testülettel közösen egy szakmai segédanyag összeállításán munkálkodunk, mely 

korcsoportonként tartalmazza mozgás tevékenység felépítését, formai követelményeit. A 

játékgyűjteményt a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve készítjük el. 

 A digitális oktatás átgondolása, online tartalom megosztása a szülőknek. Az 

óvodapedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, ami nem a minél több online 

tartalom megosztásában mutatkozik meg, hanem hogy tudatában van a kisgyermekkori digitális 

pedagógia módszertanának, alapvetéseinek és megoldási lehetőségeivel.  

 Az óvodavezető iránymutató, ellenőrző szerepe fontos, de nem látványos ebben a digitális 

tevékenységben.  

 

3.4. Tehetséggondozó tevékenység  

 

A tehetségígéretes gyermekek fejlesztése a mindennapi élet részévé vált, a nagycsoportban a 

mindennapi tevékenységbe ágyazva valósult meg.  

 Az értelmi képességekben kimagaslóan teljesítő gyermekeknek biztosítunk lehetőséget a 

táblajátékok felkínálásával. 

 A mozgásban tehetséges gyermekek a sportjátékokban és a néptáncban bontakoztathatták 

mutathatták meg tehetségüket.  A néptáncosok óvodai ünnepségeken megmutathatták 

tudásukat. Labdahasználatban kimagasló képességű gyerekek az Intézményi Bozsik 

Programban vesznek részt. A kerületi sport programokon ebben a tanévben elmaradtak. 

 A manuális képességekben tehetségesnek rajz pályázatokon, való részvételen mutathatták meg 

tehetségüket. A foglalkozásokon a gyerekek rendszeresen részt vettek. A gyerekek változatos 

technikákkal ismerkedhettek meg. A szabad önkifejezésen túl alkotásaikkal az óvoda 

folyamatos dekorálásában is szerepet vállaltak. 
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3.5. Integrációt támogató pedagógiai tevékenység  
 

A hátrányos helyzetű gyermekek nevelésénél nemcsak az esély különbségek csökkentését, hanem az 

előítélet-mentes, befogadó és szolidáris közösség kialakítását is célul tűztük ki. 

Ebben a tanévben nem volt SNI gyermekünk egy kisfiú érkezett év közben, akinek folyamatban volt 

SNI vizsgálata.  

Tanév elején 5 gyermekünk rendelkezett BT MN-es kóddal évközben 5 gyermeket küldtünk a 

Nevelési Tanácsadóba 2 gyermek BTMN kódot kapott a többieknek várjuk a vizsgálati eredményét. 

Heti két alkalommal fejlesztettem BT MN-es gyermekeket ebből heti egy alkalommal nagy 

mozgásfejlesztést végeztem a tornateremben. 

Óvodapedagógusaink példaértékű felkészültséggel, attitűddel és elhivatottsággal végzik ez irányú 

pedagógiai tevékenységüket csoportjukban. 

Az óvoda szakemberei végezték ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését. Nagy probléma a szülői 

felelősség hárítása, a fejlesztőpedagógus és logopédus otthonra adott feladatait csak kevés szülő 

végezte gyermekével rendszeresen, ami hátráltatja a gyermekek fejlődését.  

Fejlesztést segítő szakembereinkre mindenben számíthattunk, team megbeszéléseken a fejlesztés 

irányát együtt jelöljük ki. Szívesen részt vettek szülői értekezleteken, igény szerint tartották a 

fogadóórákat, részt vettek szakmai megbeszéléseinken. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, és egyéni lapokon rögzítjük gyermekek fejlődésében elért 

eredményeket, esetleges problémáikat hátrányos helyzet okozta tüneteit, és a további fejlesztési 

feladatokat.  

Az együttnevelés folyamatos az óvodapedagógusok, dajkák, és külső szakemberek közreműködésével. 

Segítséget nyújtunk a hátrányok csökkentéséhez, és kompenzáljuk azokat a családgondozás és az 

egyéni bánásmód segítségével. A szülőkkel toleráns, empatikus partnerkapcsolatot alakítottunk ki.  

 

3.6 Szervezetfejlesztési feladatok  
 

Az év elején kitűzött szervezetfejlesztési célok részben teljesültek. 

Szeptemberben egy új óvodapedagógus érkezett, szakmai beilleszkedésének minden óvodapedagógus 

segítette. Az új kolléga közvetlen kapcsolatot alakított ki a kollégákkal és intézményünk szokásaihoz 

hamar alkalmazkodott, megszerette közösségünket. Az év kezdeti változás zökkenőmentes volt a 

kollégák támogatják egymást, és a gyermekek, valamint a szülők is nagyon elfogadóak voltak. 

Az óvodatitkárunk januárba az Önkormányzathoz ment dolgozni. Óvodatitkári állásra gyorsan 

találtunk jelentkezőt az új kolléga befogadása kollektívánkba a feladatköréhez szükséges 

kompetenciák feladatok betanítása adott plusz feladatot. Mindenki segítette az új kollégák 

beilleszkedését. Új munkaközösség vezető vállalta az éves feladat koordinálását. 

A havonkénti megbeszéléseken, értekezletek alkalmával, tréningeken, szakmai napokon, ünnepeken 

remek alkalom nyílik a kollégák közötti kapcsolatok továbbfejlesztésére, az egymás megismerésére.  

Az információ áramlás folyamatos biztosítása érdekében elektronikus körlevélben is tájékoztatjuk a 

kollégákat az aktuális óvodai hírekről. A folyamatos információáramlás, a jó hangulatú munkahelyi 

légkör kialakítására törekedtem, mert ez segít megelőzni a konfliktushelyzetek kialakulását. 

Tavasszal két pedagógus kollégánk minősítési eljáráson vett részt, minden kolléga segítette őket. 

Minősítésük nagyon jól sikerült, aminek mindenki örült. 
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Az éves tervben történt felelős hatáskörök kijelölése, az ahhoz kapcsolható feladat ellátási hatáskörök 

megbeszélése megtörtént. Ebben a nevelési évben sokkal gördülékenyebben mentek a programunkból 

adódó feladatok kiosztása, feladatok vállalása, naprakész megoldása, már mindenki tudja mi a feladata 

jól bevált forgatókönyvek segítik ezt a munkát. 

A közösség véleményét mindig kikértem a döntések meghozatala előtt, és csak ezután hoztam meg a 

döntést. 

Minden dolgozó részvételével, közösség építés céljából kiránduláson, közös programokon veszünk 

részt. A tavaszi programok a járvány miatt elmaradtak.  

A járvány idején is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot elektronikusan, majd amikor lehetett 

személyesen. A váratlan óvodanyitáskor mindenkire lehetett számítani, szeretettel vártuk a gyerekeket.  

Nyárra tervezzük az elmaradt közös programok megtartását. 

Fejleszthető feladatként jelöltem meg a szervezet érdekeit képviselő felelősségvállalás érzésének 

növelését, amelyről úgy gondolom, hogy pozitív irányban változott.  

A sok esetben váratlanul érkezett, megterhelő feladatok, kialakult helyzetek, problémák maximális 

megoldása arra világít rá, hogy egy összetartó közösségben dolgozom, ahol számíthatnak egymásra a 

kollégák, ahol segítve, támogatva érezhetik magukat az emberek. 

 
 

3.7 Az elégedettségmérés eredményeinek fő tanulságai 
 

A szülők véleményének megismerése segítheti munkánkat, hiszen a velük való kapcsolattartás 

alapvető tényező az óvodai életében. A mérés célja az intézmény működésének különböző területeivel 

való elégedettség, ill. elégedetlenség mértékének és az igényeknek a feltérképezése.  

A 2020. májusban a járvány miatt a szülők körében nem végeztünk kérdőíves felmérést.  

A szülői elégedettségi és igény felmérés a szülői munkaközösség segítségével történt.  

A szülői igényei megegyeznek a Pedagógiai Programunk céljaival, feladataival, a nevelési elveinkkel, 

a tevékenységi rendszerünkkel és a partnerközpontú szemléletünkkel.   

Az óvoda felszereltségével, otthonosságával védettségével elégedettek. Az óvodapedagógusoktól, 

dajkáktól megfelelő személyes törődést kapnak gyermekeik, a gyerekek szeretnek az intézménybe 

járni. 

Az óvodai hagyományőrző programokkal is elégedettek és a tájékoztatást is megfelelőnek tartják. Az 

óvodai honlap folyamatos frissítését igénylik.  

Nagyon örülünk annak, hogy a beszoktatáshoz maximális segítséget nyújtottunk a szülőknek és a 

gyerekeknek. A kiscsoportosok a gondozási feladatoknál és mozgás fejlesztés segítésében kérték a 

segítségünket. 

A gyermekek számára az iskolára való előkészítéssel is elégedettek, de kicsit több segítséget 

igényelnek főleg a pszichológustól és logopédustól. 

A digitális oktatás alkalmával küldött feladatoknak nagyon örültek. 

 

Nevelőtestületünk és a szülők igénye alapján a 2020/21 nevelési évben a következő fejlesztési 

területeket javasoljuk:  

 A csoportos óvodai programokba szervezésébe a szülőket jobban be szeretnénk vonni. 

 A csoportok igényei alapján külön programok lehetőségét biztosítjuk pl. Kerti parti, kirándulás  
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 A következő nevelési évben a pszichológus segítségét hatékonyabban szeretnénk igénybe venni 

a nevelési problémák kezelésénél. pl. segítő beszélgető kör adott témáról. 

 A honlapunk folyamatos frissítése szükséges. 

 Az alapítvány működtetésében szeretnénk a szülők aktívabb közreműködését. 

 Lelki és nevelési problémák megoldásához több segítséget szeretnénk nyújtani. 

 A következő nevelési évben a lelki egészség megőrzéséhez próbáljuk hatékonyabban segíteni a 

szülőket és gyerekeket, mivel a lelki egészség megóvása különösen fontos az egészséges 

életvitelének kialakításában. 

 

3.8 Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 

Zenés – táncos „Így tedd rá „ mozgásfejlesztés  

 

Kitűzött céljaik megvalósultak. Az ünnepeket, néphagyományokat komplex módon dolgozták fel 

kollégák. Korcsoportokra lebontva az óvodai életbe beépültek a mindennapi zenés-táncos 

tevékenységek által.  

Valódi értékeket közvetített a munkaközösség vezető a kollégák felé, ők pedig ezt követően a 

gyermekeknek. Kizárólag magyar és Magyarországon élő nemzetiségiek kultúrájából vették a 

mondókákat, dalokat, dalos játékokat.  A korosztályi tényezők figyelembe vételével 

képességfejlesztési, oktatási módszereket sajátítottak el. Táncos és mozgásos elemeket tanultak.  

A két nagycsoportban ösztönözték gyerekeket a szabad táncokra, növelték ez irányú kreativitásukat. 

Hetente többszöri szabad tánclehetőséget biztosítottunk a délelőttök folyamán.  

A táncházak erősítették közösségünket, a szülőkkel való kapcsolattartást színesítette, eredményesebbé 

tette. A munkaközösség anyagát nyomtatott példányban kapták meg a csoportos óvónők. 

 

3.9 Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai 
 

Minden hónap hétfőjén, tervszerűen történnek a megbeszélések az óvodapedagógusok számára, 

szükség esetén a technikai dolgozóknak. A megbeszéléseken az aktuális feladatok, az információ 

cserék és problémák megvitatása kerül napirendre. 

 

A megbeszélések az alábbi területen valósultak meg.  

 A szakmát segítő szakemberek közötti konzultáció.   

 Minősítésre és pedagógusi tanfelügyeletre készülés 

 Munkaközösségi foglalkozások.  

 A pedagógusok részére megbeszélés: információ csere, beszámolók, aktualitások.   

 Az óvodapszichológusi konzultáció a csoportos óvodapedagógusokkal. 

 A pszichológus stressz oldó technikákat tanított a kollégáknak. 

 

Nevelőtestületi értekezleten minden óvodapedagógus kulturáltan, pedagógiai szakértelmével 

megalapozva mondhatja el sajátos egyedi véleményét az aktuális témákkal, óvodai programokkal 

kapcsolatban. Ebben a nevelési évben sokkal gördülékenyebben mentek a programunkból adódó, 

óvodai munkatervben vállalt feladatok kiosztása, feladatok vállalása, naprakész megoldása, és előtérbe 
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került az igényes minőségi munka.  A folyamatos információáramlás, a jó hangulatú munkahelyi 

légkör kialakulása egyben megelőzte a konfliktushelyzetek kialakulását is. 

 

 Nevelés nélküli napok alkalmával szakmai ismereteink bővültek, a közös programokon 

való részvételével összetartozásunk kollegiális viszonyunk fejlődött.  

 Az őszi Nevelés nélküli munkanapjaink a munkatervben meghatározottak szerint 

megvalósultak, a tavasz és nyári a járvány miatt elmaradt.  

 Szeptemberben kihelyezett értekezlet, tanulmányi kirándulás alkalmával a Margitszigetre 

látogattunk el. 

 Az novemberi nevelőtestületi értekezlet egyik része a szakmai ellenőrzésekre való 

felkészüléssel telt. Az értekezlet második részében a munkaközösség vezető elevenítette fel a 

kollégák módszertani tudását és közös táncházat alkalmával gyakoroltuk a néptánclépéseket. 

 

Nyilvánosságot biztosító intézményi belső és külső programok szervezésének tapasztalatai 

 

 Idén havi rendszerességgel invitáltuk a szülőket, nagyszülőket, testvéreket az óvodában 

szervezett táncházba, amit egyik óvodapedagógusunk tartott. 

 A KISE által szervezett kerületi foci és sportversenyeken óvodásaink eredményesen 

szerepeltek. 

 

4. Mérés, ellenőrzés, értékelés 
 

4.1. Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai 
 

Minden csoportban stabil és színvonalas nevelőmunka folyik, amit megfigyeltem a házi bemutatók 

alkalmával, óvodai rendezvényeken való szereplés során, a mindennapos testnevelés irányításánál és 

a szabadjáték alatt.  A csoportlátogatások során tapasztalható, hogy minden óvodapedagógus 

alkalmazza a differenciálás módszerét, az egyéni bánásmódot. A gyermek életkorától, fejlődési 

ütemétől, egyéni nevelési igényétől függően változik a foglalkozások időtartama, és annak tartalma is. 

A pedagógusok szakmai ellenőrzése ebben a nevelési évben is tervszerűen zajlott az óvodában a 

járvány miatt a tavaszra tervezett ellenőrzések elmaradtak. Az ellenőrzések és a házi bemutatók a 

ünnepre való készülődés köré szerveződtek.  

 Dokumentáció ellenőrzés minden csoportban minden hónapban megtörtént. A kollégák általában 

betartották a határidőket, naprakészen vezették a dokumentumokat. 

Dolgozók szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése feladatmegosztással vezető és helyettese között 

történik.  

A vezetői látogatásokat minden esetben megbeszélés és értékelés követi. Az értékelésnél nagyon 

figyeltünk arra, hogy az értékelő személy mindig objektív, kritikus, és segítő szándékú legyen az 

értékelésnél a kolléga erősségei, gyengeségei fejlesztendő területeit tártuk fel.  

 Az ellenőrzések fő tapasztalatai: az óvodapedagógusok jól felkészültek, korszerű módszerek 

alkalmazása törekszenek nyitottak az új ismeretekre és azok alkalmazására.  
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Fejleszthető terület az óvodapedagógusok kérdéskultúrája, a csoporton belüli konfliktusok kezelése, 

valamint az önértékelő képesség fejlesztése. 

 A csoportlátogatásokról jegyzőkönyvek készültek. Több érdeklődő kolleganő is részt vett a házi 

bemutatókon.  

Ebben az évben két kolleganő sikeres minősítése is megtörtént még a zárás előtt.  

A pedagógusi tanfelügyelet elmaradt 
 

4.2. A technikai dolgozók ellenőrzésének tapasztalatai 
 

A technikai dolgozók ellenőrzésekor mindig a csoport és a gyerekek érdekeit vettük figyelembe. 

Az óvodai munkát segítő dolgozók önállósága fejlődött, mely a mindennapi feladatok elvégzésénél is 

megmutatkozik. Megindult az együttgondolkodás folyamata, az egyéni érdekek háttérbe helyezése, 

egymás munkájának segítése.  

Az óvodavezető és a vezető helyettesek rendszeresen ellenőrzik a dajkák, konyhai alkalmazott és 

műszaki munkatárs és az óvodatitkár munkáját, a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatok 

szerint. 

Technikai dolgozóinknak nehéz feladatuk volt ebben is évben. Februártól új óvodatitkár érkezett, mert 

az előző az Önkormányzatnál talált jobb álláslehetőséget. Télen több kolléganő lebetegedett, akiknek a 

helyettesítését meg kellett oldani. Mindezt fokozta megnövekedett feladataik ellátása.  

Helytállásuknak köszönhetően, helyettesítés esetén ugyanúgy van- ellátva más csoport és a többi 

rábízott helyiség is. 

Az óvodapedagógusok egyeztetik a pedagógiai asszisztensekkel és a dajkákkal a nevelési tervet, 

valamint pontosan megbeszélik milyen segítséget várnak el részükről a mindennapi tevékenységek 

során. A kompetencia határok betartása néha nehézségbe ütközik. A munkaköri leírásban 

megfogalmazott feladatok teljesítése magas színvonalú.  

A technikai személyzet ellenőrzésére a mindennapokon túl a csoport ellenőrzések alkalmával került 

sor. A szülők elégedettek a technikai személyzet munkájával, gyermekekkel, való bánásmódjával, a 

szülőkkel történő kapcsolattartással és az óvoda tisztaságával. 

A technika személyzet megbeszélésein fontosnak tartom, hogy minden alkalommal kapjanak 

visszajelzést a munkájukról, illetve a fejlődés érdekébe meghatározzuk a konkrét feladatokat.  

A technikai személyzet munkájával hozzájárul a nevelőmunka feltételeinek megteremtéséhez a nevelés 

eredményességének növeléséhez és az óvoda zökkenőmentes működéséhez. 

 
 

4.3. A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből 

következő feladatok 
 
 

A gyermekek mérési eredményei két időpontban kerülnek dokumentálásra a gyermekek megfigyelő 

lapjain. A mérési eredményeket fogadóóra keretében megbeszéljük a szülőkkel. Ebben a nevelési 

évben a járvány miatt a tanév végi szülői tájékoztatás csak email megkeresésre történt. A nyár 

folyamán lehetőséget biztosítunk az érdeklődő szülőknek a fejlődési lapok átbeszélésére.  
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A legtöbb gyerek a különböző területeken megfelelő fejlettségi szinttel rendelkezik. A mérések során 

tisztázódtak azok a kérdések, hogy kinek melyek az erősségei és a fejlesztendő területei. 

A korosztályi szinttől elmaradott gyermek esetében pedig megírtuk a szükséges pedagógiai véleményt 

a Pedagógiai Szakszolgálatnak. A mérések tapasztalatai szerint a gyermek fejlődése dinamikusan 

alakult ebben a nevelési évben is. 

Minden betöltött 5. éves gyermeknél az MSSST, valamint a logopédiai szűrés megtörtént. A 

megfigyelésekből, mérésekből kitűnik, hogy alacsony a gyermekek szociális érettsége, grafo-motoros 

fejlettsége, beszédészlelése. Az elmúlt évekhez képest folyamatosan nő a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavarral regisztrált gyerekek száma.  

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a kiscsoportosoknál a szobatisztasági beszédértési, beszédprodukciói és 

viselkedésproblémás gyermekek száma is egyre nő.  

A szülőknek javasoltunk otthon végezhető mozgásos játékokat, a kiscsoportban ezek elsajátítására 

mozgásos délutáni szülő-gyerek tornafoglalkozást tartottam. 

Iskolaérettségi vizsgálatra küldtünk nyolc gyermeket, akiket a Nevelési Tanácsadó további egy év 

óvodai nevelésben való részvételre javasolt. Több gyermeket küldünk BTMN vizsgálatra, de a járvány 

miatt vizsgálatuk elmaradt.  

A szakemberek rendszeresen konzultálnak (csoportlátogatás, beszámolók stb.) a fejlődés irányáról, 

menetéről és üteméről és ezekhez kapcsolják a módszerek megválasztását. 

 

4.4 Szaktanácsadói látogatás, tanácsadás tapasztalatai 

 

Az Oktatási Hivatal a minősítések és pedagógusi tanfelügyeleten résztvevő pedagógusok számára 

szaktanácsadót jelölt ki Lieberné Vicsek Krisztinát, aki segített felkészülni az ellenőrzésekre. 

Látogatás során megerősítést kaptak a kollégák arról, hogy jó pedagógiai attitűddel rendelkeznek, 

módszertani kultúrájuk is megfelelő.  

 

5. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége 
 

5.1. Az év folyamán a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása 

érdekében megtett intézkedések. 
 

Segítő szakemberekkel kapcsolatfelvétel kialakítása, majd folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel 

Külső kapcsolataink: Gyermekjóléti Szolgálat Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szolgáltató 

Gyermekorvos, Védőnő.  Az információk átadása a gyermekvédelmi szervekkel nem volt minden 

esetben kétirányú, sokszor nem tájékoztatták az intézményt, ugyanakkor tőlünk elvárták az azonnali 

pedagógiai vélemény megírását 

Az óvodai szülői munkaközösség összefogásával segítségnyújtás, támogatás a szociálisan rászoruló 

családoknak (ruhagyűjtés). 

 Ebben a tanévben kiemelt feladatunknak tekintettük a szülők tájékoztatását az esélyegyenlőség a 

szociális hátrányokkal küzdő családok, gyermekek elfogadtatása fontosságával.  

Szociálisan hátrányos gyermekek segítése szociális juttatásokról felvilágosítás. A kerületben lévő 

segítő programok figyelemmel kísérése és tájékoztatása az érdekelt szülőknek. Karácsonyi segélyre 

javaslattétel kőbányán élő rászoruló gyermekek részére. Írásos beszámoló mellékelve. 
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5.2 A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai 

 

Védőnővel megfelelő, havi, illetve szükség szerint kapcsolattartást ápolunk telefonon, igyekszünk a 

folyamatos személyes kapcsolattartásra is ezért kérjük, hogy rendszeresen látogasson el az 

intézményünkbe megbeszélt időpontban. 

A BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központtal alkalmankénti kapcsolatunk van. Esetjelzéseinkre 

minden esetben reagáltak, felvették a családokkal a kapcsolatot.  

Gyermekvédelmi Munkaközösség esetmegbeszélésein, foglalkozásain kollégánk rendszeresen részt 

vett. Eset megbeszélés történtek az óvodában, Gyermekjóléti Központban, Gyámhatóságon. 

Ezek a gyermekek kiemelt figyelmet kaptak óvodapedagógusaiktól és segítő szakembereinktől. Egyéni 

fejlesztéseken vettek részt a pszichológus a gyerekekkel és a családdal is igyekezett foglalkozni. 

Sajnos ezekek a szülők több esetben nem jelentek meg a megbeszélt időpontban. 

 
 

6. Az óvodai nevelésbe illesztett egyéb, külső szolgáltató által szervezett 

foglalkozások, szolgáltatások tapasztalatai 

 
A Kőbányai Önkormányzat hozzájárulásával a nagycsoportosaink ingyen úszásoktatásra mehetnek 

keddi napokon a Spartacus uszodába. A szülők nagy örömére külön busz viszi erre a külön 

foglalkozásra. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az úszásoktatás iránt az érdeklődés évről-évre csökken. A 

szülők és gyerekek kezdeti lelkesedése hamar alábbhagy, és problémákat keresve szeretnék az úszást 

abbahagyni. Ebben a tanévben a járvány miatt, már tavasztól nem jártak úszni a gyermekek. 

Intézményünkben hagyománnyá vált az ovis foci program, 5 éves kortól jelentkezhetnek, ez a program 

nem csak a fiúk körében népszerű. A focizó gyermekeink nagyon jól szerepelnek az ovis 

válogatásokon és versenyekről is érmékkel térnek vissza.  

Óvodánkban fakultatív katolikus hitoktatás folyt. A hitoktatóval jó kapcsolatot alakítottunk ki, a hit- és 

vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködtünk, a szükséges eszközöket 

biztosítottam. Ebben az évben a hittanra járó gyermekeknek szervett tavaszi templomlátogatás is 

elmaradt. 

A szülői igényeket felmértük, a nyilatkozatokat összegyűjtöttük, a szükséges helyiséget biztosítottam. 

Minden oktató, edző tartott bemutató vagy nyílt órát, így a szülők betekintést nyerhettek a 

foglalkozások menetébe.  

 

7. Az óvoda ünnepei, hagyományai 
 

7.1 A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyomány, program szervezésének 

tapasztalatai.   
 

A hagyományok ápolását az évszakok témakörébe illesztve valósítottuk meg, és az éves fő 

feladatokkal egészítettük ki.  Ezáltal a gyermekek a természet változásaival párhuzamosan a 

mindennapi élet (embereket érintő) változásaival is folyamatosan szembesülhettek. Az óvoda 

hagyományos ünnepei a pedagógiai programban foglaltak szerint hosszú évek óta kerülnek 

megszervezésre. Ebben a tanévben az ünnepek, hagyományok, programok magas színvonalúan 

megvalósultak. 
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Az ünnepekre való készülésnél a munkaközösség aktív szerepet vállalt. Minden hónapban átbeszélték 

az aktuális ünnepeket, igyekeztek gyermekbaráttá tenni a felkészülést.  

A munkaközösség vezető által adott új ismeretekre nyitottak voltak, korcsoportonkénti ajánlásait 

követték és beépítették munkájukba. A táncházak alkalmával elsajátították a gyerekekkel az 

elméletben hallottakat. Módszertani ismereteik megújultak. A népszokások anyaga frissült, bővült. 

Zenei anyagválasztásra és új ajánlásokat kaptak, új táncokkal ismerkedtek meg.  

A két nagycsoportban ösztönöztük gyerekeinket a szabad táncokra, növeltük ez irányú kreativitásukat 

a hetente többszöri szabad tánclehetőségekkel a délelőttök folyamán.  

A táncházak erősítették közösségünket, a szülőkkel való kapcsolattartást színesítette, eredményesebbé 

tette. Ünnepek varázsa lelkileg megérinttet a gyermekeket. 

 A zöld ünnepeket is megünnepeltük, ami a gyermekeknek maradandó élményt nyújtott ezek az 

ünnepek általában csoportonként kerülnek megszervezésre. 

A rendezvények jó hangulatban teltek, a szülők és a gyermekek egyaránt jól érezték magukat.  

Az óvoda hagyománnyá vált ünnepei szerves részét képezi óvodai életünknek.  

Már hagyománnyá vált programjaink közül a tavasz programokat a járvány miatt nem tudtuk 

megtartani a ballagást augusztusra tervezzük.  

 

7.2 A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői 

 

Ebben a nevelési évben újabb hagyomány nem került bevezetésre. A meglévőket újra gondoltuk és új 

elemekkel bővítettük. 

 

8. Az óvoda kapcsolatai  
 

8.1 A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése  
 
 

A külső és belső programokat már a munkatervben előre tervezzük, az időponton csak akkor 

változtatunk, ha feltétlenül szükséges, ebben a tanévben a tavaszi programok a járvány helyzet miatt 

elmaradtak. A programok szervezésében a kijelölt felelős vállalja a felelősséget ő irányítja és szervezi. 

A gyerekek bevonjuk és ők is szívesen vesznek részt az ünnepi előkészületekben, eszközkészítésben. 

A családokat egyre jobban igyekszünk bevonni a programok szervezésébe.  

A gyermekek szülei támogatóak irányunkba. Sokat segítenek, sok kiegészítő eszközt, ajánlanak fel, 

ami nélkül sokkal nehezebben alakulnának a hétköznapjaink. 

A szülői beszélgetések alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a szülők elégedettek a munkánkkal. 

Beszélgető köröket szervezünk melyben nevelési feladatokról és helyzetekről beszélünk kötetlenül 

egymással, megosztva a tapasztalatokat ebben a pszichológus segít nekünk.  

Több lehetőséget igyekszünk biztosítani a szülőknek arra, hogy megismerjék egymást, hogy 

innovatív ötleteikkel közvetlenül bekapcsolódhassanak és aktívan segíthessék az óvodában folyó 

nevelőmunkát. 

Létrehoztunk a szülőkkel való egyeztetés után, egy zártkörű Facebook-oldalt, ahol folyamatosan 

töltöttünk fel képeket és videó felvételeket a gyermekek napi életéről: játékról, munkáról, tanulási 

tevékenységekről, hagyományőrző és egyéb óvodai programokon való részvételről, zártkörben 

megrendezésre került ünnepeinkről.  

 



Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

1106  Budapest, Hárslevelű utca 5 

 

2019/2020. nevelési év 16 

A járvány miatt a tájékoztatás még jobban elmozdult az elektronikus tájékoztatás felé. 

Szeretnénk felhasználni az online tanítás során szervett tapasztalatainkat a következő nevelési évben, 

ez által is segítve a szülőket, hogy a nevelőmunka ismerete mellett, a tanulás támogatása során is 

naprakész információt kapjanak.  

 
 

8.2 Társintézményekkel való kapcsolattartás általános tapasztalatai 

 

Az intézménynek nincs társintézménye 

 

8.3 Az egyéb intézményekkel való kapcsolat jellemzői 

 

Óvodánk jó kapcsolatot tart a Jászberényi úti Általános Iskolával. 

Együttműködünk annak érdekében, hogy a gyerek számára az átmenetet megkönnyítsük. 

Nagycsoportban a tanítónőt meghívtuk a szülői értekezletre. Tapasztalatcsere. Iskolalátogatás a 

nagycsoportos gyerekekkel, ahol ízelítőt kaphatnak az iskolai életről. Ünnepélyek, különféle 

programok szervezése az iskola és az óvoda között.  

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal szoros kapcsolatot tartunk, programjaikon 

rendszeresen részt veszünk Fontos, hogy az óvoda kapcsolatba lépjen a környezetébe működő 

közművelődési intézményekkel. Kínálataikból úgy válogasson, hogy az elősegítse a nevelési feladatok 

sokoldalú, színes megoldását.  

A színház megszerettetése egyike azoknak a feladatoknak, amit nevelőtestületünk nagyon fontos. 

Könyvtár látogatás az idei évben több csoportban is megvalósult a nagy könyvtárban egy mesés 

játékos előadás alkalmával mutatták be a könyvtárat. Az Újhegyi könyvtárban pedig a könyvek 

fontosságáról tartottak előadást.  

Óvodánkból a nagycsoportos gyerekek ingyen úszni járnak a gyerekek a Spartacus uszodába a 

„Mindenki tanuljon meg úszni Kőbányán” nevű program keretében.   

Alkalmanként a Grund Fc játékos foci programjaira meghívott vendégek vagyunk.  

A telepünkön lévő bölcsödével szorosabbra fűztük a kapcsolatunkat az óvodapedagógusok nyár 

folyamán ellátogattak az intézménybe. 

Ebben a tanévben a nagycsoportosok a Helytörténeti és a Tűzoltó Múzeumba tettek látogatást, ami 

olyan jól sikerült, hogy hagyománnyá fogjuk tenni.  A porcelángyárba tervezett látogatásunk sajnos a 

járvány miatt elmaradt. 
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9. Az intézményvezető önértékelése 
 

Az elmúlt nevelési év új helyzettel és sok feladattal állította szembe az alkalmazotti közösségünket.  

A 2019/2020-as nevelési évben a kitűzött célokat, szakmai feladatokat igyekeztünk megvalósítani. Az 

éves munkatervben meghatározottak csak március 15. ig. történtek meg. A programok az ellenőrzések 

házi bemutatók a járványhelyzet miatt elmaradtak, mivel az óvoda ideiglenesen bezárásra került.  

Éves fő feladatunk a néptáncra a népi hagyományok megjelenése az ünnepek átszervezésére épült. 

Ezért munkaközösség alakult ahol a pedagógusok, módszertani újításokkal ismerkedhettek meg 

melyeket beépítettek a csoportok életébe. A néptánc és az ének zene mozgásos elemeinek játéktárát és 

módszertani anyagát dolgoztuk ki, korcsoportra bontva táncos és dalos játékgyűjteményt készítettünk a 

munkaközösséggel egyeztetve.  

A nevelési évben egyik legnagyobb kihívását a pedagógushiány okozta. Ennek megoldása érdekében 

szervezeti módosítást végeztem, hogy az óvodai alapellátás biztosítva legyen. A nagycsoportban már 

ismerték a fejlesztő óvodapedagógus Viki nénit, aki ebben a tanévben nekik segített az iskolára való 

felkészülésben. A kiscsoportba új fiatal óvodapedagógus érkezett. A szülők örömmel fogadták a 

változásokat. A szakmai munkát nem akadályozta a dolgozók létszáma, illetve a közösség is jó légkört 

mondhat magáénak. 

 A kialakított jó munkalégkör megőrzésére és fenntartására törekszem. 

Az óvodában a nevelési év során több szülő – gyermek - óvoda program is megvalósult havi 

rendszerességgel táncházra invitáltuk a szülőket.  Tapasztalataink szerint igénylik a szülők és aktívan 

vesznek részt és a felkínált programokon. A hagyományőrzés az ünnepek alatt megvalósult, melyeken 

a csoportok aktívan vettek részt.  

Két óvodapedagógusunk minősült tavasszal, ami nagyon jól sikerült. A minősítésekre nagyon 

készültek és a kollektíva mindenben segítettek a kollégáknak. Kiemelt feladatomnak tekintem. a 

minősítésekre való jelentkezésekre való ösztönzést és az azokra való felkészítést. 

A járvány okozta rendkívüli helyzetben óvodánk is kialakította saját stratégiáját a szülők támogatása 

érdekében, mi az online formában való támogatás mellett döntöttünk.  

A digitális térben történő munkavégzés váratlanul és felkészületlenül ért minket. A szakszerű 

pedagógiai útmutatással, támogatással több szülő tudott otthon is foglalkozni gyermekével. Az óvoda 

pedagógusok az elején túl sok anyaggal bombázták a szülőket segítségemmel pár hét után már 

feldolgozhatóbb anyagot juttattak el a szülőknek. A következő években a digitális tananyag elkészítése 

egyik feladatunk lehet. A digitális támogatás, az online kapcsolattartás szabályzatának elkészítése 

segítheti ezt a munkát. A nevelőtestületek kohézióját, tapasztalatok szerint erősíti az új, saját válaszok, 

megoldások keresése, az intenzívebb közös gondolkodás, a fokozottabb együttműködés.  

A szervezetfejlesztési feladatokban célom, hogy még aktívabban, innovatívan vegyenek részt az 

óvodapedagógusok és az óvodadolgozók egyaránt. A feladatok ledelegálása még mindig nem tudom 

megfelelően megoldani. Feladatom az egyenlőbb terhelhetőség érdekében a feladatok ledelegálása a 

kollégáknak. Az elkövetkező időszak további új feladatokat, próbatételeket tartogat, mert egyik 

kolléganőnk szeptemberben anya lesz és eddig nem sikerült helyére óvodapedagógust találnunk. Az 

elmúlt évben erősödött az önálló munkavégzés és az a csapatszelem is sokat javult, ezért remélem a 

következő tanévet is lelkesedéssel kezdik a kollégák. 

Dátum: 2020. július 06. 

Surányi Tünde 

                                                                                                                               óvodavezető 
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1.számú melléklet 

 

„Zenés – táncos Így tedd rá mozgásfejlesztés” Munkaközösség 2019/2020 nevelési évre tervezett 

munkatervének éves értékelése 

Éves értékelésem a járványügyi helyzet miatt 2019. 09.01-től 2020. 03.16-ig tartó időszakot öleli fel. 

Kitűzött céljaink megvalósultak. Az ünnepeket, néphagyományokat komplex módon dolgoztam fel 

kollégáimmal. Korcsoportokra lebontva az óvodai életbe beépültek a mindennapi tevékenységek által. Valódi 

értékeket közvetítettem kolléganőim felé, ők pedig ezt követően a gyermekeknek, kizárólag magyar és 

Magyarországon élő nemzetiségiek kultúrájából merítettem a mondókákat, dalokat, dalos játékokat. Saját 

csoportomba kolléganőmet bevonva, irányítva valósítottam meg céljaimat a gyerekekkel, melyeket a 

gyakorlatban a többi csoport előtt is megcsináltunk. Ismereteinket frissítettük, bővítettük, korosztályi tényezők 

figyelembe vételével képességfejlesztési, oktatási módszereket sajátítottunk el. Táncos és mozgásos elemeket 

tanultunk: térhasználat, egyéni mozgásfejlesztési, társas kapcsolatok, mozgásformák, táncos elemek. Tulipánok 

szimbólumával néptánclépéseket tanultak. 

Szeptember Munkaközösségi gyűlésünkön, összejövetelünkön ismertettem kolléganőimmel tervezett éves 

feladataimat, céljaimat, havonkénti megbeszéléseink időpontját. Bemutattam nekik a tulipánokhoz kapcsolódó 

néptánclépéseket, melyeket zenére gyakoroltunk. 

Október  A zenés táncos mozgások módszertanát elevenítettük fel, kiemelve a köralakítás módszertani elveit. 

Feldolgoztuk a Márton napi ünnepkört mondókákkal, dalokkal, dalos játékokkal, libás játékokkal. meg 

November A zenés mozgás játék elemzésének szempontjait vettük át. Elkezdtük az adventi ünnepkörök 

feldolgozását. 

December Feladatunk volt a zenés mozgásjátékok lehetősége kisebb csoportokban, öl béli játékokkal ötvözve. 

Átvettük Szent Miklós napjához kapcsolódó mondókákat, dalokat, Luca napjához kapcsolódó Boszorkányos 

játékokat, Lucás játékokat. Különböző ritmusgyakorlatokat végeztünk, tapsjátékokat.  Január Az óvónők 

megismerhették az Új év néphagyományainak eredetét, a különböző szokásokat.  

Február A februári munkaközösségünkön a már ismert néphagyományokat új oldalukról, új 

anyagokkal közelítettük meg. Ide tartozik a Gyertyaszentelő, a Balázsolás, a Bálint napja is. 

Beszélgettünk a zeneválasztás szempontjairól, játékfűzést tanultunk, verbunkosokat. Télűző és farsangi 

játékokat tanultunk. 

 Március Megbeszéltük a zenés táncos mozgás fejlesztő hatásait, nemzeti ünnepünk táncos játékfűzési 

lehetőségeit. A böjti játékokat, körtáncok, karikázók, párválasztó játékok, vonulások, kapuzások, 

ügyességi játékok tették ki.  

Táncházunk anyaga is ezeket tartalmazta, Góbé banda: Kodályos zenéjével indítva. 

Április – május munkaközösségünk anyagát az óvodapedagógusok nyomtatott formában kapták meg, 

melyet a gyakorlatban már nem tudtunk megvalósítani. 

Összegezve: Kolléganőim minden hónapban örömmel vettek részt összejöveteleinken. Az általam adott új 

ismeretekre nyitottak voltak, korcsoportonkénti ajánlásaimat többé – kevésbé beépítették munkájukba. A 

táncházak alkalmával elsajátították a gyerekekkel együtt az elméletben hallottakat. Bemutató foglalkozásokat 

néztek meg a csoportommal tanultak alkalmazásáról. Módszertani ismereteik megújultak. A néptánc tanításhoz 

kapcsolódó változatos eszközválasztásról is képet kaptak: A népszokások anyaga frissült, bővült. Zenei 

anyagválasztásra és új ajánlásokat kaptak, új táncokkal ismerkedtek meg. Minden, de főként a két 

nagycsoportban ösztönöztük gyerekeinket a szabad táncokra, növeltük ez irányú kreativitásukat a hetente 

többszöri szabad tánclehetőségekkel a délelőttök folyamán. A táncházak erősítették közösségünket, a szülőkkel 

való kapcsolattartást színesítette, eredményesebbé tette. A munkaközösség anyagát nyomtatott példányban 

kapták meg a csoportos óvónők.                                 

Budapest.2020.július                                                                                           Kozma Andrea  

                                                                                                                      Munkaközösség Vezető  
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2.számú melléklet 

A 2019-2020-es tanév éves fejlesztőpedagógiai értékelése 

A nevelési év folyamán a fejlesztőpedagógusom a nagycsoportban óvodapedagógusi feladatokat látott 

el a gyermekek ellátása érdekében, mert egy óvodapedagógusi állásunkat nem tudtuk betölteni.  

Az óvodavezetés és a fejlesztői feladatok ellátása nagyban megnehezítette a munkámat. Szeptembertől 

az intézményvezetés mellett végeztem a fejlesztést. A BTMN gyerekeke mellett a felméréseket és a 

nagyobb lemaradást mutató gyermekeknek segítettem. Ebben a tanévben 15 gyermekkel foglalkoztam 

rendszeresen fejlesztő foglalkozások keretében. A fejlesztett gyerekek közül év elején 5 gyermek BT 

MN-es kóddal rendelkezett. A tanévben Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek közül 2 BT MN-es 

kódot kapott ez által 7 BTMN es gyermekkel rendszeresen foglalkoztam. Minden gyermeket 

felmértem, aki betöltötte az 5. életévét MSSST szűrő tesztel amennyiben szükségesnek láttam további 

mérést is alkalmaztam, vagy a pszichológus vagy logopédus segítségét kértem. 

A szülői értekezleteken tájékoztattam a szülőket a felmérés menetéről, és hogy milyen módon tudnak 

segítséget kérni tőlem. a szülők megtekinthették a felmérés eredményét, és ha igényelték segítséget 

nyújtottam az otthoni fejlesztéshez mozgásos és játékos fejlesztő gyakorlatok adásával. A mozgásos és 

játékos gyakorlatokat a szülőknek bemutattam, és betanítottam, ha igényelték. 

     A fejlesztésnél előnyt élveztek az iskolába menő gyermekek. A fejlesztésre kerülő gyermekek   

tanulási zavart mutattak. A gyermekek kiscsoportos mozgás és részképesség fejlesztő foglalkozásokon 

vettek részt. a súlyos tanulási zavart mutató gyerekeknél egyéni foglalkozást is alkalmaztam. A 

kiscsoportosoknak januártól heti egyszer délután a szülőknek gyermekkel együtt tornázási lehetőséget 

ajánlottam fel,hogy a fejlődést segítő gyakorlatokkal megismerkedhessenek a szülők. A legnagyobb 

lemaradás most is a mozgás (nagy és finom) területén mutatkozott, ezért minden fejlesztésre járó 

gyermek mozgásfejlesztésben részesül. Mozgásfejlesztésnél a testtudat kialakítására. érzékelési 

területek, vesztibuláris rendszerünk és téri tájékozódásuk fejlesztésére helyeztem nagy hangsúlyt. A 

magatartás és viselkedés zavaros gyermekek számára önismereti és feszültségoldó játékokat 

szerveztünk a pszichológus segítségével. Az óvodai szakemberekkel (logopédus, pszichológus, 

óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens) szoros kapcsolatot alakítottam ki team megbeszéléseket 

tartottunk a gyermekek fejlesztése érdekében, a fejlődésről megakadásokról tájékoztattuk egymást. 

A csoportokban is segítettem gyermekek fejlesztését az óvónőknek vagy a gyermekeknek tanácsokat 

adtam. A veszélyezett és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésébe hatékonyan bekapcsolódtam 

tanácsokkal és foglalkozással.  

Beiskolázás segítése érdekében a szülőket beszélgető körbe invitáltuk, de egyéni tanácsokkal 

segítettem a hozzám fordulókat. A fejlesztett gyermekekről a kerületi iskolák tájékoztatást kapnak 

annak érdekében, hogy a fejlesztés folyamatos lehessen.  

Az óvodapedagógusokkal és szülőkkel megbeszélve 11 gyermeket küldtünk Nevelési Tanácsadóba 

iskolaérettségi vizsgálatra, mert az óvodavezetője már nem tarthatta vissza a tavaszi és nyári születésű 

gyermekeket. A Nevelési Tanácsadó felmentette őket a következő évi iskolába járási kötelezettség 

alól. Hét gyermeket BTMN vizsgálatra küldtünk, de felmérésük a járvány miatt elmaradt. A 

fejlesztések márciustól digitális formában folytatódtak a csoportos óvónőknek ajánlva küldték tovább a 

feladatokat. Telefonon vagy email segítségével segítettem a hozzám fordulókat  

Budapest, 2020.július                                                                                      Surányi Tünde 
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3.számú melléklet 

 

 

A 2019-2020-es tanév éves tehetség műhely értékelése 
 

 

A 2018-2019-as nevelési évben a pedagógiai programunk alapján a tehetségígéretes gyermekek 

fejlesztése az óvodai csoportokba a napi tevékenységekbe ágyazva valósult meg főleg a 

nagycsoportban. 

 

Az óvodai csoportokban a szabad játék és a kezdeményezett tevékenységekben, a differenciálás 

módszerével, a folyamatosan változó, bővülő eszközökkel, gazdag programok, témák felkínálásával 

lehetőséget biztosítottunk a gyerekek számára a tehetségük kibontakoztatására. 

 

A nagycsoportban Kovács Viktória pedagógus a manuális képességekben tehetségesnek vélt 

gyermekek számára nyújtott lehetőséget a tehetség kibontakoztatásában. A foglalkozásokon a 

gyerekek rendszeresen részt vettek. A program keretében a gyerekek változatos technikákkal 

ismerkedhettek meg. A szabad önkifejezésen túl a csoport tagjai részt vállaltak alkotásaikkal az óvoda 

folyamatos dekorálásában is. A pályázatokra is csodálatos alkotások készültek ezeken a 

foglalkozásokon. 

 

A nagycsoportban Surányi Tünde óvodavezető –Az értelmi képességekben kimagaslóan teljesítő 

gyermekeknek biztosított lehetőséget a táblajátékok felkínálásával. A gyerekek kis csoportja 

rendszeresen részt vett a délelőtti foglalkozásokon.  

 

Papp Csilla a mozgásban tehetséges gyermekeknek kínált különféle lehetőségeket a sport programokra 

készítve fel a gyerekeket. A járvány miatt a Kőbányai Sport programok nagy rész elmaradt.   

Kozma Andrea a néptáncban tehetséges gyerekek számára szervezett táncházat. Az ügyes gyerekek 

mutatták be a havi rendszerességgel tartott közös táncházon a tanulandó táncokat. 

 

Pedagógiai értékek, elért eredmények és szakmai tapasztalatok megbeszélése, havonta 1 alkalommal, 

konzultáció keretében zajlott.   

 A konzultációk alkalmával a mentorok összegyűjtötték a gyerekekről az információkat.  

 A tehetséggondozó tevékenységet a vezető óvónő a csoportellenőrzések, valamint a nyíltnapok 

és egyéb óvodai programok alkalmával rendszeresen minősítette. 

 A gyermekek örömmel és kíváncsian vettek részt a közös tevékenységekben, a szülők igénylik 

az együttműködést.   

 

 

Budapest,2020.07.08.                                                 

 

Papp Csilla 
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Gyermekvédelem 2019-2020. nevelési év értékelése 
 
Óvodánk feladata a gyermek védelme, a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a gondozás 

biztosítása, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére irányuló tevékenység. Ebben a 

nevelési évben sajnos több munkánk volt e területen. 

- Fő feladatunk a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése, segítése. Nevelési év elején újra 

felmértem csoportonként a gyermekeket, óvónői segítséggel. Szerencsére kevesebb gyermekre kell kiemelten 

figyelni; fejlődésüket, testi, lelki állapotukat követni. 2019 februárjában érkezett gyermeket még mindig kiemelt 

figyelemmel kísérjük. A szülőtől tudtuk meg véletlenül, hogy védelembe volt véve.  Néha kértek róla 

pedagógiai véleményt a további nyomon követéshez, de sokszor csak más információkból értesültünk a 

hivatalos információkról. Ezen kívül a Bárkától semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. 

Folyamatosan, az új törvényi előírásoknak megfelelően, az intézmény vezetőségével felülvizsgáltuk, felmértük 

az esetleges hátrányos helyzetű gyermekeknél az okszerűség fennállását. 

Ez év elején is összeállítottunk egy tájékoztató anyagot a Bárka kérésére, melyet összehasonlítottunk az előző 

évivel. Ezen kívül jeleztük számukra, hogy továbbra sem vagyunk megelégedve az információ felénk történő 

áramlásával. 

- 2019-20-as nevelési év összegzése számadatokban: 

Hátrányos helyzetű gyermek (RGyV): 0 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 0 fő 

SNI-s gyermek: 1 fő    BTM-s gyermek: 7 fő  

Veszélyeztetett gyermek: 1 fő 

Védelembe vett gyermek: 1 fő 

Új jelzések száma a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Kőbányai Gyermekjóléti Központ felé: 0 fő 

- E nevelési évben négy kínai gyermek iratkozott be intézményünkbe. A szülőkkel való kommunikáció nagyon 

nehézkes volt, mivel magyarul nem tudnak. 

- Az óvodapedagógusok a szakemberekkel (fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus, utazó 

gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens) megbeszélve, együttműködve segítették az adott gyermekek 

fejlődését, mindennapjaikat a differenciált képességfejlesztés módszerét alkalmazva. 

- A szociális juttatások megszervezése a mindenkori jogszabályok alapján bonyolódott le, melyet az 

óvodavezető koordinált. E nevelési évben ennek tekintetében, az óvodánkba járó gyermekek kb. 80%-a részesült 

ingyenes étkeztetésben. 

- A szociális intézkedésekkel kapcsolatos feladatok dokumentumát ellenőrizve megállapítható, hogy az 

óvodapedagógusok teljes mértékben ellátják a feladatot. 

- 2019-2020. nevelési évben Gyermekvédelmi Műhely nem került megszervezésre.  
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Intézmény neve: Kőbányai Kékvirág Óvoda

A 2019 12020. nevelési év értókelése

1. Személyi feltételek

1.1. Személyi feltételek általános jellemzői

r { nevelési évben 2 fő óvodapedagógrrs hiánnyal dolgoztunk.
. Az intézményben2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltetlen állás lesz ujra

2020.09.0I-tő1. A hirdetés fel van adva.
. Ebből jelen pillanatban 1 fo óvodapedagógus a felmentési idejét tölti, mert 2020.

augusztus 31-től nyugdíjba vonul.
. Ebből 1 fő óvodapedagógus 2020.09,)I-től elhagyjaazővodapedagógusipályát és más

területen folytatja tovább az éIetét.
. 1 fő óvodapedagógus tartós betegállományban van, ebben az évben előreláthatólag nem

fog vissza jönni, dolgozni.
l { nyár folyamán előreláthatőlag2 fő kezdő óvodapedagógus érkezik hozzánk,

Alkalmazásuk folyamatban van (a már meglévő üres álláshelyekre érkeznek az e|őbb

. 
említetteken kívül),

1.2. Iskolarendszerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai

. Az óvodapedagógusok az a|apítvány és a páIyázati pénzeknek köszönhetően TSMT
képzéseken vettek részt.Bázis intézményként több továbbképzésnek is helyet
biztosítottunk.

. 1 fő gyermekjóga tanfolyamotvégzett.
l { dajkák elvégezték sikeresen a HACCP tanfolyamatokat. Egy dolgozó végzi az

érettségit.
. Folyamatban van egy ingyenes számitástechnikai képzés is.
r § nevelőtestület minden tagarészt vett egy elsősegélynyújtó, újraélesztő tanfolyamon

is.
. Ú;UOt volt az autista gyermekek ellátásának megsegítésére képzés.
. Az új óvodatitkár és a helyettes egy felkészítő és eligazítő képzésen vett részt.
l § munkavédelmi felelős újra megerősítette amegbízásához szükséges ismereteit.

1.3. A nevelést segítő szakemberek - logopédus, pszichológuso utaző gyógypedagógus,
fej lesztőpedagógus - együttműködésének j ellemzői

. Az együttműködés a szakemberekkel kiválő.F,gyeztetésre kerültek a kitűzOtt célok és a
ho zzár endelt fe l ad ato k.

l { vezetóség és az óvodapedagógusok folyamatosan kapcsolaíban voltak, a fejlesztési
feladatokat párhuzamosanvégezték a kompetencia határokat figyelembe vételével,

201912020. nevelési év
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2. Tárgyi feltételek

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés

' Az eszközfejlesztés a mindenkori igényekhez és kiemelt feladatokhozigazodott.
' Az évi dologi költségvetéstpályázati összegekkel egészítettük ki, mely pénz és tárgy

béli volt (intézményi és alapítvány1), A felhasznált összeg meghaladta a 2.000.000 Ft-
ot.

l § felhaszná|ásról a vezetőség és a nevelőtestület közösen dönt, illetve igazodott a
p ály ázati fe ltéte l ekhe z.

l § veszélyhelyzetre tekintettel azintézmény a költségvetéséből meghatározott
összegekről mondott le az önkormányzat javára (dologi, bútor, felújítási területekről).

2.2, P á|y ázati nyerem ényekb ől megvalósított fej lesztés

. Egészségvédelmi program propagálása a szülők felé.
l Sportprogramokból speciális eszközök vásárlása (labdarúgás, atlétika).
. Játékeszközökvásárlása.

' Óvodapedagógusok továbbképzése,módszertani kultúra fejlesztése, információ és tudás
átadása.

. Minden dolgozó részére tablet (folyamatban van).

2.3. Az intézm ény alapítványának se gítségével megvalósított fej lesztés

. Udvari pavilonok telepítése (2 db) folyamatban.

. Udvari növényzet telepítése,

. Tanfolyam díjak 100%-os kifizetése.

. Speciálismérőeszközökvásárlása.

. Naptej biztosítása minden gyermek részére.
r Autista programok, tanfolyamok, eszközök biztosítása a szülők, pedagógusok,

gyermekek tészére.
. Játékeszközökvásárlása

' Kirándulásokra, valamint szakmai nyitott napokra infrastruktúra biztosítása, valamint
kiegészítő eszközök beszerzése.

2.4. Szütői segítséggel vagy szponzorral megvalósított fejlesztés

. Udvarrendezés.

. Virágok ültetése az udvaron.

. Dekorációsfalfestés.

2.5, A nevelési év folyamán betervezett beruházáso felújítás, karbantartás

r { nyári pavilonok alapzatának elkészítése,
' Garanciális festés két helyiségberr egészében két helyiségben csak hibajavítással (a

tetőszerkezet előző évi beázása miatt.
r { komposztálő vázszerkezetének újraépítése.

20|912020. ncvelési év J
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2.6. Tervezett nyári felújítás, karbantartás

. Nincs ilyen.

3. Szakmai feladatok összegzése

3.1. Az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok
megvalósításának értékelése

A törvénvekből" azok módosításaiból adódó feladatok végrehaitása" véerehaittatása.

. A kitűzött cél, feladat és sikerkritérium teljesült.
: Az új törvényi rendelkezéseket folyamatosan tanulmányoztuk, értelmeztük,

amennyiben ránk vonatkozott feldolgoztuk, a befolyásoló tényezőket beazonosítottuk.
r { veszélyhelyzetre vonatkozó kormány és önkormányzati utasításokat az irrtézmény

maximálisan betartotta.
l Team értekezleteken, video megbeszéléseken (vészhelyzet idején) egyeztettink, az

adódó feladatokat kiosztottuk, Az elvégzett feladatok ellenőrzése és értékelése
megtörtént.

l 
'A. szülőket is érintő változásokról a szülőkettájékoztattuk a Honlapon, zárt Facebook
csoportokon, és mailen keresztül, illetve szülői értekezleteken. Nyilvánosságra hoztuk.

r Együttműködtünk az önkormányzatihivatal illetékes szakembereivel (ellenőrzés,
korrekció).

. A dokumentumokban a kötelező törvényi előírásokat megjelentettük, módosításuk
Iezajlott, b eny új tásra ke rült (Házir end, S zM S z)

. A veszélyhelyzetre tekintettel kiegészítő szabályzatot alkottunk meg átmeneti időszakra
(Házirend)

r { feladattal megbízott személyek feladatukat ellátták, kompetenciájuknak megfeleltek.

. Tanfelügyelet-minősítési folyamatok koordinálása

Az országban kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a tanfelügyeleti és minősítési folyamatok
elmaradtak.

Autista pályázati rendszer működésének elősegítése

l d pályazatban vállalt feladatok tervét előkészítettük.
l { továbbképzéseken szerzett tudás továbbadása, valamint felhasználása a gyakorlati

tevékenységbe megtörlént.
. Szoros együttműködés a gyógypedagógussal folyamatos volt.
. Folyamatos figyelemmel kísérése a gazdasági tevékenységnek megtörtérrt (többször

módosítani kellett a vírushelyzetre tekintettel).
r 

'A. 
program befejezésével a folyamatok értékelése,lezétrása megtörtént.

Népmese

l § kitűzött feladatok részben teljesültek, a következő indokok miatt:
+ A programot vezető óvodapedagógus tarlós betegállományba kényszerült.
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+ A veszélyhelyzet miatt márciustól digitális tanrendben került végrehajtásra a szülők
segítségével.

. Csatlakoztunk amagyar népmese napjához (szeptember 30) Benedek Elek
születésnapja.

r { csoportok az év folyamán magyar népmeséket olvastak a gyermekeknek.
. yizuális alkotásokból kiállítás szervezése elmaradt.
. Szülők bevonása a folyamatokba megtörtént.

3.2. Evkőzben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása

' Bázis Óvodai cím elnyerésével azintézmény szakmai munkájának a bemutatásaazíde
látogató óvodapedagógusok részére az őszi POK pedagógiai napok alkalmával történt
meg. (Zöld Ovodai Program témakörben).

' Tehetséggondozási programunk bemutatása előadások alkalmával.
' POK által szervezett programok helyszíni biztosítása, és ezekbe bekapcsolódás.

3.3. Módszertani innovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy
alkalmazásra

r 
'{ báb tehetségműlrely akitűzOtt éves feladatok témakörében a,,Népmese" téméhan
bekapcsolódott.

l d gyerekek a tehetséggondozó műhelyekben folyamatosan dolgoztak.

' Digitális tanrendet a nevelőtestület tagjai folyamatosan dolgozták ki heti rendszerben a
veszélyhelyzet idej én)

3.4. Tehetséggondozó tevékenység (a veszélyhelyzet kihirdetéséig bezárő|ag)

Agyagozás-korongozás
' Az agyagozás és korongozás műhelyfoglalkozások folyamatosak voltak (külön és a

csoportokban is). Az elkészült művek részben továbbra is beépítésre kerültek az
intézményben.

r d foglalkozásokra a gyermekeket az óvodapedagógusok megfigyelései alapján,
valamint szűrésekkel kerülnek.

l { tehetségek részére a megfelelő helyiségek és eszközök biztosítottak.
r 

'A fog|alkozásokon különböző technikákat alkalmaznak: korongozással kaspók, vázák
készítése, formázások egy tömbből, kihúzások, alakformázások, díszítések, nyomatok,
préselések, festések, mintázások.

r § különböző technikák segítségével készségeik és képességeik fejlődtek. Szociális
területen cs apattá szerv ező dtek, kommunikáci ój uk színe sedett.

A logikai műhelyfoglalkozások eredményesen működtek.
l § foglalkozásokra a gyermekeket az óvodapedagógusok megfigyelései alapján,

valamint szűrésekkel kerültek.
l { pedagógus hiány miatt a foglalkozásokszámacsökkent.
l { foglalkozások alkalmávaI a gyermekek fejlesztése különböző logikai játékok

segítségével történik. Vannak csapatjátékok, egyéni játékok, és társasjátékok.r 
'{ sikerélmény és a kudarctűrő képesség egyarání szerepel a fejlesztések között. A
fo gl alkozások alkalm áv a| az ir ány itő p edagó gus ok használj ák az internete s
lehetőségeket és módszereket.
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' A gyermekek részére a helyiség, valamint a megfelelő eszközök teljes mértékben
b i zto s ított ak, p ály ázat által s o k s zí nűen gazdago dt ak.

l { feladattal megbízott személyek munkájukat ellátták, kompetenciájuknak megfeleltek.

l § Zene-zűg ének zenei műhely teljes beindítása megtörtént.
l ,{ gyermekek részére a helyiség, valamint a megfelelő eszközök teljes mértékben

bizto sítottak, p áIy ázat áItal.
r { foglalkozásokra a gyermekeket az ővodapedagógusok megfigyelései alapján,

valamint szűrésekkel kerülnek.
r { pedagógus hiány miatt a foglalkozások száma csökkent.

3.5. Integrációt támogató pedagógiai tevékenység

. Megfelelő, szakképzett pedagógusgárda biztosítása (Gyógypedagógus -
drámapedagógus - fejlesztőpedagógus -TSMT diagnoszta és TSMT I (egyéni) TSMT II
(csoportos) terapeuta végzettségűek) - szaktanácsadó.

. Továbbképzések megvalósulása TSMT (Alap - Neuro rnodul * Longi-Kid, egyéni)
r Prevenció, tehetséggondozás, hozzákapcsolódó szűrések, beazonosítások
. Külső szakemberekbiztosítottsága, velükegyüttműködés (logopédusok,

gyógypedagógusok)
. Az intézményben a feltételek teljes mértékben adottak.
. Fejlesztőpedagógus prevenciós, fejlesztő, azonosító, tehetséggondozó tevékenysége, a

diagnosztikában szorosan együttműködve az ővodai pszichológussal, valamint a külső
szakemberekkel (logopédusok, gyógypedagógusok).

. Intézkedési tervek, projektek, elemzések és egyéni fejlesztési terv dokumentáció

. Állapotfelmérések, fejlesztések, felülvizsgálatok

. MegfeleIő eszközrendszer biztosítottságaafelzárkőztatás, a fejlesztés érdekében
(autista, beszédfogyatékos, pszichés).

. Befogadó környezet, helységek kialakítása, minőségének megtartása (nyugodt légkör)

. Attitűdök: motiváltság, elkötelezettség, együttműködés.
, Módszerek: esetelemzések, esetbemutatások, szituációs gyakorlatok, szakmai

megbeszélések, kereka sztal beszélgetések.
. Szülőkkel való együttműködés: nyitott napok, sztilői értekezletek, fogadó órák,

bemutató foglalkozások, digitális oktatás.
. Programszervezések: óvodai közös programok, közös kirándulások (Reptér), közös

műsorok: tűzoltő,zenés műsor - Mikola, ünnepi műsorok -báb, - előadás.
l Az autista, beszédfogyatékos, tehetséges gyermekek részére fejlesztő jellegű speciális

j átéke szko zök v ás árlás ár a nyí l ik l ehető s é g p ály ázati p énzb ő1.
. Szülőkkel kerekasztal beszélgetés (autista).
. A gyermekekkel foglalkozó pedagógusok plusz végzettségekkel rendelkeznek,

törekszünk a folyamatos továbbképzésükre.
l { veszélyhelyzet időszaka alatt a digitális oktatás keretein belül a gyermekek

folyamatosan kaptam olyan játékos tevékenységeket (óvodapedagógusoktól, és
gyógypedagógusoktól egyaránt), melyek segítségével a szülők közreműködésével a
fej lesztés folyamatosan megvalósult.

r { veszélyhelyzet alatt a szakemberekkel folyamatosan konzultáltunk, a í'elmerülő
nehézségeket megbeszéltük, a feladatokat egyeztettük.
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3.6. Szerve zetfej|esztési fela datok

személvi erőforrások felhasználása :

r { szeívezeti egységek együttműködése kiváló (pedagógusok-külső szakemberek,
pedagógusok-munka közösség- team-vezetés. Bár ebben az évben nem volt lehetőség
az e gy ezteté sre a vírushe lyzetre tekintettel.

l I munka időbeosztás a törvényi előírásoknak megfelelően történt az ővodában
(dokumentáció, kimutatások). A vezetés minden esetben figyelembe vette az egyéni
igényeket is és ennek megfelelően koordinálta a folyamatokat.

l § dajkák és kisegítő személyzet teljes érlékű tagjai a közösségnek, a nevelő
tevékenységekbe, programokba, projektekbe maximálisan be voltak vonva,
bekapcsolódtak, a köztük lévő kommunikációs és feladat megosztási folyamatok
megfelelőek voltak. Részükre a munkavé gzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

r { nevelőközösségben feszültséget okozott a nagyobb létszámű óvodapedagógus
nyugdíjba vonulása, a kialakult pedagógus hiány és a folyamatos túlóra.

. Egy csoportban a pedagógiai feladatokat az ővodavezető és a fejlesztőpedagógus látta
el egész évben - adott esetben a nevelőtestület tagjai segítettek hosszúzásokkal.

A doleozók munkamoráliát, klímáiát ieazoliák:

. Alkalmat biztosítottunk a fejlődésre (továbbképzések). A kiemelkedő szakmai
tevékeny sé güket j utal mazással honorálj uk a kö ltsé gveté sben elfo gadott szabály zat
szerint. Még mindig együtt tudnak örülni a sikereknek.

' Az erősségeink kibontakoztatására (rendezvények szervezésével), munkájukat
hasznosnak értékelik.

l Az otthoni munkavégzés ideje alatt példamutató összmunkát végeztek a pedagógusok,
valamirrt a nevelőmunkát segítő és technikai dolgozók:

A dokumentációkban

l A. munkatársak felelősségét (munkaköri leírás), jogkörét és hatáskörét pontosan
meghatároztuk, változtattunk: a vezetési feladatok egy része éiruháződott avezetőség
tagai részére (vezető helyettes, munkaközösség vezető). Megerősítésére szükség van
folyamatosan ezekben a feladatokban.

' Szakmai területen - rendezvényszervezések, műhelyek működtetésében, mérések és
értékelések területén. A döntési jogköröket alogszabályokhoz igazítjuk és alkalmazzuk.

' Adott döntésekben a nevelőtestület tagjainak szavazatijogai vannak,

konfl iktusok oldása. kezelése :

! Fontos, hogy a szabályok rninden esetben legyenek megbeszélve,rögzítve. Ezek ebben
az évben minden esetben hatékonyan megtörténtek. Alkalmaztuk az új technikai
lehetőségeket (video értekezletek), beszélgetés a kolléganőkkel nem csak szakmával
kapcsolatban.

r { csapatszellem erősítése és megtartása érdekében visszatérően időközönként szükség
van csatépítő trérringekre. Ez ebben az évben a veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt.

Információáramlás:
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' Az információk átadása az IMIP-ben meghatározottak alapján törlénik, kiegészülve a
veszélyhelyzeti időszakban bevezetett új technikai módszerekkel és eszközökkel.

' Az új rendszer miatt, a szabáIyzaton módosítani - kiegészíteni kell a jövőben.

Motiváltsáe:

' Az oktatás területén végbemenő törvényi változásokat, rendeleteket folyamatosan
figyelemmel kísértük (veszélyhelyzet alatti törvények, rendeletek, salátatörvények
esetében),

r d tervszerűség minden területre érvényes, A hatékony végrehajtás alapjánaktekintjük a
pontos tervezést, majd a későbbiekben ennek érlékelését és a konklúziók levonását.r Folyamatos informáciőáramlást ebben az évben megfelelő volt, a veszélyhelyzeti
időszakban kiemelkedő volt.

' Bázis intézményi információk (előadások, konferenciákon valő részvétel, POK),

Szabályozottság folvamatai:

' Aszabályzatokkal kapcsolatban, a nevelési év közben váItoztatások voltak. A
veszélylrelyzetre tekintettel ideiglenes Házirerrclet dolgozott ki a vezetőség.

. Módosította a Házirendet SzMSz programokat.

' Minclen területet áthatnak: a humán erőforrás, a dologi és gazdasági irányítás, valamint
a szakmai koordináció.

' A területek mindenhol leszabályozottak: felelősségi hatáskörökkel, időpontokkal,
célokkal, feladatokkal, szabáIyzőkkal. Ebbetl az évben ezek megfelelőerr működtek.r § dokumentumok a törvényi elóírásoklroz ígazodva rrródosításra kertiltek team trrunka
szerint.

t aprogramok szervezése a közösségek igényeihezigazodik (gyermek, pedagógus,
szülő). A hagyományok megőrzése elsődleges célként jelenik meg. A meghirdetett
programok mindig új elemekkel és eszközökkel bővülnek.

kommunikáció:
' a kommunikáció területén ebben az évben nem volt fennakadás, a nevelótestület a

ve szélyhely zet idő szak al att példamutató an helyt állt.

3,7, Az elégedettségmérés eredményeinek fő tanulságai

l A píogramba beilleszthető kérések és javaslatok beépítése a mindennapi
munkafolyamatokba.

r § méréseket csak augusztus elején csináljuk meg minden érdekelt körében. Ebben az
évben digitális módszer segítségével vesszük fel a kapcsolatot a partnerekkel.

r d partnerek esetében a feldolgozás hatékonyságát tekintve a számítástechnikai
megoldások a leg céItavezeíőbbek (nem papír alapú).

3.8. Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége

s
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r § munkaközösség az év folyamán folyamatosan együttműködött a vezetőséggel,
valamint az alka|mazotti közösséggel, segítette a munkafolyamatokat ayeszélyhelyzet
időszaka alatt.

: Azintézmény rendezvényeiben, ünnepségek megszervezésében, szakmai anyagok
kidolgozásában hatékonyan részt vettek.

r Segítették a műhelyek működését, az eszközök beszerzését.

3.9. Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai

. Az adott témák aktuálisak az igényekből fakadóak voltak, új információkat hordoztak.

. Lehetőség nyílott arra, hogy a nevelőtestület összes tagtrabeszámoljon az elért
e re dmé nyekrő l, val ami nt a murrk áj át akadáIy ozó tény ezőkr őI (to vábbkép z é s i
információk).

r { testület tagjai egy újraélesztő tanfolyamon is részt vett az alapítvány támogatása
jóvoltából, ahol a gyermekek egészségmegőrzésóvel és életmentésével kapcsolatban
kapott gyakorlati segítséget.

r { közös kirándulás, csapatépítő tréning elmaradt a veszélyhelyzetre tekintettel. A nyitó
és zárő értekezletről az önkormányzat dönt,

3.10. Nyilvánosságot biztosító intézményi belső és külső programok szervezésének
tapasztalatai

r { Márton napi esti lámpás felvonulás alkalmával a meghívottak, a szülők, a
pedagógusok és a gyermekek egy hangulatos közös felvonuláson vehettek részt a
Kékvirág Parkban

r § Kerületi sakkverseny megrendezése, a Kékvirág nap avészhelyzetre tekintettel
elmaradt.

4. Mérés, ellenőrzés, értékelés

4.1. Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai

szakmai feladatok, szaktudományos. szaktárgvi. tantervi tudás:
l Aktív önállóság jellemzik a testületet, nyitottak a külső változásokra, valamint a

gyako rl ati tap asztalataiknak b eépítésével képesek a témák soko ldalú bemutatására.
Ezekbe a folyamatokba a fiatalabb kolléganők is bekapcsolódtak.

' Rugalmasan alakítják ki a nevelési tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban
és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően.

. Tudatosan tervezik a pedagógusok az önmaguk szaktudományi, szaktárgyi,
tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálását.

pedagógiai folvamatok. tevékenvségek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók:

r § konkrét céloknak megfelelően a következőkre törekednek: a pedagógiai folyamat
elemei közötti összefiiggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni; a célokhoz
és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző változatokban
gondolkodni, a pedagógusok nyitottak a tervezés során a kollégákkal és a
szakemberekkel való együttműködésre.

201912020. nevelési év
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A tanulás támogatása:
' Megterveznek egyéni nevelési és oktatási terveket (prevenció, tehetséggondozás). A

digitális oktatás időszaka alatt is gondot fordított erre a nevelőtestület.l { gyermekek tapaszíalataira, előzetes tudására építenek. A veszélyhelyzet időszakában
a szülőkkel az együttműködés kiváló volt.

' Az életkori, az egyéni és a csoporlsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, differenciálást
alkalmazzák elősegítve a tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazását.

' Nyitottak azí| tanulási elméletek, nevelési-tanítási módszerek megismerésére
(longitudinális mérések).

A tanuló személviségének feilesztése,
r § személyiségfejlesztést komplex módon a|kalmazzák, ha szükséges a pedagógiai

problémák, megoldására többfele lehetőséget próbálnak ki.
l Az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi
gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres együttnevelése a módszertant gazdagságon
alapul, valamint a pedagógiai attitűdöknek köszönhető. A digitális oktatási időszak alatt
kiemelt figyelmet fordított rájuk a nevelőtestület.

A tanulói csoportok" közösségek alakulásának segítése. feiIesztése, esélvteremtés.
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre. integrációs tevékenység:

' Sokéves tapasztalataiknak köszönhetően értékelik az értékek sokféleségét, nyitottak
mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására; képesek olyan
pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik.

pedaeóeiai folyamatok és a tanulók személviségfeilődésének folyamatos értékelése.
elemzése:

' Csak a legszükségesebb értékelési funkciókat alkalmazzáka gyermeki személyiség
fejlesztésére, önértékelési képességük kialakítására. A veszélyhelyzeíre tekintettel ezen
értékelé s március vé géve l b ezár őlag me gtörtént.

' Képesek pedagógiai céljaiknak megfelelő értékelési eszközök alka|mazására.

A környezeti nevelésben mutatott iártasság, a fenntarthatóság értékrendiének hiteles
képviselete és a körnvezettudatossáehoz kapcsolódó attitűdök átadásának módia:l Azintézmény már háromszor nyerte el a,,Zöld, Óvoda" címet és az ahban

megfogalmazott feladatokat a nevelőtestület minden tagabeépíti a mindennapi nevelő
és oktató tevékenységébe.

' ,,Madárbarát Óvodaként" az egésznevelőtestület szívén viseli az állatokegész évi
gondozását különös tekintettel a téli és tavaszi időszakra,

kommunikáció és szakmai egvüttműködés. problémamegoldás:

' Tevékenységeik során tudatosan építenek a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra,
együttműködési lehetőségekre. Aktívan közreműködnek a tevékenységekben.

Elkötelezettsée és szakmai felelősségvállalás a szakmai feilődésért:
' Pedagógiai munkájukban felmerülő problémáikhoz képesek adekvát szakirodalmat

keresnek és használnak fel.
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. Az ellenőrzések módszerei alkalmazkodtak az ővodapedagógusokhoz. Az ellenőrzések
száma a pedagógushiárry miatt kevesebb volt. Nagyobb ellenőrzésre és visszatérőre
nem volt szükség

. Az óvoda szervezeti é|etét, a pedagógusokat, óvodát érintő kérdésekben állást
fo glalnak, párbeszédet kezdeményeznek.

. Az óvoda, nevelési-oktatási problémák értelmezésében, aproblémamegoldásban
kezdeményezők, aktív szerepet töltenek be.

A pedagógusok nagy leterheltsége mellett kevés idő jutott az ellenőrzésekre (nyugdíjasok miatti
hosszúzások és helyettesítések voltak, munkaerőhiány

4.2. A technikai dolgozók ellenőrzésének tapaszta|atai

l { dolgozók közötti kommunikáció megfelelő volt ebben azévben. Az ellenőrzések
száma kevesebb volt a különböző munkaterületeken és folyamatokban. Az itt mérhető
eredmények az elvárásoknak átlagban feleltek meg a feladat ellátási tervben
meghatározottakkal. Az óvodapedagógusok és technikai dolgozók együttműködése
minden területen megfelelő volt, szem előtt tartva a gyermekeket, a nevelési feladatokat
és a kitűzott célokat egyaránt. Az ellenőrzéseket tekintve az eléft eredmények a
következőt mutatják:

Munkamorál:
. Megfelelő, kiegyensúlyozott, esetenként alakulnak ki konfliktusok (nem szakmai,

egyéni személyes j ellegűek inkább),
Munka hatékoqlsága:
r § munkafolyamatok végzése a területeken megfelelő volt, a munkaköri leírásoknak

megfelelő módon történik. A személyiségeket figyelembe véve egyéni fejlesztésekre
esetenként szükség van.

Munka minősége:
l § területen még mindig vannak hiányosságok. Cél továbbra is a precízebb

munkavé gzés, mely me ghatár ozza a minő sé get. Az el l enőrzési hatáskörök
felülvizs gálatáv al a minő sé gi j avul ás fokozható.

P edagó gus munkáját se gítő tev ékeryls é ge :

. Minden esetben tapasztalható volt a szoros, tudatos, tervezett együttműködés minden
területen.

4.3. A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből következő
feladatok

r d mérési teriiletek és erednrények átlátlratók, végig vezethetők a nevelési korszakokban
(kis - középső - llagy-nagy). Egyénileg kidolgozotttáblázattal

. Az értékelések nregjelennektáblázatos, valamint szöveges kifejtésekben is.
r d gyerekeket minden területen vízsgáIla, mozgás, idegrendszer, kognitív képességek,

rajzkészség, téri észlelés, szókincs, feladattartás, monotónia tűrés, beszédmegértés,
szabálykövetés, kreativitás, társas kapcsolatok, szociális érzékenység, tájékozódás
térben és síkban, nrenrryiségistneret.

r d tapasztalat az,llogy a felnrérések eredmérryei visszaigazolják egymást, tehát ahol
elmaradást találunk az egyl|< tet,iileten, az visszaköszön egy másik felrnérés rrrásik
tertiletérr.
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l Az ismétlődő felmérésekkel láthatjuk az eltelt idő alatti fejlődést. A felmérésekből
következtetni tudunk az alkalmazott módszerek hatékonyságáta is, melyeket a nevelési
és oktatási folyamatokban felhasználunk.

r { teljes körű felmérések 2 alkalommal megtörléntek a gyermekek esetében (december
- március ebben az évben).

r { pedagógiai programban meghatározott elérendő célokhoz igazodtakaz eredmények.
A cél ajövőben is ugyanez.

4,4. Szaktanácsadói láto gatáso tanácsadás tapasztalatai

' Azintézményben nem volt szaktanácsadói látogatás ebben az évben. Csak
szaktanác s ad ó k által tarto tt tov ábbkép zé s eken vettünk ré s zt.r { veszélyhelyzetre tekintettel a tanfelügyeleti és minősítési eljárások elmaradtak.

5. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége

5.1,. Az év folyamán a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének iavítása
érdekében megtett intézkedések.

' Az új gyermekvédelmi törvényi rendelkezések rögzítése megtörtént. A szülők
tájékoztatása a segítő szervezetekről szülői értekezleteken, valamint fogadó órákon.

r Tanácsadás nyújtása fogadóóra alkalmával.
' Használt ruhagyűjtés a rászorulóknak évente több alkalommal.
l Azonnali intézkedések a szerveknél a sürgős esetekben.
. Családlátogatások, esetmegbeszélések a szakemberekkel.

5.2. A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai

. BÁRKA Humánszolgáltatő Központtal a kapcsolat folyamatos, állandó információ
csele.

. Több intézménnyel is kapcsolatban állunk. A kért információkat közöljük, kérjük és
kapjuk a hatékony intézkedéseket.

. Sajnos egyre több családnak és gyermeknek van szüksége segítségre.
' A gyermekvédelmi szempontból érintett gyermekek esetében gyakran vesszük igénybe

a pszichológus segítségét.

6. Az óvodai nevelésbe illesztett egyébo külső szo|gáltatő á|ta| szervezett foglalkozások,
szo|gá|tatás ok tap asz ta|atai

l Azinlézményben azokat a külső szolgáltatásokat vesszük igénybe, melyek a pedagógiai
programunkkal összeegyeztethetők (néptánc, hittan, úszás, labdarúgás-atlétika, sakk)r { foglalkozásokat vezetőkkel már sokéves az egyittmúködés.

l § működtetőkkel egy hatékonyabb (szülői partnerségi) kapcsolatrendszer beindítását
kezdeményeztük tavaly, mely sikerrel járt,

201912020. nevelésiév 12



Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest, Kékvirág utca 5 szám

OM:034425

7. Az óvoda ünnepeio hagyományai

7.1, A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyomány, program szervezésének
tapasztalatai.

l Nagyon sok tavaszi program elmaradt a veszélyhelyzet miatt. Ezek egy része pőtlásra kerül
(Ballagás, Manónap). A megtartott programok pozitív jellegűek voltak.

Az év első.felében (márciusig)
. Sokszínű, a szülőket aktivizáIó programok voltak ebben a tanévben is.
. Az óvoda egészét összekovácsolták, a közös készülődés otthon és az óvodábanközelebbhozta

a családokat és az óvodát (Márton napi lámpák készítése, Tök - zöldség veíseny, valamint a
Mézeskalács város)

l Az ünnepek és hagyományok megtartásánál törekedtünk a nyitottság és zártság egyensúlyának
megteremtéséről. Ezek esetében minden alkalommal a gyermekek és szülők igényeit, a
gyermekek fejlődését tarlottuk szem előtt.

. Az ünnepek, rendezvények közös megélése emlékezetes marad és gazdagitotta minden
résztvevő élményeit.

7.2. A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői

. Ebben az évben egy újabb progíam volt: A magyar népmese napja - kapcsolódva a kiemelt
szakmai feladatokhoz.

l Az iníézmény már igy is nagyon sok programot rendez a gyermekek és a szülők, valamint a
parlnerek részére.

8. Az óvoda kapcsolatai

8.1. A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése

Kap c s o l at t ar t á s .fo r m ái :

l d veszélyhelyzetre tekintette a kapcsolattarlás módja márciustól megváItozott: digitális
oktatási időszak, zárt Facebook csopor1 kommunikáció.

A nevelési évben márciusig terjedő időszakban:
. Családlátogatás (amennyiben szükség vantá, illetve szakemberek bevonásával),
. Apás-anyás beszoktatás (gyermek és szülő igényeihez mindenkor igazodva).
. Szülői értekezletek (összevont és csoportonként, szülői forumok).
. Szülői Szervezet értekezletei (évente 2 alkalommal).
. Nyílt napok (betekintés a csoport mindennapi tevékenységébe, csoportonként egyénileg

tervezve),
. Fogadóórák (aktuális problérnák megbeszélése a szülővel).
. Nyitott délutánok (az ünnepekre készülődés színesebbé tétele ötletek adásával).

' Informáciő áramlás biztosítása (szülők faliújság, izenő fizet, kérdőívek).- Speciális
szakemberek fo gadóórái, bemutatói (pszicholó gus, lo gopédus, fej lesztőpedagó gus,
orvos, védőnő).

. Műhelyfoglalkozások (agyagozás-korongozás, IQ).
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Hatékonvsága:
l I szülőkkel az együttműködés megfelelő, Természetesen a mindennapokkal

kapcsolatban adódnak problémák, de közös megbeszéléssel, egyeztetéssel ezek
kiküszöbölésre kerülnek.

r I Szülői Szervezet tagjai közvetítőként jéúszanak szerepet, illetve tolmácsoliák az
esetleges igényeket aziríézmény felé. A vezetőséggel a kapcsolatuk ebben az évben
már sokkal folyamatosabb volt, a szülők motiváltabbak voltak.r 
'{ pedagógusok által kezdeményezett csoporlos programokban a szülők aktívan részt
vettek, tevőlegesen segítették.

l { szülők örömmel veszik azintézményben folyó pluszszolgáltatásokat: agyagozás-
korongozás és logikai műhely, zene*báb, TSMT csoportos fejlesztés.

' Elégedettek az óvoda pályázati aktivitásával, az általuk megvalósított
tevékenységekkel, tár gyi feltételekkel.

r Aktívan részt válla|nak az óvoda ,,szépítésében" (virágok ültetése).

' Részt vettek a Luca-napi vásárban, és aktívan támogatták az alapítványunkat pénzbeli
és tárgyi adományokkal is.

' Szülői értekezleteken részt vettek, fogadó órákon sikerült megoldási javaslatokat találni
a felmerült problémákra kölcsönösen.

' Kreatív alkotásokkal örvendeztettek meg mindenkit a Tök- és zöldségfesztiválon és a
Mézeskalács-városban.

8.2. Társintézményekkel való kap csolattartás általános tapas ztalatai

A fenntartóval a mindennapi kapcsolat folyamatosan együttműködő. A feladatoknak és
tevékenységeknek megfelelően az adott osztályok munkatársaival közvetlen konstruktív, a
hagyományoknak megfelelő kapcsolat áll fenn.

kap c s o l at t ar t ás _for m ái :

. Központiérlekezletek,egyeztetések,megbeszélések.

. Információáramlás (e-mailok, levelek, telefon).

. szakmai tanácsadás
r Bizottsági üléseken való részvétel és véleménynyilvánítás.
r Közös ünnepek (karácsony, pedagógusnap, díjátadás, megemlékezések).. Közös kirándulás, csapatépítés.

' Intézményi eseményeken való közös részvételek (avatások, átadások, programok).

Hatékonysága:
l 

'{ lehetőségekhezmérten naprakész információk adása és kérése
. Közös megbeszéléssel a problémák, nehézségek megoldása.
. Segítőkészegyüttműködés.

Kap c s o l atr e nds z er ryl i t o tt s á g a :

A kapcsolatrendszerek nyitott, befogadó, melyek a következőkben mutatkoznak meg:

' Lehetőséget biztosít középiskolai tanulók részére aközhasznú munkavégzésre, őrák
ledolgozására.
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l { felnőtt oktatási folyamatokban iskolai gyakorlati lehetőségeket biztosít a főiskolai és

egyéb tovább tanulók részére (leendő óvodapedagógusok, dajkák).

Az intézmény a kerület többi óvodáiával
r Szoros kapcsolatot tart fenn több területen is.

kap c s o l at t ar t ás .fo r mái :

I Az óvodavezetők és a fejlesztőpedagógusok munkaközösségeinek értekezletei és
programjai.

r Közös versenyeken és rendezvényeken valő részvétel (sportversenyek),
. Hospitálások, bemutatók, közös továbbképzések, előadások.

' Bázis intézményként előadások és továbbképzések rendezése.

Hatékon:lsága:
: Az óvodai közösség összetaftó, nyitott azúj szakrnai kihívásokkal kapcsolatban.
. Közösérdekképviselet.
. Értékek közvetítése, menedzselése azintézménynek.

A kerületi iskolákkal

l d kapcsolat megfelelő, ám minimális területre korlátozódott.

kan c s o l a t t ar t á s _for mái 
"

. Beiskolázási folyamatokban való közös együttműködés (a veszélyhelyzetre tekintettel
ebben az évben digitális formában törléntek az egyeztetések és a kommunikáció).

. Óvodai ballagáskor volt óvodások sajnos nem tudnak részt venni.

Hatékon]lsága:
l { kapcsolatok részben fennmaradtak, az együttműködéslazávávált.
. Az iskolás gyermekek szívesen vesznek részt az óvodai rendezvényeken a szüleikkel

közösen, örömmel mutatják meg mit érlek el az iskolákban.

Az intézményben a munkatársakkal

l § szakmai tevékenysé get végző szakemberekkel (fejlesztópedagógus, pszichológus,
logopédus, gyógypedagógus) a kapcsolathrtás az együttnevelés érdekében szoros.

kapc s o lattar íás formói :

r § veszélyhelyzet időszaka alatt digitálisan az intézmény forrásait igénybe véve tartották
a kapcsolatot a szülőkkel.

r { minőségirárryítási folyarrratoknak megí-elelően a nevelőközösséggel a kapcsolattarlás
pontosan szabályozva van. Színterei meg vannak jelölve. Kiegészítése folyamatban van
(IMIP)

. Szakemberekkel külön-kiilön folyarrratos konzultáció a fejlesztésberr résztvevő
gyerrnekekről, és a feladatokról.
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r Közösen avizsgálati anyagok elkészítése és továbbítása abizottságok felé.

' Szülői értekezleteken és megbeszéléseken való részvétel a felek részéről
' Szülőkkel a fogadóórák és megbeszélések koordinálása, segítése.. Óvodai belső programokon és ünnepségeken való jelenlét.

Hatékoqlsága:

: Az esetenkénti személyre szabott szakmai tapasztalatcsere elősegíti aproblémás
gyermekek fej lesztését.

' Iskola előkészítési és fejlesztési feladatokban való szoros együttműködés (felmérések
M S S ZT, TS MT, értékelé sei, fej le szté si feladatok me ghatár ozása) .. Év végi eredmények közzététele. értékelés.

l Az óvodai közösség szerves részévé válás (bár nem az óvoda alkalmazásában állnak).

8.3. Az egyéb intézményekkel való kapcsolat jellemzői

r { többi parlnenel a kapcsolat megfelelő, bár adódnak fennakadások. A felmerült
problémákat közö s me ge gy ezés s el tudj uk rendezni.

l Az információ csere az adott helyzetekben megfelelő.
r { szabályozásban változtatni nem kell.

9. Az intézményv ezető önértékelése

Az intézménv operatív és stratégiai irányítása területén:

Az intézmén:li struktúra területén

' az űj építkezések miatt a demográfiai mutatók folyamatos figyelemmel kísérése,
nyilvántartási adatok kezelése,

r szoros együttműködés az önkormány zati tanigy -igazgatási referenssel

' igények, vélemények figyelembe vétele, folyamatos tapasztalatcsere.
. esélyegyenlőség biztosítása minden család és gyermek részére.

A humán erőíorrós és menedzselés területén:
l § meglévő közösségi szellem megtartása a fiatalok beillesztése a közösségbe, a

mentálhigiéniás állapotok fenntarlása.
r { vezetői poziciő betöltésére alkalmas személyek felkészítése - vezetési folyamatokba

mélyebb b evonása r észfeladatok adás ával, dönté s i helyzetek teremtésével.
. Az azonos leterheltség biztosítása a munkafolyamatokban, ebben az évben

hatványozottan jelentkezelt ahiányzások (betegség) és a munkaerőhiány miatt avezető
is felvállalta egy csoport vezetését és irányítását.

r { pozitív megerősítés, ösztönzés a dolgozók felé megtörlént, ám atapasztalatok azt
mutatják még ennél is többre van szükség.

' Apénzösszegek felhasználása időelosztásaaz év folyamán egyenletes volt.
r ,{ vezetőípályázatbanmegjelölt célok és ahozzákapcsolódó feladatok időarányosan

telj esültek, fi gyelemmel kísérése folyamatos.
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P áhl áz at i t ev é ke ql s é q é s al ap íly ány t e r ül e t é n :

r { már folyamatban lévő páIyázati programok levezetése és érlékelése megtörtént. Az
új ak kezelése folyamatban van (NEA-LIN-20-Ö).

r d hatékonysági mutatók (nyertes pályázatok) a lehetőségekhez mérten kiválóak.
l Az átláthatőság és törvényesség biztosítása az alapitvány működésével kapcsolatban a

kuratóriumi elnökkel egyeztetve folyamatos. Együttműködés fenntartása a hatékonyság
miatt.

. Pályázati lehetőség kihasználása maximális, mint irtézményi, mint alapitványi
területen, tarlani a kitűzött célokat.

l Szponzorok keresése nehézkes, nem segített a veszélyhelyzetidőszaka sem.

Adminis ztr ác ió s t ev éke n:,l s é q t erül et én :
r 

'{ törvényi előírásokhoz alkalmazkodás fenntarlása, az egyéni adatbázishasználata, és
ezek bővítése fokozatosan történik (leltár + selejtezés). Ezek folytatása és finomítása
megtörtént, a rendszer működik.

r { statisztikai adatok összeállítása, időbeli továbbítása a fenntartó felé ebben az évben
sokkal pontosabb volt.

r d vezető helyettes folyamatos megismertetése a mindenkori adminisztrációs
tevékenységekkel, illetve amár átruházott feladatok ellenőrzése és kontrolálása.

r { vezető időbeosztása a csopott vezetésével együtt került kidolgozásra, több feladatkör
áthely ezésével és átruházásáv al.

P ar tner kap c s ol at o k terül etén :
l d már kialakított partnerkapcsolatok fenntartása.
r § partnerek igényeinek és véleményeinek figyelembe vétele a tervezési folyamatokban.

' Meglóvő értékek, hagyományok megtarlása esetleges felülvizsgálatával újak bevétele és
kevésbé látogatottak elhagyása.

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív iránvítása:
r 

'A Pedagógiai Programunkban meghatározott célok, feladatok, alapelvek szem előtt
taríása, s ehhez atámogatő nevelési környezet biztosítása (a program módosítása
megtörtént),

' Hatékony, tervezett irányítás a nevelési folyamatokban. (csoportnaplóban való
megj elenítés és értékelési folyamatok)

r I pedagógusok által jó1 kezelhető, a programokhoz igazodő mérési és érlékelési
rendszer megtartása a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelő változtatásokkal.r A változások, új nevelési és oktatási módszerek alkalmazási lehetőségeinek segítése.

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása:
Rövid távú tervek:

r § 2019l2020-as éves munkatervben meghatározottak alapján.
középtávú tervek:

l Az intézményi önérlékelési folyamatok digitalizáIása,
' Az űj vezetői pályázatban meghatározott feladatok elvégzésének folytatása.

Hosszú távú tervek:

' Azintézmény vezetői utánpótlásának biztosítása,vezetői folyamatok koordinált
átadása.
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Meglévő intézményi értékek megóvása, szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése,
megújítása.
Nyu gdíj azási hullám uto 1 s ó fázisának levezeté s e.

önmaga stratégiai vezetése és operatív iránvítása:
l { feladatok megmaradtak.

Az óvoda további menedzselése, értékeinek bemutatása minden nyilvánosságot
biztosító szerv ezetnéL.
Szaktanácsadói tevékenységem folytatása, az abbőI szerzetttapasztalatok beépítése a
mindennapi tevékenységekbe, vezetési eljárásokba.
Az esetleges új nevelési-oktatási trendek és innovációk lehetőségeinek megvizsgálása,
intézmény i adaptálása,
Következetesebben betartom a szakma etikai szabályait, a belső kidolgozott szabályzati
rendszerek elvárásait és az ezzelj áró felelősséget.

Mások stratégiai vezetése és operatív iránvítása:
r { munkafolyamatok megosztásának teljes átdolgozásaalapozva a fiatalokra.

' Továbbképzések (belső-külső) további támogatása minden dolgozó részére belevonva
az alapitványt (figyelembe véve a kreditpontokat, és a fiatalok képzését).

. Tudásmegosztó, pozitiv környezet fenntartása.

10. veszélvhelyzet időszakához kapcsolódó feladatok:

A veszéIyhelyzet időszaka alatt, mint íntézményvezető az összes az áILam, valamint az
önkormányzat Észéről érkező utasításokat maximálisan végrehajtottam, a nevelőtestület otthoni
munkáját koordináltam és irányította. A kötelező jelentési és dokumentációs feladatoknak
megfeleltem. A részleges és a teljes nyitást követően a kapcsolódó intézkedéseket, információk
átadását, szülők tájékoztatását, a biztonságos működtetést (személyi, tárgyi, gazdasági)
biztosítottam.

Budapest, 202Q.július 14

,#",fu,á/
óvodavezető aláírása

-#.:lryb/O_"s.r- 
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Kőbányai Kékvirág Ovoda

JF'GYZŐKÖNYV

2020.07.20

Jegyzőkönyvv ezető : Egriné
Andrási krisztina

Yerziő szám: 1

Ellenőrizte:
Béres péterné Oldalszám: 1/1

Helve:
Tárw:
Jelen vannak:

Budapest X. ker. Kékvirág u, 5 sz. Kőbányai Kékvirág Óvoda
Eves érlékelés 2019 12020

Ssz Név Beosztás
-,?1 

AláíráS
1 Béres péterné óvodavezető ' Jll Oto, h, b
2 Egriné Andrási Krisztina óvodavezető

helyettes fuil ,/*ai; Ltt" .

3 Lukács LászIő Dénesné óvodapedagógus tartós betegség miatt hiányzik
4 Szabó-Antal Eszter óvodapedasósus *.rl+k E-".L_
5 Molnárné Bosnyák Edit óvodapedagógus l hs2,*.,\,-.|,B.-^r^n 9, €oL:
6 csincsik Gabriella óvodaoedasósus n'tl eki& hr.t (>,'0 fn,
7 Dálnokiné Mátyási Csilla óvodapeclagógus ( la

'o2,'ru 
Y-b. fn,Lllc^

8 Boskó Ida óvodapedagógus Felmentési ideiét tölti
9 BéziLilla óvodapedagógus ap<-
10 Bors Erika óvodapedagógus 'Z-,.-*- Q-'t,t,^
11 Horváth Mariann óvodapedagógus P@rrrWt lka,u:a(u,t
12 Molnárné Papp Ildikó óvodapedagógus ,o-?*? 'r/<- =! l
13 Nasyfiné Csernev Mónika óvodapedagógus ['l I CO*-rzíC -e| er.;^]-
14 Gulkai Eva óvodapedasósus c ,<" X t---,t Ql..=-
15 százné szabó Mária feilesztőpedasósus R).,, !+ | F,^rL{l tfuÁr Jct
16 YargaZoltán pszicholósus Ci--_--_^ ". )-; (.-.-
17 Eeri Réka asszisztens 6,yr, ilkc',
18 Herczegné Endrész Krisztina asszisztens (w"i,oru.| ta,(u h, K,."\J "
19 Kárpátí János óvoda titkár lQL§-tro$

Napirendi pontok:
- 1. Eves értékelés prezentáIása.
- 2.Hozzászőlások
- 3. Eves értékelés elfogadása.

1.

Az óvodavezető köszönti a nevelőtestület tagjait. Részletesen ismerteti az éves értékelés
adatait.

\



Kőbányai Kékvirág Ovoda

JEGYZŐKÖNYV

2020.07.20

Jegyzőkönyw ezető : Egriné
Andrási krisáina

Yerziő szám:1

Ellenőrizte:
Béres póterné Olda|számz 7l2

)
Hozzásző|ások
Dálnokiné Mátyási Csilla az intézmény munkaközösségének vezetője (KKM) véleménye
szerint az éves értékelés a tényeknek megfelelő ajő adatszolgá|tatásoknak és egyeztetéseknek
köszönhetően.

3.
Béres Péterné felkéri a jelenlévőket kézfeltartással, szavazzanak.

, Megállapítja, hogy a nevelőtestület egyhangúan elfogadta a Kőbányai Kékvirág
Ovoda 201912020 éves értékelését.

jegyzőkönyvvezető

#:- :-: 5 ,áRBjii]SJá x 
=,1)*a',W,W 9ö.

ó K 4- \F,j- F í\YAra._§\
1§fl.ffi#65.

W;*,"9
Béres péterné

óvodavezető
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K6banyai Kincskeres6k 6voda

Int6zm6ny neve: K6bdnyai Mrisz6ka Ovoda

1105 Budapest, Medi uica I - 6

A, 2019-2020. nevel6si 6v 6rt6kel6se

I Szem6lyi felt6telek

l.l. Szem6lyi felt6telek {ltalinos jellemz6i

A Z0l9l20-as el6z6 6vodavezet6 riltal elk6szitet munkaterv szeint az eredetileg 6t csoportos 6vod6bo1

egy csoport sztineteltet6se miatt n6gy csoporttal indult a nevel6si 6v. Ez <inmagiiban hordozta a

siemetyi felt6telek megvii,ltozis6t. Az 6vodapedag6gusok szem6lyi rLllomri'nya a tandv kezdetekor eg!

fi6vel kevesebb volt, amit nyugdijas koll6gdLkkal p6tolt.

A kds6bbiekben sikertilt feltdltenie az dsszes csoportot elegend6 6v6n<ivel- igy a ldtszl'n-r telit< '

egy kis ideig.
i' vezet6- elhatriLrozisib6l, illewe egydni-ds miik6dtet6si koncepci6b6l kiindulva az

6vodapedag6gusokat cser6lgetni kezdte, kdt csoportban is, illewe pr6baid6 alatt megsztintette eg]'

kolldgrfurak a munkaviszonYdt.
Eleinl a fennrfll6 pedag6gushirinyt nlugdijas koll6grikkal lettek p6tolva. a harom nyugdijas

6vodapedag6gus a januriLrifebnulri szerz6ddseinek elkdszitdse, 6s a b6rkifizetds"l .1.-u61rg. f7e1i.'r

egyebi<ent i tes6bbiekben j6magam ut6lag elk6szitettem nekik, megkdsz<inve az akkori munk6jukat c.

ui6lagosan kifizetdsre keriiitek atiszeletdijaik, bocsanatot kdrve az el6z6 vezet6s mulasaAsai miatt.

egyef,rcnt kiiltin kihiveist jelentett ezeknek a segitdkesz koll6griknak elkdsziteni a szerz6ddseket. mivel

i'ar"afu napjrit6l kezdve titkr6.rn6 n6lktil dolgoztam egy vadidegen intezmenyben. A panddmiris

id6szakban is szinte minden nap, mivel a titkrirn6 egdszs6ge- gondolom az elozo vez€ttii esemdn\et

r6v6n- megrendiil! pr6bdlt otthonr6l telefonon segiteni tdbb-kevesebb sikenel. majd tappenz|e nr. '

ut6na a felmentdsi idej6t kezdte el letdlteni.

Bd,r az 6vodavezet6n6 kihely ezefi sz/lkertIi segits6g nyrijt6s is kapott az int6zm6nyvezeld:'

hatdkonyabb inlnyitasrinak Erdek6ben, 6s tAmogatast, kontrollt a fenntart6 r6sz6r5l is:

intdmr6nlvezet6i koncepci6jrinak vdgig vitel6ben hajthatatlan volt'

TObbek [OzOu ez is eridm6ny ezte azt a meg6llithatatlan folyamatot. ami 6lland6 kont'liktusokh.r'

v ezetett az int6zm6nyszervezetben.
A k6zvetett, 6s a k6zvetlen partnerek bizzlma megrendiilt az 6vodavezetds ininyrib4 hiiiba volt

szak6rt6i segitsdgnyujtAs ez ifllnyban, 6s trirnogatris kontroll a fenntart6 r6sz6nil.

A v6gkifejleu 
-ugy- 

alakult, hogy u vezet6n6, a kialakult helyzet miau v6ltani kenyszeriilt

6vodaledagOgu.o[ut lnegy f6) kdt h6napos lemond6si id6 n6lkiil elengedte az 6r'odrlb6l kdztj>

megegyez6ses munkaviszony megsziintet6s6vel.

ezl#rmenyvezet6 ilyenfajta tevdkenys6gei ellehetetlenitette az int6zm6nyben foly6 6rdemi munkdt-

6s magiival hozta a gyermekek ftis 6vodriba val6 elvrindorlistit'

Ebben-a neh6z hely-zetben k6rt fel a k6pvisel6testtilet az 6voda vezetesere. abb6li szrindekrit tudtomra

adv4 hogy vrillaljam el az 6voda vezeGs6t, rfllitsam meg a gyerekek 6s a pedagogusok eh'6nclc'rl:r'''

ds az elkovetkezend6 id6ben biaositsam a megfelel6 intdzmdnyi miik<id6s feltdteleir-

ntiuiaUi.:, stral6giai elgondolasom pontosan az volt, hogy a nyolcb6l hrirom pedag6gussal e lehet6

leghat6konyabban tudjak egytittrnfikddni.
A"vezet6 helyettes, t<ottegaim, 6s j6magam kdrdsdre visszal6pett a munkaviszonya megsziintetesdt6l.

igy m6r n6gy pedag6g*rut indiauttu- 2020. marcius elej6n a megmaradt 69 gyermekkel-

A'vezet6n6 atalakitotta a technikai dolgoz6k munkakdr6t is. Szeptember elsej6t6l a kertisz li i'rr'
6llas6t kett6osaotta, igy egy n6gy 6rils konyhai dolgoz6t 6s egy ndgy 6r5s takarit6i 6ll6st hozott l6tre'

3
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Az iitsoroliisok miatt m6g egy n6gy 6nis hely felszabadult, a karbantart6 ig1'n6gy '5r6ban dolgozhatott

tov6bb. Az eredetileg konyhai dolgoz6 Gyeses anyuka hely6re rij kolleg6t. a rr,tlsil G1e.e- :

anyuka hely6re hathrozott id6re egy dajkrit alkalmazott, akinek az 6tsorolas6t 6s a kiner.'2,.,..
elfelejteue meglenni. V6giil ezl nekem kellett eszkdz6lni, amikor k6riilbeliil 6tlAfiam azolai :,

anom6lirikat, amelyeket ezek a ddnt6sek honak. Az egyik dajk6t fegyelmiben akarta rdszesiteni- maju

ea k6vet6en a dolgoz6 tfippdnzre ment ds ezek utiin kdz6s megegyezessel tAvozctl az int6zrn6nyb6l.

egy m6sik dajka is az ellehetetlenitett moralis harcokban t6pp6nze ment, igy 6 is el-<erillte. a fegyelm;

eljrlnist, 6s amikor 6tve$em az intdz';tdnyt az 6voda dolgoz6ja maradr.

Mivel tudtam, hogy n6gy csoportos 6vodakdnt kis es6llyel tudunk majd a kes6bbiel<ben miikddm ez6rt

a negyedik dajkAnak az oktatrisi osa6llyal egyeeterte a pr6baideje alatt indo:<l6s n6lkiil k6z<is

rnegegyezessel megsziintettem a munkaviszonyrit.
A m6rcius 16+61 fell6pett panddmiris helyzet mindegyikiinl<et er6s pr6bat6tel el6 6llito*a.
De btiszkdn mondhatom, hogy onnant6l fogva egyetlen pedag6gus sem haglta el az int6zm6nlt. S6t

k6t f6 6vodapedag6gus arra vrirt, hogy a beiratkoziis utrin, ds az esetleges panddmiils helyzet

megszfin6sekor bel6phessen az 6voditba. Hiszen a kialakult helyzet ellenere ndgy csopon

6vodapedag6gus6val kellett volna sz6molnom a j6v6beni tervek szerint. Ez eg1'6bkdnt hif ribrand volt.
hiszen tudvalev6, hogy az elv6ndorolt 6s az iskol6ba men6 gyerekek szlxna 6tlag k6tcsoportnf i

gyermeket tett ki. Mi mdgis hittiink abban, hogy legal6bb negyven gyermeket fbl tu,lLurl r :rrri
6vodtiba majd.
A jrirv:iLnyiigyi helyzetre val6 tekintettel, semmilyen int6zked6st rlem lehetett ugyan hozni a

fenntart6nak egy esetleges dsszevoniisr6l, vagy tagintdzrndnny6 val6 6talakitasr6l.
Azonban abban is bizhmk, hogy megtarthatjuk akrlr hri.rom csoporttal is az dn61l6 milk6d6st is- aklr
egy 6v ideiglenes megoldriskdnt, hogy a kds6bbiekben akrir n6gy csopoffe duzzasszuk vis za az

6vod6t, rem6nykedve az 6voda j6 hir6nek vissza.illit,Ss6ban, 6s a megr'elel6 szak:nai. -r lr' r '

egytittmiikdd6sben.
Y ezetfii pAlyiuatot is ezdrt nem adtam be, hiszen amig nem liittam mennf i gyermek viiasztja az

6vodriLt, illerye mi lesz a terve az dnkorm6nyzatnak a k6s6bbiekben az 6vodrival, adCig 6rtelmetlennek
r61fiiln ed a folyamatot elinditani. A pilyiuzt leadrisi hatrlrideje megel6zie a berratkoziis6t. A
beiratkozis utan mri.r nem irtak ki rij pri'lyrizatot, 6s kdt csoportot engeddlyezett e- kdvetkez6 6vben

inditani a k6pvisel6testiilet, amelybe mdr nem fdrt volna bele a kdrzeten kiviil gyerroekek elhell';zt!:,'
igy 6ket nem vehetttik fel. Akik az 6voditt v6lasztott6k volna 23 fl6bb6l 5 k<jrzetes glermek kaphatott

elhelyez6st megh atitrozott 27 -27 fi6s csoportokban

Vindezeket azdrt tartottam fontosnak leimi, mert szoros tisszeftigg6sben d.llt a szem6lyi feltdtelek

alakulrisriban, 6s j6l tiikritzi azt a bizonytalat helyzetet, anit az el6zo vezet6 tev6ken]'sige 6'
pandemiris id6szak egyiittese eredmdnyezett.
Jelen pillanatban a kdt csoporEa elegend6 pedag6gus ldtszrirn rill rendelkezesre.

A k6t csoporthoz a dajkik szima is megfelel6.
Az eredetileg n6gy csoportho z taftozl n6gy dajk6b6l kett6 maradt az {talakitis uriin, mint fent

emlitettem a kdt rillishely megsztintet6s6vel, az egyik f6 pr6baid6 alatt tiivozott, a m6sik f6- aki a

Gyeses anyuka hely6n volt hatiaozott id6vel 6thelyezdssel egy mrisik int6zm6nvben helyezkedett el. i,
Gyeses anyuka pedig a Gyes lejirt val, 6thelyezds6vel ugyancsak egy mrisik irrtdzm6nyben tudja

folytatni a munk6j6t.

Nem hiszem, hogy brirki szeretne ilyen fi.rcsa helyzetben vezet6 lenni, -irnomal fogaknazla is-.

ktildnleges paramdterekkel rendelkez6 intdzm6nyben 6n mdgis rigy gondolom- hogy a KincskeresoL

Ovoda gyermekei 6s koll6g6i megdrdemeltek egy es6lyt, amit nytjtottam nekik. A megbizasom

lejart6ig.
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Munkaktiriik betdlt6se a 2020 augusztus 1, napja utfni {llapot szerint:

4 6r6s
4 i'ri
4 d,rris

Gyermekl6tszlLrnunk 2020.07.2'7.-Ln f6.

1.2. Iskolarendszerff k6pz6sek 6s akkredit{lt tanfolyami tovibbk6pz6sek tapasztalatai

A tovribbk6pzdsi tervben illeMe az ezzel kapcsolatos szirnlakimutatiisban 5 16 \'ett resz.
Akkredit6lt k6pz6sen 3 f6 vett r6szt.

Az, egyik Gordon akkreditrilt k6pz6sen r6szwev6 koll6gdt az el6z6 vezeto a k6pzds idejekor pr6baideje

alatt elkiildte az 6vodrib6l, igy 
"gy 

mrisik kolldga vette 6t a helydt, aki k6stbb megsziinlett* i

munkai szony6t az 6vodilval.
A Tervez6s 6s megval6sitlis az ,,ovoditbarf' nevfl akkreditalt k6pz6st egy ug1'ancs.rk a k6sribbi;k-1.',,'r'

tdvozotl koll6ga Yegene el.
A jelenleg itt dolgoz6 kolldg6k kdztil egy koll6ga v6gzett akkreditrilt k6pzest.

Kdt tovAbbi szakmai jellegfl egy napos ertekezleten, illewe konferenci6n vett rdszt t6ritesmcrl. I : '' '

fB 6vodapedag6gus, melyekre nem jdrnak kreditpontok. Ok jelenleg is a munkatdrsaink.

Vezet6i megbizatiisom alatt nem v6geztek toviibbk6pz6seket, ezek a jdn anyligf i hell'zetnek i,.
ktlszdnhet6.

1.3. A nevel6st segit6 szakemberek - logop6dus, pszichol6gus' utaz6 gy6gypedagrigus.

fejleszt6pedag6gus - ery[ttmfi k6d6s6nek jellemz6i

Mivel az 6vodavezet{st febnui,r 28-an vettem 6t, es az azt k6vet6en bekcive*ez<i pa-'rddmias id<iszalt

kis id6t itlelt fel, szorosabb kapcsolatom a fejleszt6pedag6gussal, 6s az 6vodapszichol6gussal volt. A
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veliik val6 folyamatos konzultaci6nak ktisz6nhet6, hogy jobban betekint6st n)-erh.ettem az 6vodriban

val6 munk6jukra.
Elmondrisaik szerint a gyermekek szak6rt6i vdlem6ny6t az 6vodapedag6gus koildgrik az a gyermekek

anamn6zis lapjaihoz nem kaptik meg segitsdgtil.
Ezeket az 6vodavezet6 tarolta, melyeket a fejlesa6pedag6gus kdrdsdre egy ideig kiadta.

A vezeto tilozitsa el6tti id6kben sok szak6rt6i vdlemdny eltftnt, vagy nem voh fellelhet6.

Itt is kisebbfajta kutatA$ kellet vdgemi ezek beszerzds6re, p6tlisara" hogy tisadbr kdpet kaphassunk

egy esetleges csoportdsszevon6s miatt, gondolva ezeknek a gyermekeknek a megfelel6 elliitottsdgrlra

6s a csoportklimrik kialakulisa vegett. Kdsziinettel tartozom a remek egltittrniiktidesdrt. amit nem csal:

6k, hanem az 6sszes 6vodapedag6gus egyiittesen teft, hogy minden a helydre keriilLessen.

Ez is tiikr6zi, hogy ezekkel a remek szakemberekkel kiviil6 viszonyt doolnak az 6r'odapedag6gur

koll6grik is.
A logop6dus koll6grival keveset tal6lkoztam a specialis helyzet miatt, illene a gyogypedag6gussal is.

viszont a koll6griLim elmond6sa alapjfur messzemen6kig korrekt 6s alapos munkiir v6gezrek.

A pand6miSs id6szak alatt a fejlesa6pedag6gust6l 6s az 6vodapedag6gust6l is k6r,-em visszajelzdst a

munkijukr6l.
A mell6kletben csatolva megtekinthet6 az 6ves drt6kel6stik.

2. Tirryi felt6telek

2.1. Ovodai k6tts6gvet6sb6l megval6sitott eszkdzfejteszt6s

A 2019/20 -as tan6vben a miikoddshez,6s a szakmai munka biaositrisithoz az alihbi tdbl6zatban

szerepl6 eszkdzdk lettek biztositv4 melyek szerepelnek az 6voda leltarjdban is.

irodai eszk6zdk minden cso o11

kanicsonyi jrit6kok minden csoport
alin o zott 6rt6k szerint

CD-s minden cso

BeruhdzSsra nem keriilt sor az dpiiletben, a berendezdsekben.

A jrirvrinytigyi helyzetre val6 tekintettel, ebnaradt a folyos6fest6s is.

Kisebb nagyobb karbantart6sokra az 6voda z6rva tarta-sa ellendre

vizesblokkokban csaptelepet j avitottak, illetve gyermek WC tart6lyt.
sziiks6g volt. N6hrinr

k6k csoport6ltoz6 szekr6ny /

Szek6nysor (6tek) zdld csoport

irodai 6s szekr6ny (vezetbi

Ratran kanapd 6s iiveges asztal zsibong6

Piiratartalom m6r6s 6ra udvar

Maugli fav6zas szdk 6s mese trapdz asztal

kdk csoport

pendrive 4db minden csoport

2019-2020. nevelesi dv
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P Aly izati nyerem6nyekb6l megval6sitott fej leszt6s

Ebben a tan6vben tudomiisom szerint nem tdrtdnt semmilyen piiytaas.

2.2. Az int6zm,6ny alapitvrinyinak segits6g6vel meg'-akisitott fejleszt6s

Az int6zmdnyben megsztintettdk az alapiwanyt az el6zb vezet| el6tti vezet6s6g ideje alait

2.3. Sziil6i 6s kollegi{lis segits6ggel megval6sitott fejleszt6s

Ebben a tan6vben a Freinet munkak6zdssdg 6s az egykori zdld munkakdzriss6g mglai, illewe a

kotlektiva tttbbi tagia egy rij hagyomrinyt teremtett a siralmasan kirez6 udvari iillapotok

megsziintetdsdre sztil6i segits6g bevoniis6val, a kert kitakaritas4 ds rendbetdtele vdgetr. Az iil'latl'ri

6llapot annak is k6szdnhet6 volt, hogy a 8 6r6s kert6sz riil6s 4 6rds 6taiakitisra kerii.:t, is cgl ,:1.

teriiletet 4 6ribart egy ember szinte kdptelen volt rendben tartani egyediil. Mindenesetre a k<iztissdg;

szeml6letm6d 6s a csalildok bevoniisa volt a f6 c6lkitiiz6s. A Falevdl parti nevtr rendezv6nyen soli

sztil6 szedte a levelet stiprdgetett, illewe takaritotta el az udvar hiits6 r6sz6be a hajlektalanok rlltal

folyamatosan az ovodAba bedobtilt veszdlyes szemeteket. Lelkesen javitotrik a kent6st es festettek le

egy- egy udvari jritszoeszkda is.

A sziil6k egy6b irint rendszeresen segitett6k az 6vodrit uirgyi felajrinl6soklal eg1' eg1' sz6n1'eggel.

kisebb britorokkal. A pand6mia id6szaka alatt is jdttek volna felaj rinlasok, de e:r1 a rert6zdsvesz6ll

miatt nem vettiik ig6nybe.
A fenntart6 i{ltal az emeleti zsibong6 fe$ese megttirt6nt.

2.4. A nevel6si 6v folyamin betervezett beruhiz{s, feftijitis' karbantart6s

A nevelesi 6v sonin nagyobb volumenff beruhiris az emeleti zsibong6 kil'estdsdn kivtil nem tirte.rt.

A karbantartisi munk6latok eseti jelleggel fordultak el6.

Mivel a gyermekek a jd.rvri.ny ideje alatt nem liitogauiik az 6vodiit ktinnyebb volt az .illasmegSrzi"

Ennek ellen6re minden hdten megdrt6nt az 6vodabejiinis a karbantart6val-

Aprilisban a vagyonkezel6 munkatrirsai kijtittek felmdmi az 6voda 6ptiletdt, 6s dpiten kdmyezet6t

Rem6lhet6leg az esetleges feltjitrisok v6gett.

A vagyonkezel6tfll egy alkalommal voltak az 6vod6ban f6,kat-bokrokat merzeni. hogy az 6voda

rro.-6d.,geb* lak6 szomszdd tiizfalra vegatott ablaka el6l kiirtsak a n6v6nyeket. ami egy6bkSnt az

6vodai nOv6nyzet 3 n6gyzetm6teres felszirnol6sat jelentette. A lak6 elmondisa szerinl sot6t Yolt i

lakasa a frikt6l 6s za,vart:- M 6vodai tiltetett n6v6nyzet az ablak6b6l val6 kit6tasi is, ami egy6bk6nt

maga a gyermekek 6ltal minden nap haszn6lt 6vodai udvar.

Jriniusban megiavitotui,k az udvari misz6kirt,6s igy elhriLr-itotuik az esetleges balesetveszdly'r.
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2.5. Tervezett nyriri fehijitis, karbantartis

Tovibbra is minden kolldgrinak szivtigye az udvar. A jelenlegi helyzetben ten eziinl< meg egy kdz6s

udvarrendez6st.

3. Szakmai feladatok tisszegz6se

3.1. Az 6ves munkatervben kitiiz6tt c6lok, meghatirozoft szakmai feladatok
megval6sitris{nak 6rt6kel6se

A2O19l2O as el6z6 vezetl altal irt munkaterv 2 oldalban emliti meg a feladatok felsorol6siit, a konkrdt

feladatokat csoportositottam, 6s egy-egy feladattdmegnek gyfljt5nevet adtam , igyjooban 6tl6that6bb

mire ttirekedtek a koll6grik .Az alAbbiakban titblinatos form6ban jelenitem meg'

Pedag6giai feladatok
A munkatervben konkr6tan rdgzitett feladatok

az elozo vezet6 6s a nevel6testiilet beleegyezes6vel

Megval6sul6s

Munkat{rsak 6ni6i6nakmen
megofz ese:

1. 0j koltegik pedagrigiai mun}i.ljrflnak
segit6se

2. Gyakornokok munkijr{nak segit6se

3. A pedag6giai asszisztens, a dajluik 6s az

6vodapszichol6gus munkrljinak segit6se
(6sszehangolt. nyugodt munkak<iriilmdnyek

megteremtese a program kSvetdse szerint)

I Az tj koll6gakat 3 fbszivesen es

nagy drdmmel tbgad:6k a

pedag6gusok, a megldv6 koll6gdk
hirinya miatt. Tovribbkdpzdseken
is rdszt vettek. hogy a munk6juk
magasabb szinvonahl legy en. A
kds6bbiekben azonban nem v6rt
neh6zs6gek miatt mind t6vozott
egy kiv6tel6vel az 6vodrib6i.
Mindk6t gyakomok, j6l kepzett
pedag6gus melle ker0lt. A zdld ds

a kdk csoportba. Sajnd.latos

m6don az egyiket probaido alatt

elkiildte az 6vodavezet6, a ruisik
pedig kdzds megegyez6ssel
t6vozott. 6k tor:ibbkepz6sen is
r6sa vettek, illetve a pr6baid6n
l€v-6 pedag6gusnak saj 6t

krilts6g6n kellett befej:znie a
kdpz6st, mert a Yezet6 eg1 mrisik
koll6ga nevdre kdrte a k6pz5st.
Az intdzmdnyben ket dajkival
megromlott az 6vodavezer6
kapcsolat4 a munkdjukkal nem
volt megel6gedve- Ez a <6r
munkat6rs 6vek 6ta a
Kincskeres6k Ovod6ban

)

.'
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felmondott, a m6sik visszat6rt az

6vodavezet6 tavozrisa utan. A
fej lesa6pedag6gus es az
6vodapszichol6gus szoros 6s jo
kapcsolatot alakirottal< ki.
melynek tanilja lehetrem vezet6
tevdkenys6gem alatt. Mind a
koll6g6k mind j6 magam
uimaszkodhattam a munkij ukr.:-

7. Az esetmegbesz6ldsek
megtoft6ntek,

8. Az ellen6rz6sek alatt
min6sithetetlen kommunik6ci6
alakult ki pedag6gusok 6s vezet6
kdz6tt, a munkakdzSss5g vezet6
nem tudta a munkdj6t rendesen

vdgeznt, mert rlem l:aPott
betekint6s a lttbbi csooort
szakmai munkijribaru csak ds

V,tzirtiag a \iezet6 ellenorz6tt, a

pedagogusok k6rds ellendre sem

tekinthettek be egy m6r szakrnai

munkij6ba igv a j6 g-vakoriat

elmaradt.
9. A csapatepit6 trdrung k6telez6

jelleggel megtdrt6ni a Csodrik
Palotij6ban

f0. A nevel6si drtekezletek

4. Tanfeliiryelettel kapcsolatos feladatok
Legeza Dorottya, Gulyis Bal6zsn6

5. Bels6 ellen6rz6si csoport mffkddtet6se
(elviirris rendszer kidolgozis4 0n6rtekel6ssel

kapcsolatos feladatok kidolgozAs4 vezetfii,
intezm6nyi rendszer kialakit6sa, konkr6t
feladat-me ghauirozasok)

6. Pedag6gusmin6sit6sekkel kapcsolatos
feladatok
( porf6li6k elk6szit6se, el6k6szit6se)

Tan tisi feladatok

7. Rendszeresesetmegbesz6l6sek
(pl.: tehets6gig6retek megbesz6lese,

fogad66lik
8. Az ellen6rz6, 6s 6rt6kel6 munka

6sszehango16sa
(epit6 kritikan alapul6 m6dszerek)

9. Szervezeti kultrflra er6sit6se
( pl: csapat6pit6 tr6ningek )

10. Feln6tt k6z6ss6g osszetartisa
( pl : kirandulasok nevelds 6rtekezletek )

11. Sziit6k megfelel6, rendszeres

tdj 6koztatdsa
(pl.: gyermekek fej l6d6s6r6l fogad66rak)

12. Sztl6kkel kdzdsen szervezett programok
(a partnerkapcsolat er6sitdse 6rdek6ben

kir6ndulas szervezdse)

feileszt6se
Int6zm6nvi szervezet 6s oartneri kommunikrici6

2019-2020. neveldsi dv
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4. A k6r 6vociapedag6gus 
I

unfeliigyelete probl6mil ndlktil
megtdrtdnr 90 ) o releni 

I

teljesitmdnnl el 
I

5. A bels6 ellen6rzesi csooort nem 
I

val6sult meg. mint alrogl az ene 
Idpiil6 munkakozdssdg sem. 
I

helyette follrat6legosan l
tehltsdg munkakcizdssig tizemelt
megnevez6s n6lkiil. ami 6ssz-'

volt olvadva a szakmai
munkakdziiss6ggel

6, Nem tdrtdnt ez irdnyri ttirekv6s.

I

I

I
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utiin viszont tdbbszdr volt m6d
nyilt terben mrinkatilrsi
megbeszdldsre az dsszes

kollegrlval
ll. A koll6gakkal szervezett

kinindul6s elmaradt
12. A sziil6k az eloz6 \czetds alatt

tdbbsz6r panasztodtak az

inforrruici6araml6sra^ ez

k6szdnhet6 r,oh a pedag6gusok
egyik csoport. illewe az 6vodd'b6l
val6 elvdndorliisanak. es nem
megfelel6 holnaokezelesnek. a

digitriiis marketing hi6ry6nak"
ami vezet6sdgem alatt megsziint,
6s innovativ eszkdztikkel
felfej lesaettiik, megrij itottuk

13. A projektgyrijtemeny
megval6sulta a vezet6s6gem
id6szalciban, a xoll6grik
elk6szitetrdk.

14. A k6zrniives munk6k
megval6sultak a paoddmia-s

id6szak alatt a digitrilis
oktauisban

15. a szabad j6tdk nem val6sult meg
a mrihelyekben. mivel nem is
tudtak a pedag6gusok miihelyeket
kialakitani, a foly'amatos sza-kmai

munka ellen6rz6se es

korrigrfltatrisa miatl. Ez a
tev6kenys6g a c soportokban
val6sult meg.

3.2. Iivk6zben adridti rij pedag6giai feladat megval6sitrisa,
Jirvdnyfigyi helyzetb6l ad6dri szakmai feladatok:

R6szben emlitettem azokat a kis tulzrls ndlkiil fenn6ll6 absztxd tdnyez6ket. amill'enek az int6zminl
vezetdse k6riil ad6dtak. Ebben a krioszban pr6b6ltak a pedag6gusok a messzemen,5kig megt-elelni

t6bb-kevesebb sikerrel. Csak a m6ly elhivatottsrigrak 6s az intdzmdnyhez az 6vod6ba j;ir6 sztil6k ds

villalt teliesiil6nek sesit6se - bevdl6s

13.projekt pedag6giatervez6sen alapul6
mffk6dtet6se

14. k6zmiives munkrlk technilcik
korcsoportonk6nti megvak6sul6sa

15.

szabad jrit6k felt6teleinek biztositdsa
(miihelyek)

nrogrambana oedas6siaiFreinet m6d
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gyerekekhez val6 lojalitrlsnak kdszdnhet6, hogy az 6vodavezet6 vtiltas ut,in itt maradtak. Els6 dolgon'
az volt, hogy minden kdzvetlen partnert megnyugtassak 6s felvrlzoljak nekik egy rctvidr6vt jcivSkdper

az els6 bemutatkoz6 nevel6i, majd sziil6i 6rtekezleten.
Terveimben semmivel sem volt tdbb, mint egy normrilis int6zrn6nyszervezeti mlikodes l6trehozrisa

mely a t<ibbi keriileti 6vo&iban is adott.
El6sz6r is enged6lyt kdrtem az oktatAsi osztrillt6l, hogy az itt maradt n6gy oedag6gus koz6tt hiirom
csoportban sz6toszthassam a megmaradt gyermekeket nlugdijas koll6g6k segits6g6nek bevon6s6val.

igy senkinek nem kellett hosszirznia ds Freinet pedag6giai is 6rv6nyesiilhet.:Lt. Mindekdzber
szem6lyes titkArn6i segits6g n6lkiil, egymagam pr6briJtam fellelni az 6vodai okiratokat, a KIR jelsz6t.

hogy tisa6bban l6thassam az 6vodai gyermekrillomrinyt. Kdrtilbeliil 3 napj a dorgozharam igy az

6vod6ban. Tiiredelmesen bevallom, elk6pesa6 6Jlapotok uralkodtal- az iratrendez6sben, i.

foly6iigyekben. Mivel a titkdm6 sem volt minden 6vod6val kapcsolatos dologba beavatva, illetve az

eg6szs6ge is megromlott, szinte mindenkinek a segits6g6re sziiksegem volt. hogy liderithessem a

dolgokat. Mit, hol, hogyan midrt. T<ibb-kevesebb sikerrel j6rtam. Ez irmyi tdrekr,dseimkor deriilt ki.
hogy a visszahivott r6gi dolgoz6h nyugdijas kolldgriknak nem k6sziiltek szerzbddsek-, kifizetdsek a

munkrijuk6rt, a b6rtiket nem kaptrik meg. Ezeket elk6szitettem nekik. A naoi feladatok az t--t"t"
sokas6g6ban 6s a felfordulas kell6s kiizep6n taliltam magam.

Mindezek ellendre ttirekedtem arr4 hogy ebb61 a sztit6k semmit se vegyenek 6szre. Ok csak aa lStlil
olajozottan mennek a dolgok, a pedag6gusok megnyugodtak, 6s a gyermekeik boldogok.

Ez a fajta kiil<inleges helyzet 6s a tenni akariis nagyon j6l 6sszekov6csolta a kollek-ir,5t. Az elSbb meg

elkeseredett koll6gak rijra szerettek dolgozni, jirni, ert minden trilzas n6lkiil riilitharom. Feisejlett
el6ttiik egy biztat6 jdv6k6p egy esetleges nyiltnapr6l. ahova vilrtuk voba az rij 6vod6sokat. hogl
megtdltstik az ivodii legal6bb 3 csoportnyi gyermekkel, 6s esetleg miik<idhenink tov6bb ak6r rinrill6an

is. Bdr erre sem ig6rtet sem elutasirist nem kaptunk.
Mrlr marcius elejdn kerestek minket a beiratkozrissal kapcsolatban, 6s onnant6l fogva hogi
meg&keztem az 6vodriba, biiszk6n mondhatom, hogy egy gyermek sem ment el.

Ebben a nlugodt l6gk<irben, de iszonyatos k6oszban, ami az 6voda eddigi hozaddka-k6rit kaotam meg

6rt minket a jriLrv6nyiigyi helyzet.
Legels6k6nt felszereltettem egy fert6tlenit6 k6sztil6ket m6r mrircius elejen a-z d,r'oda bejaratShoz.

amikor m6g sz6 sem volt bez6llsokr6l, 6s azonnal megtettem az intdzked6sel<et a fokozottall,
egdszs6giigyi szabrilyok betartrislra.
V6rcius 76.,t6l az 6voda nem fogadott tdbb gyermeket, 6s megszerveztilk kdzdsen a pand6mia;

id6szak alatti kapcsolattartrist 6s lehet6s6g szerint a munkav6gz6st a kol15g6kkal.

Minden pedag6gust6l 6s technikai munkatiirst6l elkdrtem a tSvrnunka alafi vdgzelt mulkSjrinak

leiriisrit, amit a... szirnri mell6kletben csatolok, illefve ennek dsszefoglallsitt titblizatban rdgzirettem.
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Eg.6ni 6s k0z6s tev6kenys6gelq

fclsdatok
Egy6ri feladrtok

Kiemelt:
Az allurilis vezct6 feladatok
elvdgzdse. Dokumentumelemzis-
aktu6lis [g/ek taaogy igazgalasi
iratkezeles gazdasiigi es egydb
szervezesi. tervezdsi feladalok
intdzese. A szimla keszildsdhez

kapcsolalos teend6k elvagzdse:
Kapcso lattafiis a Penztig/i osztaly
dolgozriival- Bevdtelezi a vfudrolt
anyagokat, sziiml4kat clszdmoua.
korszeru technikak alkalmazfu a-

kiemelt:
Az aktu6lis Yezeto helyettcsi
feladatok elvdgzese.

kiemelt:
munkakozossdgi feladatok
a munkatervben leinak szerint

kiemelt:
a sajr6r rivodai csoport
dokumentumahak vezetese.

Megismer6 tunkci6k ds

magatartiiszavaros S/ermekek
fejlesa6se ( SNI-B )Bei lleszked€si.

tanuldsi. magaaniiszavaros
gyermekek fejlesadse (BTM)
Kapcsolarot urt az
ovodapedagtigusoktal, logopddussal,
pszichol6gussal, 6vodavezel6vel,
sziil6kkel

Krizislaniicsades

KozOs Tcv6kenys6gek, felrdatokEgy6ri feladatok

Elvegz, azokat a gazdas6gi ds ugyviteli
feladatokat, amelyeket az 6vodavezel6 a

feladatkor€be utal. KlR. multiscool stb.

Az dtkezdst lerendeli. illetve a

lerendeldseket tovabbitja
meghatirozott hattuid6ig a hivatal
munkaltsanak A szAmla
kdszitdsehez kapcsolatos teendok
elvdgzes€: Kapcsolaltartis kollegik

N6v

Bobori
Gyula
6vodaveT-et

6

GulyiS
Bal6zsna
6vodavezel
6 helyettes
kak

ztild csopon

K6benyai Kincskeres6k Ovoda

Jfrvdnyiigri helyzetb6l adrid6 szakmai feladatok megval6sit{sa:

az intdzlndrty vezetas€.

a szakmai munka ir6nyitisa
bels6 szahilyzalolq jogszabaly ds a

fennrart6 6ltal meghadrozott

dokumentumok elkCszitdse.

gazdrilkod{s az intCzmdny er6fomisaival

egydb gazdr{lkoddssal kapcsolatos

feladatok.

lnnov6ci6k kidolgozisa korcsoportoDkent
(Szakmai segedanyagok ossze.{llitiarsa-

szill6knek szil6 s€gdda[yagok
szgrkesaese)

A heti tematikus terv 6lszerkesa6se.
kieg6szitdse, vdglegesitCse kulddse a

sziil6k fel6.
Kapcsolattartds a koll€g6kkal, informaai6k
megoszL'4sa

A kovetkez6 heti tematikus teNhez dtletek
szakmai aayagok gytjtdse, szerkesztese

A kovetkez6 heti tematikus tervhez dtletek
szakmai anyagok gytjtese, szerkeszl dse
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Eredm6ny/dokumentumok rlunl.r,f,,
lll.',

oda dsszes Egl inil.:.r

Intgmetes
kapcso lattartassd-
telefonon. e-mailelr

Dokumentumok.

Visszajehesek kdrCs€ ds dokument4liisa a

szulok fel6l.

vriratlan csalidi krizishelyzet a psziches

s€gltsdget flyrj! illetve megszervezi

segitsdgnytjri$ konzulral az drintett
sziildkkel, pedag6gusokkal.

dokuncntumainat napra k:sz
allapotdnak biaosittsa fclyo
firyek inl6z6se.

l CsoDon oapl6
vezeldse az aklui4lis
projektek alapj,in

2. Heti ten, csoport
szdrn&a- Szill6k
tAj dkoztatis4
megosztas a
szttl6csoponokban,

3. Eves tervek
4. Projekt g/0jtem6oy

dsveal litrisa
5. 6voda

dokumerumal.
6. Egyeni iejleszisi

terveL
7. Cyermekek

szemClyisdg lapjai

8. Heti toIvek.
9. Heli tematikus terv

Fejlesadsi rervet kislt
FejlesaCsi napl6t vezet.

A Szfuds. diagnosxizeusok
vezetdse kigndkelise MSST

Dokumentumot vezet a
mentAlhigidnCs preventir
f€ladatokkal kapcsolatban a

nevelesi-ollattisi
intizmCnyen kivtli az eg) 6n,

a tanuldcsoporl es cstuileg
mtezrnen

Pedagdgus koll.:g: t.

eg) L'nilcll ci ii''ii r i

dolgoz\ l . .'

Lapcsolallnrrirr.

P:,1r,r,,

Sziil6k iii!]..(, r I

oiLinc
sziil6csopon('l.

Pedag6gus kolligdk.
facebook csolo(- .-
mail.Ielcli '
tovAbbit6s ,, :/i L

reszdre.

Kapcsolatot trn :rr
rir olan:.'. '
i l. l.rgt r
p:;: ehL,l, .
o, rt.1n,

:tir 6N[' . .

es lrtcanJi,
tbrmiban

Laczi MiEt^
sirga
csopon

Fuit
Jdzsetird
szivirvin]
csopon

Seres

J6zsefiri
fejleszt6
pedagdgus

Bag6
Gytirgy
6vodapszic
hol6gus

\6r

Angyalnd
Bina Eva
6vodaritkar

Konzultat.
egydnile-e,.;
csolonosxlL l,
pedag6gusai\.11

sz0l6kkel intemetell
e-mail. vagy
telcfonon

Eredm6ny/dokun entudok \lunkaformil
m6dszerek

a vezet6 kollegar.
egyenileg is kttiii!cn
dolgozva. Int:rnetds
kapcsolatArt6 isr
telc:on,r!l
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Az 6vodapedag6gusok toviibbri a kdvetkez6 feladatokat l6ttiik el:

o Gyermekekszdveges6rtdkel6seinekelkdszit6se
o A kdvetkez6 heti tematikus tervhez titletek, szakmai anyagok gyiijtdse. szerkesztese sajrit

megosahat6 rendszerben.

o A gyermekek egy6ni haladris6t nyomon kdvetd dokumentum vezet6se.

. A csoportnapl6 vezetdse.

o Online megbeszdl6s a kolldgri.kkal.
. Segddanyagok kidolgozisa az adott csoportokban (Szakmai seg6danyagok osszedllit6sa,

sztil6knek sz6l6 segddanyagok szerkeszt6se)

o Szul6csoportokban val6 sz0l6i kapcsolat tartris, sziiksdg szerint egy6ni konzultaiciir a

gyermekek jelenlegi fejl6dds6r6l.

. Projekt gyiijtemdny, szakmai anyagok feldolgozas4 seg6danyag k6szit6se, tudSsmegoszt6s a

kolldgdk ktiz6tt.
r Munkatervek stb.(, az 6voda megl6v6 dokumentumainak 6tdolgozisa')

Pedag6giai asszisztens, dajk6\ 6s konyhds (dsszesen 1 f6 ped. assziszens. 3 t'6dajk-a I rb 4 rirds

konyhds)
A fent emlitett munkakdrben dolgoz6k otthoni munkav6gzdse frgy volt megoldott. hogy oithon

igvnemtket, leped6ket varrtak, illewe jeleket k6szitettek ezekre az eszkdz<ike

Munkav6gzdstik a pand6miris id6szak ri'ltal meghatrirozott m6don kettes6vel, vagy osaot miiszakban

6rtdnt az 6vodin beliil. A feladataikat, szoros id6beosztris szerint liitt6k el. A beutaziisuk el<iszijr r.'-'
tdmegkdzleked6ssel volt megoldott. Majd a k6s6bbiekben bdrlet vasrirlasa helyert jeggyel utaz:ak

alkalmankent, amit elszirnolt nekik az dnkormiinyzat
Elv6gzett teend6ik:

. teljes fert6tlenitds
o ablakok tisztit6sa
o 6vodai jrir6feltiletek fert6tlenitdse

r ajt6k, csempek, egy6b berendez6si trirgyak fert6tlenit6se

o mos6konyhafert6tlenitdse
o j6tdkok szortirozasa, tisztitAsa az utols6 leg6ig

. rakuirak ellen6rzdse, leltrirozisa tisaitrisa
o egydb 6vodai textilek fert6tlenit6se mosrisa (6gynemiik, tdrdlkdz6k, te\tiljiitdkok- stb.

o a konyha eszkdzdk teljes fert6tlenit6se

o dekonlci6kk6szit6se, egyebekrendszerez6se
. 6vodai udvar takaritrisa esetleg kerit6sfestes stb.

o Mivel mi zdld 6voda vagrunk, rendbe kellene tenni a tandsv6nyeket, a kerteket. mell ieleo

6llapotban eldg szomoru k6pet fest.

Kert6sz 6s karbantartri-gondnok

Az (1 f6 46nis) kert6sz 6s az I fb 46tits) gondnok folyamatosan dolgozot.t
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3.3 M6dszertani innovici6k, amelyek a nevel6si 6v sor6n keriiltek kidolgozisra vagt
alkalmazisra

Ett6l a tand\,'t6l az intdzn€ny t6bb fjit6 gondolattal is inditotta az 6ve1. A beten ezett f'eladatok

<isszess6g6ben szinte kdt pedag6gusra harultak. Az eredetileg Freinet munkak5zdsseget a \.,ezeto

szakmai munkakdzdssegg6 alakitotta rlt melynek f6 feladata a szakmais6g iinomabbra hangoliisa voli
ez gydkerdben kezdte el megvizsgalni a bels6 szervezeti miikdddst. A prograro en'6n-resiil6se

6rdekdben, 6s az ij dolgoz6k probl6mamentes beilleszkedds6nek 6rdek6ben is a szok6s

szabdlyrendszer rijragondolisrit tiiadk ki c6lul, 6s a folyamatos ellen6rzdst a vezer6 6s i

munkak6zdssdg vezetbje szem6lye ri'ltal. Mindebb6l csak a vezet6i ellen6rz6s l6rtd rneg fg1' r

kdzr,,etlen kommunikrici6 a tdbbi pedag6gus 6s a munkak6zdss6g vezet6 kdzdtt nem tudoi;

megval6sulni. Mivel ezeknek a kompetenci6ja teljesiil6se szorosan kapcsolodik az livoda.

dokumentumok alapos ritvizsgii{6siihoz, a munkakdziiss6g vezet<i betekint6st kert ezek 6ttekint6s6re is

Nemleges valasa kapott. A vezetb alapkoncepci6ja az volt, hogy munkakdziissdgi irt6zkeidsi t,-':.'

megval6sulasnak egyik fi6 teljesiildse a gyakorlatban, hogy a csoportos dajkrikar 2 hetes forgo

rendszerben cserdlgeti.
Az egdsz elgondolisb6l az rilland6 szemdlyes kontroll 6s szii.rnonkdr6s miatt fesztiltsdgek alakultak ki

mind az 6vodapedag6gusok, mind a dajkr* ki)ziitr. Az 6pit6 kritika helyett sdrelrnek letrek. A dajk6k

leterhelts6ge n6u, mert elvir'as szintjdn t6bb id6t kellett a csoportban is r6sa vennii'l pedag6giai segit6

feladatokat kellett v6geznitik, mikdzben az 6voda tisarirrtartrisa is az 6 feladatuk voir. Ig1 az eg1:!

feladat a miisik rovrlsara ment. Sorozatosak lettek a betegrillomiinyok, a hid.nyz6sok az eg1'enletes

terhelds elve nem miikoddtt.
A szabadj6t6k megval6suliisa csak a csoportok szintj6n teljestilt, ami egydbkdnr eddig is jo
gyakorlatnak sziLrnitott, sem id6 sem hely sem emberi er6forrris nem volt biaosiwa miihelpnunkiikban
val6 kialakulisra.
A projekt gytijtem6ny egdsz 6vi kidolgozisa a vezet6s6gem alatt megt6rtdnt. Itt koszonnjm rnei': .

pedag6gusok munk6j6t, a kds6bbiekben szeretn6m, ha ez a nevtikkel szakmai k6nyvben is megjelenrt,:

Ebben az 6vben kellett volna az 6voddnak pityAzia a Z6ld ovoda 6rdk0s cim eldr6sere is, mely jo

hagyomri.ny 6s 6vek 6ta mflk6d6 program volt. Erre sem jutott id6 az irjit6 gondolatok er6szakos

veghezvitele miatt, saj6t vdlem€nyem szerint inkibb ezzel kellett volna foglalkozri, fi\eslartali azt a7.

drtdket 6s ripolni, amit az 6voda eddig k6pviselt. Ez igy ilyen form{ban elveszett. Nagy k:lr 6rte.

A m6sik munkakdz<iss6g a tehets6ggondozls volt, melyet a vezet6 dsszeolvaszott a bels6 ellen6rz6si

csoport mtkddtetesdvel. Ez 6sszeegyeZethetetlen szakmailag. Ebb6li t6rekvesei abr,5l -'al<adtak. hogl

k6t pedag6gus varatott a tanfeliigyeleue, 6s ehhez a kell6 dokumentumok nem volta-k kidolgozva.

MivLl nem taftlt megfelel6 kolldg6t ennek vezetds6re, de a tehets6g munkaktiz6ssiget is meg akafia

tartani, ez&t a munkak6zdss6g vezet6t bizta meg ezzel a feladallzl. Ez1 megei6z6en semmilyer:

szakirrinyri tanfeliigyelettel kapcsolatos k6pzdsre nem kiildte el, igy a munkakdzdsseg vezetii

kompetenciri.Li csak ds kizrfu6lag a tehetsdgkoordin6tori szerepekre tudott koncentr6lni a leterhelts6ge I'

vezet6 helyettesi feladatok mellett a legfmomabb megfogalmaziis szerint is csak n6'Jon-r5tt A vezeti''

egymaga kezdte a BECS dokumentumokat kidolgozni, mik6zben nem volt riJ;itdsa e l.-er

munkakdzdssdg 6s az 6vodrin beliil szakmai 6let alakul6s6ra.

A Falev6l parti nevii tjit6 programr6l a 2.3 -as pontban mrir megfogalmazam gondolataimat.
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3.4 Tehets6ggondoz6 tev6kenys6g:

2015. 6ta regisztr6it Tehets6gpontk6nt miikddik az inllzmdny. Az 6vodai csoportokbar, is Imiktjdik a

tehets6ggondozis, differenciflt feladatadrissal, gazdagit6 tevdkenys6gekkel.
A heti rendszeress6ggel mtkdd6 Freinet miihely ebben az dvben nem tudott megval6sulni

marad6ktalanul, a fent emlitett okok az el6z6ekben kifejteuem.
A tehets6ggondozis mikddese a 2019/20-as dvben a tehets6gkoordindtor beszrimol6j6ban

megtalilhat6 a beszd.rnol6 mell6kletdben.

Az egytittnevelds soriin legfontosabb a megfelel6 gyermek-pedag6gus kaocsolat kiala<iLiisa. t,ti r,bb:.

sztil6kkel 6s egydb szakemberekkel val6 folyamatos konzult6ci6, kapcsolat ieantartasa

A beszimol6kb6l, illeWe sajet tapasztalataim alapjrin is elmondhatom, hogl j 5 a l:ialal-i.

egyiittrnfikdd6si viszony. A gyermekek BTM-es ds SNI-s szakdrt6i papirjainak risszatartdsa, llletrc
eltfin6se okozott kisebbfajta bizonltalansigot. Mivel azonban ezek a papirok ds Cokumentumok

el6keriiltek, illetve a folyamatos konzuluici6nak kdszdnhet6en a szakfeladatot ol16-t6 szakemberel;

bels6 feljegyz6seket is vezettek, kapcsolatuk a sziil6kkel megfelel5 volt egyetlen probldn:a sem mertilt

fel a gyermekek ellitris6val kapcsolatban.
A differenci6Lis elve minden szinten drv6nyesiil: a tervezdsben, szervez6sben- a nevelc-okrat munka

sorrin 6s a tevdkenysdgek alatt is. Az SNI gyermekek fejlesa6s6vel tbglalkoz6 g1'6gypedag6gussal

folyamatos, szoros egyiittmiikddest alakitottak ki a kolldgak A trirgyi, 6s szem6lyi feltdtelek, amelyek r

sikeres egyiittnevelest szolgri{j6k megfelel6ek voltak. A jarvanyiigyi helyzet alatt rs ll:li'amatos volt i,r.

kapcsolattrrtas a partnerek k6zdtl, ett abeszitmol6k tartalmazzak
Jelenleg dsszesen 66 gyermekffil 4 BTM ds 23SNI gyermek igfnyel kiemelt eg1'eni oin6sm6dot.

Az 6v elej6n egy gyermekkel tdbb volt a BTM-es, id6k6zben ennek a glermeknek megsziint :
besorol6sa.

3.6 Szervezetfejleszt6si feladatok

A munkatervben szerepl6 szervezetfejlesz6sben kitiizdtt c6lok csa-k reszbea val6sultak meg.

V6lem6nyem szeinl az erre val6 pozitiv ttirekv6s j6 irinyelveket adott a do<umeltumoan. \/iszont a

humiin er6forras 6s az esetleges konfliktusok, a munka egyenletes terhelds6ni',k- hiinya, a ncr'
megfelel6 vezet6i kornmunilcici6 6s elviirils rendszer v6ltogatiisa, eredmdnyezhette a k6s6bbiekben

kialakult helyzetet.
Rrilritisom a dolgokra o uln van, hogy az els6 alkalommal, amikor az 6vodAba drkezem minden

dolgoz6t6l inisban kdrtem mik a vrigyaik, mit szeretn6nek mennyire el6g;dettek az 6vodai

munk6jukkal.
Ez a koncepci6 nem tij kelet& megoldris.
A v6lem6nyeket lezrirt boritdkban kdrtem el t6liik. L6tensen sok minden kideriilr ahb6l nih ,-r''

vrilsigkezel6si modellel kell miikddndm toviibb. Hiszen az el6gedetlensdgi mutatok eredmdnle rte" '

v6gyakat 6s lehet6sdgeket, illewe ez a fajta SWOT analizis fordiwa is miikodik-

MigtOrt6ntek a szem6lyes besz6lget6sek ds interjuk is a koll6griLkkal a leveleik elolvasiisa ut6n. ig1-

lassan formal6dott egy k6p arr6l kdriilbeltil mi t6rt6nt az 6vod6ban, 6s mit szeretn6nek a dolgoz5li.
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Vdlem6nyem szerint a papirmunkrinak csak akkor van 6rtelme, ha r6nylegesen azt irj uk le. artr i

szeretn6nk, konkrdtan arra terveztink, ami a rendelkez6siinke rill. Gondolok itt a hum6neroforr6sr:',

els6sorban, hiszen ez a legl6nyegesebb egytiuhat6ja egy szervezet miik6d6s6nek-
Addig, amig nem ismerjiik azokat a dolgoz6kat, akikkel egytitt dolgozuk. nem rudj uk t'elmjrni r

kdszs6geiket, nincs ni.'l6trisunk a vrigyaikra" er6ssdgeikre, gyengesdgeikre, nem tudllnk ldnyegi n:unkiit
vegezni.
Nem hiszem, hogy egy 6vod4 ahol minden rillishely bet<iltve miikddik 6s a dolgoz6k kompetenciiiival
a vezet6 nincs tisztriban, az jobban tud miikddni, mint az az 6vod4 ahol kevesebb ember dolgozik, de a

koll6g6k munkafeladatai a k6szs6geiknek megfelel6en van elosztva.
Vallom legytink ink6bb kevesebben hat6konyak, mint tdbben hatdkony munkavdgzds n6!kiil.
Ez temr6szetesen eredmdnyeZeti a val6s kitfizdtt c6lokat, 6s kevesebbet vrillaijurrk. de azt .i6gezztik el.

mint ezer fajta dolgot egyszer se.

Ezekb6l a gondolatokb6l kiindulva folltattam a vezetbi tev6kenys6gemet.
Mivel annak idej6n egy magrin6vo&iban dolgoztam 6s a min6s6gbiaositasi koncepci6kra doitettem a

szervezetfejlesZ6st el6gedetts6grndr6sekb6l kiindulva. Nem sokat kellett azon gondolkodnom mire
vagynak a koll6g6.k.
Alapgondolata mindenkinek az volt, hogy megfelel6 munkakdriilm6nyek iegyenek biztosi 'a. Bdk6h:r'
v6gezhess6k a saj6t munkakdrtlkben a feladataikat, 6s a leterhelts6giik a megl'elel6 eliirt:
kompetencirij uk skri.idjan beliil mozogion
A munkafeladatok leosztiis6t is ez ininyban v6gezem el. A megbizat6sokat es a ker6seimet cdlzottan

ini.nyitottam, hogy a megfelel6 helyen a megfelel6 ember vdgezze a dolg6t.

El6szdr a pedag6gusokat t jdkoztattarn a k6resemr6l, tiirnaszkodva a k6rdseil<re 3s a k3oess6geikre.

azut6n a dajkrik kdvetkedek.
Felosaotam a feladatokat kdziittiik ds 6rdekes m6don miikiidni kezdett a helyes iriinyban a rendszer.

Az alatt a r6vid id6 alatt, ami a panddmia el6tt tdrt6nt is l6that6 volt a pozitiv viiltoziis. amit a sziil6k is

6rz6kelteh 6s hiriba j6tt a jri.rvrinyiigyi helyzet, ez a koncepci6 ott teljesedett ki a legink6bb Ez mdrhet6

leu a beiratkoz6k szi,man is. Az&t valljuk be 6szint6q ki gondolta volna az elozo vezet6 tavozasakor.

hogy b6ke 6s nyugalom lesz az 6vodiiban, megszrlnik az elvrindorlds, 6s a tcirt6nesek ellen6re en-nyien

vriLlasajr{k majd ezt az irrlrzndnyt. Ezen megit6l6sem nem csak Iiazisokon alapul. ha-nem mogt6rtdnt

tdnyeken, akrLr adatokkal mdrhet6 is, pl.: a beiratkozisos titblilzar,6s a meglevS gvermekldtszdm

alakulisa.

3.7 Az elegedetts6gm6r6s eredm6nyeinek f6 konklfzit6i

Sziil6i el6gedetts6gm6rds 2 csoportban tdrt6nt a tantlgyi ellen6rz6s miatt.
A SWOT analizis az erosse es kellett m6mi. 22-22 riiaszolo sziil6 szerint

[.
szakmai felkdsztilts6
differenciiiliis

6rzelmi nevelds

Terveimben szerepel egy mdr6 lap kioszuisai a sajdt vezet5i tevdkenysegemrdl a sztil6k ds a ko116g6k

xd16ben.

I. pedag6gus

<6zdss6gformiilds
drzelmi neveles

er6kegy6ni brinrism6d
szakmai felkdsziilts6g
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3.8 Int6zm6nyi szakmai munkak6ztiss6gek tev6kenys6ge

Az intdzm6nyben foly6 szakmai munkakdzdssdgr6l b6vebben irtam a 3.3-as pontban szakmai

beszrirnol6juk a melldkletekben megtalihat6ak.

3.9.A tehets6gkoordindtor beszimol6ja mell6kletben csatolva.

3. I 0.Nevel6testtleti 6rtekezletek tapasztalatai

A nevel6i 6rtekezletek a tervezett temiikban val6sultak meg.

csapat6pitds

A jarvrlnyiigyi helyzet miau a beziris kdvetkea6ben elmaradtak a nevel6i drtekezletek. htlyette
munkatarsi megbesz6l6seket tartottam, illetve rdvid tAlekoztatist szerrdlyesen az udvarou r

iervrimyiigyi hellzetnek megfelel6en. A koll6griftkal val6 konzultrlci6 digit6lis formiiba-n val6sult meg.

Az 6pp akturilis 6vodrit 6rint6 kiils6 6s bels6 szabrllyozas drdek6ben hirtam 6ssze drtekezleteket.

A tdm6& a kdvetkez6ek voltak:
Munkabeosztris, digitrilis oktatris, trimunk4 iratrendez6s, beiratkozris, holnapkdszit6s. tacebook

csoportok l6trehoz{sa - felfrissitdse az ivodai csoportok szitmira. digitd}is rnar<eting. bci:atkozi'
csoportldtsziimok, csoportok alakukisa jrirvri,nyUgyi helyzet hrizirend m6dositas, nyiiri nyit6s. 6vodai

6let szabadsig elrendezds, 6vodakivezetds, polgrirmesteri hatarozatok.

3.1l.Nyitvdnossdgot biztosit6 int6zm6nyi bels6 6s ktts6 programok szervez6s6nek tapasztalatai

1. saj6t program Betlehemes j6t6k Gizella Ouhonban

l. kertileti progftlm
Bozsik rangad6

2. keriileti program

Mikul6s kupa

3. kertileti progftIm OvisTorna kupa

A jrirvdmyiigyi hellzetnek kdsz6nhet6en a betervezett t6bbi program elmaradt

tan6vnyit6 6rtekezlet Kincskeres6k
Ovoda

2019.08.26. mun-katew elfogadiisa

kihelyezett nevel6i
drtekezlet

Csodrik Palouija 2019.10.14.
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4.M6r6s, ellen6rz6s, 6rt6kel6s

4.1 Pedag6gusok ellen6rz6s6nek dltalinos tapasztalatai

A munkaterv szerint a kdvetkez6 szempontok szerint t6rt6nt az el6z6 vezet6 ellen6rz6se:

1. [j gyermekek beilleszkeddse az 6vodai 6letbe

2. szokris-szabrilyrendszer kialakitdsa
3. szabadj6t6k biaositiisa a miihelyekben
4. differenci6lt k6pessdgfejleszt6s lehet6s6gei az aktualis projekt soritr, bemutat6 foglalkoz6sok
5. mfihelyekben val6 tanulasi lehet6sdg tudatos kihasznllisa
6. dajkrik, ds pedag6giai asszisztens munlcljii'nak dsszehangoldsa

A munkatervben felsorolt maraddk 5 pont megval6suliisa nem tdndnl rneg.

A munkatervben felsorolt maraddk 5 pont megval6sulisa nem tiirtdnt meg.

Az iddzett hat pontb6l prirhuzamosan a vezetli ellen6rzdsekkel eg)i.ltt januarig a vezeto

maraddktalanul elllua az ellen6rz6sekkel kapcsolatos kitr.izdtt cdljait. ds folyamatosan

esetmegbesz6l6seket tartott a leellen6rzott koll6gAkkal.
Mindenesetre az elk6szitett dokumentumok az ellen6rz6sekr6l az ovodiban imitt -amott taliilhat6al'

meg, vagy egyrlltalrtr nem fellelhet6ek, igy sajnos csak a koll6grik tapasaalataira tudo< hagl''at<ozni

Illewe a v6geredm6ny tiikriizheti a kds6bbi helyzetet is, arni az ovod6ba-n kiala-kult-

Saj6t vezetdsem alatt a legfbbb szempont az volt, hogy felt6telezzem a k-oll6glk aikalmassdgdt a

munkeira hiszen rigy gondolom, hogy egy ttibb mint 20 Eve az int6zrrdnyben dolgoz6 ,5r cdape,-:a3,,.

k6szs6gei, vagy egy 30 dve pedag6gus koll6ga tapasztalati tal6n eredm6nyezhet eg1'- nregtel.:l

6vodapedag6 gusi munkit.
A gyermekekkel vat6 brin6sm6d, az 6vodapedag6gus megnyilvrinuldsai, nem egy adott itress.'.

helyzetben mutatja meg a legalkalmasabban milyen is az a kolldga. A mindennapi 6let az 6vodiban a

kdzvetlen 6s ktizvetett partnerek el6gedetts6ge, interakci6ja sokszor b6ven el6g enrek a megit6l6s6re

nyilvrin evente egy csoportl6togattls sz0ks6gszerfl.

Az 6vodai dokumentumok, amiket az 6vodapedag6gus vezet, csoportnapl6, mulasztiisi napl6, sztiveges

6rt6kel6sek, gyermekek fejl6d6si lapjai anamn6zis lapok stb.-hez nem gondolom, hogy'ha folyamatosan

vezetve vannak, ktzir'lag csak a vezet6 kellene. Ezt a helyettessel p6rhuzamosan is lehet ellenSrizni

felosztva a feladatokat.
Az 6vodapedag6gusok riltal vezetett dokumentumokat a vezet6sdgem alat bekdnem, az elmaracl'

esetleges hirinyokat potoltattam- ezek egy6bk6nt a jri.rvri.nyiigyi id6szak alatt rdrt6nteK- a befejezetlen

ilismunk6t pedig bek6rtem, 6s leellen6riztem. Nem tal6ltam hi6nl ossiigot csak a mulasZdsi

napl6kban.
Ezeket a mulasztdsi napl6kat a vezetb 6s a titkrim6 mag{nii tartotta, a pedag6gusoloak ez6rt saj6t

Ublazatot kellett maguknak k6sziteni, hogy nyomonkdvess6k a napi gyermekldtszdm ala<ulAsdr

Kisebb fajta csod4 hogy tudtak igy a kds6bbiekben dolgomi, hiszen ezeket a nacl6kat k6;6rb. rr '
egy h6nap mulva kaptiLk csak vissza, kiegdszit6sekkel, 6s maguknak kellett p6told a hrinyoss6gokat

plusz teherk6nt.
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4.2 A technikai dolgoz6k ellen6rz6s6nek tapasztalatai

A fent emlitett dolgoz6k ellen6rz1se tgyanazzzl a koncepci6val folltak, mint a pedrg6gusokd.

Ezek alkalomszerft pr6baellen6rz6sek voltak, amelyekr6l a vezet6 feljegyzeseker vezu-tett magAnak.

Tudomdsom nincs ezeknek a holl6t6r6l, viszont a vdgeredmdny6t febru6r k<imy6k6n mindenki

lapasztalhatta.
A j6rvrinytigyi helyzet alatt ezeknek a koll6g6knak a munkijrir6l ir6sos dokumenrrmot keriem. amit

sajrit maguk kdszitettek el, 6s brlrmikor rendelkezdsre 61lnak az ovoditban a beiekint6siikre.

4.3 A grermekek fejl6d6s6nek m6r6s6vel kapcsolatos tapasztalatok 6s az ebb6l ktivetkez6

feladatok

A K6bdnyai Kincskeres6k Ovodiban saj6t kidolgozisu" a gyermekek adons6gainak, k6pess6qeinel

megismerds6re vonatkoz6 m6r6si rendszer mtkddik. A m6r6si rendszer a tdrv6n)-i el6irisokn;'rl

megfelelrien miikddik, melyben megielennek az 6vodai progftIm speci6iis jegl'ei. Az drtdkelds

mindenki szitmfua vil6gos, konkdt fogalmakat jeltil meg. A gyermekek eredmdnveir6l- fejlSd6ser6r

folyamatosan visszacsatolnak a sziil6knek sziil6i 6rtekezlet, illetve fogad66ra formajibaa.

A m6rdsek feldpitdse a ktivetkez6:

Az sz6veges inisos 6rt6kel6sek 6sszegzik az 6v eleji bemeneti, az 6szi anyany:lvi, 6s az 6r' vegi

m6r6sek iredm6nyeit. A sziil6k, a szi.rnukra is 6rthet6, elfogadhat6 megfogalmazasban k6sztilt

dokumentumokba betekintdst nyerhetnek, konzultrici6k alkalm6val (tbgad66rl-k). t sziil6k igy',

e gytittmiikdd6bbek, elfo gad6bbak.

Ii intdzrndnyben SNI, BTM, r6szkdpess6g zavarokkal kiizd6 gyermekek, fejlesadse sok esetben 6riiisi

feladatot 16 a kollektivi6ra.
A fejl6ddsi napl6ban megfogalmazott lemaradrisok, eredmdnyek alkalmasa-k a fe;l6d6si lolyarnai

nyomon k<ivet6s6re.

\iagymdrtdkben uimaszkodunk a segit6 szakemberek munkrijdra (fejlesa<ipedag6 rus, oszicholir Lr'

logopedus, gy6gypedag6gus). Minden gyermeket 6rint6 megfrgyelds 6s fej16d6s n]'omon ktivet6sdr

kirtil a szociometridt is k6szit egy-egy pedag6gus, nem kiitelez6 jelleggel.

Minden m6res id6ben elkdsziilt, ez dics6ri a pedag6gusok lelkiismeretes munkijtit.

tt ANYANYELVIBEMENET EV VEG
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Az 6v v€.gi mdr6st, illewe a sz6veges 6rt6kel6seket trivmunkiban oldottak rneg a kollegSk. r

konzuluici6 a sztil6kkel is digitrilis form6ban, vagy telefonon tdrtdnt.
Biiszke vagyok a teljesitmdnyiikre.
Egyetlen csoport szdveges 6rtdkel6se maradt ki, ahonnan mind a kdt 6vodapedag,5g.rs ta,,,'
ezeV,hez a gyermekekhez egy fix, itt dolgoz6 kedves koll6g6t osztottam be, aki felverte, illetve iitvette i
csoport osszes anyag6t.

5.Szaktan6csad16i l6togatds, tandcsadis tapasztalatai

szakember neve

Baloglm6 Stadler Ir6n

Horvrith H. Attila

Ebben a tan6vben a vezet6s6gem el6tt ket szakember is segitette az el6z6 vezeto munkij:ii.
Baloghnd Stadler Irdn a K6brinyai Apr6k Hriza Ovoda volt igazgatin je ma,rirniilis tud6srival pr,5b6lta

segiteni a vezet6 tevdkenys6gdt, melyet a yezetb az elmondiisok szerint t6bb-k-er':sebb siken:'
adaptrilt.
Mindenesetre a rendszerszeml6letet pr6b6{t kidolgoztatni az 6voddban, els6 k6rben a dokumentumok
rendbet6tel6vel. Ezen ttirekv6sei l6tszanak is az 6vodr{ban, de miuuin t6vozofi, a sz:mi6let nem lett

nyomon k6vewe, igy egy kisebb fajta k6osz uralkodott el a papirok ktizdtt- m:ly'et beldp6semkor

rapasaaltam. Az iratrendez6s els6sorban a titkari feladatokhoz tartoznak. az in dolgoz6 v6gkimeriilt
dolgoz6 pr6b6lta felveruri az ttjitdst, de v6geredm6nyben visszatdrt az eloz6 dvek met6dus6hoz, ami

egy 6ri6si dsszevisszasdgot eredmdnyezet. Ezeknek a kdrtilm6nyeknek az elhalalmasod6silt segltette az

is, hogy a vezet6i iroda 6t lett helyezve az 6voda miisik v6gdbe, igy a kdzvetlen kapcsolat megsziint rr

titkrirn6 6s a vezet6 k6zdtt, illetve a titkrim6nek kikapcsoltattrlk a vezet6kes varosi teleionj:lt is.

Els6 int€zked6seim k6zt volt az, hogy az 6vodatitkir mell6 visszahelyezienl a vezet6i irodiit, ds

visszakapcsoltafiam a telefont. Sajnos a dolgoz6 tiippenze ment, igy kenyelen rr6l1v1 sssr-j 1fr'-'
keresni magam melld a pedag6giai asszisaens szem6lydben, akir6l rrdr rudtan a szemtlll c..

beszdlgetdstink alkalmrival hogy munkatigyi v6gzettsdge van. Pr6briltam betanitani az rij feladatokra a

k6z6s rendszerezdsre, el6g sikeres lett az egyiitfinrik6d6siink. A mai napig is segiti a munh6mat.

A mrisik szaktan6csad6 a tan6vnyit6 6rtekezleten tette tisaeletdt a Freinet - pedag6giiival adott

hasznos instrukciokat az ij 6s a megldv6 munkatri.rsaknak.

,6. .{z 6voda ryermekv6delmi tev6kenys6ge

Az 6voda gyermekv6delmi felel6sdnek beszrimol6ja a meil6kletben taliilhat6

6.l.Az ,6v folyamin a vesz6lyeztetett 6s hitnlnyos helyzetff gyermekek helyzet6nek javit{s:,

6rdek6ben megtett int6zked6sek

Nagy gondot forditunk a perem helyzetrl gyermekek befogadrisara.

Trirnogatjuk es segits6get nyujtunk ezeknek a gyermekeknek az 6vod6n beltili lrogramokon val6

r6szv6teldre.

l
I . S zaktanric sad6

2. Egyetemi docens
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Fokozott figyelemmel vagyunk a h6tr:inyos helyzetrl gyermekeinkre tov6bbra is. Ldtszinruk r,

kdvetkez6k6ppen alakult:

HH:3 f6, HHH: I f6
A fejleszt6pedag6gus elmondrisa szerint 12 gyermekre kell fokozottan figyelni

6.2. A grermekv6delmi tev6kenys6get segit6 szervezetekkel val6 kapcsolat tapasztalatai

A jrirvrinyi.igyi helyzet el6tt a BARKA havonta esetmegbeszdl6 foglalkoz6sokat tartott, a-hol a

gyermekvddelem drintett eseteket besz6lt6k meg az 6rintettek.
A szolg6lat 6s az 6voda kdzdtti kapcsolattart6s az 6voda gyermekv6delmi felel6sdn kereszriil tcirt6nt

J6l mrikdddtt a jelz6rendszer, ds ha valahol gyermek veszdlyeaetettsdg6re u.al6 helyzeteket

tapasztalunh an6l drtesitjiik a Szolgii.{atot.
Kapcsolata az 6vodrinak a szolgrilattal megit6l6sem szerint j6.

7. Az 6vodai nevel6sbe illesztett ery6b, kiits6 szolg{ltat6 6ltal szervezett tbglalkoz{snt;
szolg{ltatrisok tapasztalatai

7. Sakk

8. Akrobatikus rock and roll

A kuls6 szolgfltat6kkal az 6voda kapcsolata j6, megfelel<i egyiittrniiktid6s jellemzi

8.Az 6voda innepei, haryominyai

8.1.A pedag6gia programban szerepl6 finnep, hagrominy, program szervez6s6nek tapasztalatai.

^2019/ 
20 munkatervben 2020. mrircius 16-ig a tervezett programok megval6sultak.

A jrirvrinytigyi helyzet miatt a tdbbi rendezv6ny mind 6vodai mind keriileti szinten meghirisultak.

8.2A pedagrigiai programokhoz kapcsol6d6 ijabb haryom{nyteremt6s jellemzdi

A Falev6l parti nevfi udvartakarit isi rendezvdny keriilt bevezetdsre. melyet a beszdmol6mban Irl-'
emlitettem.

?

Foglalkozisok

1. Uszls
2. Miiv6szi tiinc

3. Taekwondoo

4. Ovi foci /Bozsik program/ - KISE

5. Judo

6. Hittan - Katolikus/Reformdtus
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9.Az r6voda kapcsolatai

9.1.A szfi l6kkel val6 kapcsolattartis eredm6nyess6g6nek 6rt6kel6se

A sziil6kkel val6 kapcsolattartiist az el6z6 vezet& a munkatervdben rdgziletle. Mind a rbgad6cirdkat.

mind a sziil6i drtekezleteket, mind a sziil6i szervezettel val6 id6pontokat ds tjmS.Lkat kijeldlte 6s

telj esitette hauirid6re.
A kialakult helyzetnek k6sz6nhet6en tdbbszdr is rendkivtili dsszevont sziil6i drtekezleteket kellett

tartani, melyeken a fermtart6 6s az olratisi oszt6ly k6pvisel6i is resa vettek. Kiildrleges figyelemben
rdszesitettdk ezek a szervek az el6zb vezet6 tevekenys6g6r 6s magyanizatot keftek a ddntesei h6fterere

illewe meghallgattrik az 6voda ktizveteft 6s ktizvetlen partnereit is.

A v6gkifejlet mindenki szfunilra ismert.
A saj6t szem6lyes tapasztalatom kifejt6se a sztl6kkel val6 kapcsolattandsra voratkoz6an. csak a
vezet6i tevdkenys6gem alatti id6szakra terjed ki.
Mint a beszimol6mban mar emlitettem az els6 ds legfontosabb volt sz6momra a szti.l6kkel val6

megfelel6 kapcsolattartds. A tj5konat s 6s az informdci6 csere. T<ibben panaszkoc-tak erre.

A bemutatkoz6 sztil6i drtekezleten megismerkedtem a sziil6kkel 6s felviizoham a jdv6beli

elk6pzeldseimet. Megismerkedtem a Szul6i Szervezet k6pvisel6ivel.
A jrirvrinyUgyi hellzet alatt is a legfontosabb c6lkitiiz6sem az volt, hog1, folyamatos kapcsolatban

maradhassanak a koll6grik a sziil6kkel ds a gyermekekkel.

Ennek 6rdek6ben fejlesaettiik a honlapot, a facebook csoportokat a twitert 6s az instagramot is. hiszer

ezeket a kdz6ssdgi h6l6zatokat a mai fiatal sziil6k napi szinten haszn6ljrik

Nem kisebb torekv6siink volt megcdlozni a leend6 sziil6ket is a beira*oz6s miatt, ez6rt rac;bo,rl

oldalt is l{rehoznrnk az 6vodrlnak, ami nagyon n6pszerfl lett. Egyik 6vodapedag6gus kolligdni'
felel6se is lett a honlap megrijiuisrinak, 6s a facebook oldal kezeles6nek. Vide6k kdsziiltek. a

programr6l 6s az 6voda ktimyezel&61.
MegriLllapithat6, hogy ttirekvdseink sikeresnek bizonyultak. A sziil6k inden 6vodrival kapcsolatos

t6rtdndsr6l, 6s informrici6r6l id6ben 6rtesiiltek igy pillanatok alatt teljesiteni tudtuk a fena'rrt6. vagy az

oktatrisi osarily k6r6seit is fel6jiik.
M6r akkor kidolgoztuk a hdziend m6dositrlsrit, amikor ezt m6g nem is k6rtdk t6ltiah, rr,ert k6sziilttinh

a nyiiri 6vodai nyrLisra 6s nem akartuk, hogy felk6sztiletleniil 6rjen minket. ha bet,5ciulnak a szii!6k 6s

k6rd6seik vannak
Minden facebook csoporthoz szem6lyes hozzif5rdst k6rte igy a ldnyegi dolgokr6l nern csak mailen

hanem kdzvetve is uijdkoztami tudtam 6ket nem mellesleg kontroll alatt tudtam ta-rtani a k6r6seiket 6s

a v€lemdnyekre rdgtdn reagilni tudtam mint vezet6 , ha kellett.

9.2 Tirsint6zm6nyekkel val6 kapcsolattart6s dltaklnos tapasztalatai

l. A Polgrirmesteri Hivatal: A fenntart6 6s az int6zmdny kd,z6tt gdrdtil6keny a kaocsolal-

Vezet6segem alatt maxim6lis segitsdget kaptam minden dolgoz6t6l. akihez fordulhattam

brirmilyen az 6voditt drint6 iigyben. Munk6jukat a szakmais6g tisaeletben tart6s:ival. az alapos

6s naprakdsz feladamegoldrisokkal, gyors 6s hiteles informici6iiramldssal tudn{m jeliemezni.

2. A k6brinyai riLltakinos iskola als6 tagozaalal az 6voda-iskola 6tmenet megkdnnyit6se

drdekdben komplex, 6vek 6ta tObboldahi kapcsolatot 6pitett ki az 6r'oda. Iddn a pandemia miatt

elmaradtak a nllt napok.
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Az iskollkkal volt alkalmam beszs,hi az iskola beiratkozisok alkalmdval. Jo az egyiittmiikddds
3. Kdnyvtiri rendhagy6 foglalkozisokon iddn nem vettek r6szt a csoportok
4. Az eg1szsdgmeg6rz6 programban szoros kapcsolatot emlit a kollektiva a Vdd6nSi Szolgrilattal

a beiratkozisn6Ll volt alkaknam besz6lni t6bbsz6r is veliik a gyerekek f'elkutarasa r.6gett.

5. A trlrsint6zm6nyekkel folyamatos kapcsolatban ii,llt az 6voda. A gyermekek 6vodai felv6tel6vel
kapcsolatos anomriLlirikndl minden vezet6, akivel kapcsolatba keriiltem k6szs'iges volt ds alapos

illetve a dolgoz6i ledpit6sek kapcsrin is amikor rithelyez6ssel kellett egy-egy koll6g6t 6tvenniiik.
ds az iires riLllishelyet kerestem nekik, .

6. A bdlcs6d6kkel, is volt szerencs6m megismerkedni a beiratkoziisnril. kaocsohtunhj6.
7. Szakszolgrilat is eredm6nyes volt a kapcsolatunk. Egy-egy szakdrt6i vdlemdry beszerzesekor

felkutatrisakor k6szs6gesen rilltak rendelkezdsemre

9.3 Az ery6b int6zm6nyekkel val6 kapcsolat jellemz6i

A vezet6s6gem alatt b$viilt a kiils6s intdzm6nyekkel a kapcsolatrendszertink. .\ K5oar1-ai Hirek-

2O2Ojirniusi sz6rnriban ugyanis megielent a zdld csoport 6vodapedag6gusa Legeza Dororya saj iit

mes6je. A lap egy eg6sz oldalt szentelt az inlsnak, a mesdt a zdld csoportos gyermekak

meseillusztrici6ja tarkitotta. A cikket elolvashatj6k ezen a linken: it:

K6r6si Kultur6,lis Kdzpont

Gyermekj 6l6ti Szolgdlat

K6brinyai Pedag6giai Szakszolg6lat

Eg6szs6giigyi Szolgrilat

Fenntart6

Tanit6k6pz6 F6iskola Barczi Gusarlv Gy6gypedag6giai F6iskola

POK

l0.Az intezm6nyvezet6 6n6rt6kel6se

Mint a bevezet6mben emlitettem, senki sem szeretne ily'en param6terekkel rendelkez6 6r'odiinak r'

vezet6je lenni, mint arni az el6z6 vezetl tiLvozisakor ad6dott. Pluszk6nt a ktils6 eefiitthat6k sem

kedveaek, ami a jarvrinytgyi helyzetet jelentette. Mig a Mrisz6ka 6voddban lelkiismeretese n cl itt'
a feladataimat, akcizben maraddktalanul helyt kellett 6llnom a Kincskeres6k Ovodiban. mint v:zcto.

hiszen itt mindenki a megment6j6t kitta bennem minden olziis n6lktil.
Meg kellett er6sitenem m6g jobban magam, b6r nem gondolom, hogy az eddigi dletemben kudarcoL

vallottam volna a magam 6ltal felvrfllalt feladatokban.
Ez m6gis egy teljesen rij kihiv6s el6 6llitott.
Pihen6sr6l, kikapcsol6d6sr6l sz6 sem volt.

6

o

o

o

6

o

o

o

Brirka o)

X.keriileti 5 6ltallnos iskokik o

Szak6rt6i Bizotts6g

kertileti Ovoddk 6
uszodaK o
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Sokriig az tartotta bennem az erbt, hogy az 6voda 6niill6 int6zm6nyk6nt log miik<joni a kestibbiekber
bar tudtam, 6s a koll6grlim is, hogy ennek kis es6lye lehet, m6gis ebben biznrnk.
Pr6b6ltuk kdzdsen a munddr becsiilet6t hel)Tefllitani k6zds tisszefog6ssal.

Nagy er6ket mozgattunk meg egytitt ezdrt, mindazok ellendre is, hogy bekdsz6ntdtt a jrirvfutytigf i
id6szak. A koll6g6im, a sziil6k megbecstil6s6t akkor miir kivivtam, 6s nem 6reztem t4radtsrigot, hogy
megtegyem azt, afi:nI m5s nem tett meg. Felv6llaljam azt, arnilrt nem 6n voltam a fe1e16s, kitisaitsam
ezl, afilt m6s 6sszepiszkitott, 6s b6kdt 6s rendet tegyek, hozzak oda ahol adtiig az elkesered6s 6s a
k6osz uralkodott.
Nagyon 6szint6n vallom ez nem panaszkodhs, hanem t6ny.
Volt viszont olyan id6szak, amikor meginogtam. Amikor el kellett urasilanom a beiratkozni kivdnt
gyermekeket, amikor el kellett magyaniznom az itt marad sziil6knek s a leend6kn:k, hogy csak a
kdrzetes gyermekeket vehetem fel. Amikor az addig lelkes koll6gdimat 6ssze kell:n Livnom ds er6t

<inteni bel6jtik, hogy minden rendben fog tdrtdnni, 6s k6t csoporttal is mfi-kddik iovlbb az ,1rc:1:'

Amikor tdbbszdr nekem kellett magyariizkodnom az6rt, hogy elmondjam mi6rt jrittem ide, 5;
tov6bbiakban mir ez nem fdr bele az 6letembe. Egyszeriien nem elre vrlllalkoZam" amikor s,:gil-'
jdttem, amit az els6 perct6l minden partneremnek tudtara adtam, 6s tudtrik.
Mdgis irgy gondoltam beadom a felmond6som. Mindez a beiratkozris utdn tort6rt" Eiszen midrt is
vagyok 6n itt, mi volt ez a rengeteg befektetett mwrka? Nem erre v6llalkoziam a legelej6n 4s ennel;

hangot is adtam.
A4 en m6gis meggondoltam magam.

Meggondoltam magam amiatt, a rengeteg szeretetdrt,elismer6s6rt, odaadSsdrt, segitseg6rt, amit a

k<izvetlen parhrereim adtak. A koll6griLimnak, a sziil6knek 6s az tisszes dnkormiinyzati dolgoz6nak, aki

kapcsolatba keriilt velem.
Ugy ddnttittem v6gigcsinrilom a mand6tumom lejining. Tartozom ennyivel magmlak, hogy emelr

f6vel trivozhassak,6s amit lehet, rendbe teszek m6g magam k6riil. Mrisoknak- hcg1, ne kelljen ujra
vdgigiami egy olyan gdrdngyds utat, amit m6s jeldlt ki nekik.
V6gzem a dolgom, hogy mindenki l6ssa v6gezni kell a dolgunkat. J6 pdkirival keil a vezetSnek el6l
j{mi, hiszen milyen mintat kdvetn6nek az alkalmazotlai.
El6ttem allt m6g a nyrlri nyitas, a leltlLr (ami a legfinomabban sz6lva is egy 6ri6si r'eladat vclt) 6s r.n'.tr'

jav6ban a pa:rddmia kdzep6n jriLrtunk.

A sok munk4 az egytitttdltott kdzds helyzetek 6s probl6miik megoldasa dsszekov6csolta a kdzoss6get.

J6 hangulatu, nyugodt, 6s rendezeu tilrsas6got hagyok magam mdg6tt.
A fenti sorok nagy szavaknak fiinnek, intdzm6nyi besz6mol6hoz kdoest trilzris is lehet. de csak kicsit
gondoljuk v6gig mennyi tulzds 6s abszurdum volt abban a helyzetben, ar:ri engen tbgadott 6s a

k6s6bbiekben megold,isra vrirt.
igy nem sz6gyellem leimi, mit gondolok, s6t nincs is mi6rt.
Leirhatndm itt, hangzatosan milyen kompetenciriim fejl6dtek, mikre volt sziiks6gem egy-egy extrem

helyzet megoldiisakor, mi fejl6dhetne m6g, de nem teszem. Ugy gondolom, ha a besza-mo16mat ert6

szemek olvassdk el, m6rpedig val6szintleg igy les z,lesziiik akonzekvenci6t.

Remdlem, kevesebb dolga akad a kdvetkez6 vezet6snek, sok dolog ugyams vdgre a hel;r 6re kertilt. b6r

mindig akad valami.
Az cisszeolvadiis miatt kiil6n iiriiltik, hogy a koll6griimmal megmarad a kapcsolat 6s. amemyiben a
kdvetkez6 vezet6 segitsdget ker t61em, iillok rendelkez6sdre.

Tov6bbra is elkdtelezett vagyok a magyar 6vodapedag6giSval kapcsolatban- To'zibbra is hiszek az

emberekkel val6 megfelel6 demokratikus brin6sm6dban, 6s nem veszitettem et a hozzri6l lasom-

Hiszek a p6ldamutatisban is, a tettek erej6ben, amiket a megfelel6 szavak erejdvel lehet lelkes.r:n,
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11. Az 6voda ny{ri zfris6ra vonatkoz6 adatok, iiryeleti beosztis

A Kincskeres6k Ovoda a kollektiva k6ztis beleegyezds6vel nem k6rte a k6t hetes z.dr:isr, igy nyin,a tart.

Az intdlrrftnytezetl €s a helyettese egyeztet6s utrin veszi ki megl6v6 szabadsdg6t. ig1'az 6vod6nak

mindig van alri.iir6j 4 6s az elvdgzend6 feladatok nem tomyosulnak fel Folyamaros a vezet6i teend6k

elv6gz6se.

Dritum: Budapest,2l2|. jtlius 27 .

r$csk er
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t
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Velt6kletek:

l. Jegyz6ktinyv
2. Fej leszt6pedag6gus 6rtdkel6se
3. Logop6dus6rt6keldse
4. Gyermekvddelmi felel6sdrtdkel6se
5. Uraz6gy6gypedagogus 6rt6kel6se

6. Ovodapszichol6gus 6rt6kel6se
7. Freinet-mrihely, Szakmaimthely munkakdzdss6g 6rt6kel6se

8. Tehetsdgmunkakdzdss6g6rt6kel6se
9. Az 6voda pedag6gusainak a panddmia alatt vdgzett trivmunl<6ja

2019-2020. neveldsi dv
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K6binyai Kincskeres6k 6voda
I105 Budapest, M:idi u. 4-6.

Tel./Fax: 2615-120
e-mail; kincsker.ovotla @ gmail.com

A 201912020 6v v6gi besziimol6kat elfogadom:

. Guly6s BalLzsnd

. Legeza Dorottya

o LacziMitta

. Fuit J6zsefrr6
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A 2019-20 nevel6si 6v feileszt5 pedas6giai munk5m 6rt6kel6se:

A munkaterv havi r6szletez6 feladatainak minden pontjiit elv6geztem 2019

szeptember6t61 2020. m6 rcius L7-ig.

EzutSn a Covid-19 virus miatt bezdrt az 6voda.

+
2020. irinius 2.-t6l a hitral6v6 feladataim:

2020. januSr 1- m5jus 31.-e kcizott az 5. 6let6v0ket betoltdtt gyerekek

MSSST vizsgiilata. Ezt 2020 szeptember6ben fogom p6tolni.

A gyermekek fejleszt6si 6rt6kel6s6t 2020. j(nius h6napban viberen

fogom elki.ildeni a szUl6knek.

Koll6gdimat az 6ves munk6mr6l a 2020. j(niusi nevel6 6rtekezleten

fogom tSj6koztatni.

+

a

a

a

2020.05.28. ^.1ft"-
a1 -2\. ,.--L-__--,-, 'r.o

Seres J6zsefn6

fejleszt5 pedag6gus

{t



A Kincskeres6k 6voda evermekeinek fe il6d6s6t segit6 szakemberek -
6dus - szichol6 us-fe leszt6 eda s ktiziis munk5 rinak f6l

6rt6kel6se a20L9-2020 nevel6si 6vben.

2019. szeptember 11.-6n a BTM-s 6s SNI-s gyerekek kontrollvizsgdlatdnak

id6pontjdt gy(jt6ttUk ossze, mely16l tiij6koztattuk az 6vodavezet6t is.

Fontoss6 vdlt az eddig nem l6tez6 mappa l6trehozdsa, melyben k6t 6vre

visszamen6leg, id6rendi sorrend szerint v6geztem a gyerekeinkr6l

be6rkezett szakv6lem6nyeket. A mappa helye a vezet6i iroddban van -
kezel6s6t v5llaltam. Tudni kell, hogy ezeknek a dokumentumoknak a

pontos vezet6se 6s k6vet6se csak 0gy lehets6ges, ha a t6makor szerinti,

postdn be6rkezett leveleket k6zbe fogom' A szakv6lem6nyek hozzdrq

va16 eljut5sa m6g mindig nem zdkken6mentes.

2019. szeptember 25.-6n besz6lttik meg a gyerekek int6zm6nytink6n

kivii li vizsgd latra ktild6s6nek protokollj5t:

t. Az6v6n6 tapasztalja a gyermek bdrmilyen tertileten l6v6 elt6r6s6t.

2. Ezt megbesz6li id5ben, - nem halogatva az illet6kes ktilsds - helyi

szakemberek valamelyik6vel. ( logop6dus - pszichol6gus - fejleszt6

pedag6gus )

3. A megegyez6silk utdn dsszehivjiik a fogad66rdt, ahol ezt a szUl5

szilmAra vil5gossd teszik. Az alapossdgot alStdmasztva a szi.il6n t0l

minden 6rintett szakember ott van a megbesz6l6sen. A

csapatmunka ereje nagyon fontos a szti16 sz6mdra. Ebben a *
f6l6vben erre sz6p gyakorlati p6lda volt a Zold csoportban ( Cs' E. ).

4. Ezt kovet6en t6rt6nhet a vizsgdlatra ktild6shez sztiks6ges

papirmunka.

a

a

a 2019. okt6ber 25.-e volt az iskola6retts6gi vizsgdlatok beki.ild6s6nek

hat5rideje. Ezt a t6mdt is megbesz6ltfik, az eredm6nyt, a javaslatunk

n6vsor6t az 6v6n6kkel is egyeztetttik, minden csoportos 6v6n6 k6zhez

kapta. A sziil6k tdj6koztatilsa 6s a n6gy oldalas, ehhez tartoz6

dokumentum kitcjlt6se 6v6n6i feladat volt. A Szakszolgdlatban a

vizsg6latok megt6rt6ntek, az eredm6nyeket rendszerezni megint csak

rigy lehet, ha ezeket k6zhez kapom. Amennyiben a sztiks6ges papiroKbt



t
a

nem precizen t6ltjiik ki, ha nem tartjuk be a hat6rid6ket, ha az

eredm6nyek elkall6dnak - ezek mind a pontos, preciz munkdt

hiitriiltatjiik.

2019. okt6ber 9.-6n a mdr elk6sztilt jellemz6seink tudatdban egyeztettrik

a pontos munkavdgz6stinkhdz szUks6ges 6rarendUnket. Ebben

mindhdrmunknak tudni kell megegyezni. A logopddusoknak 6s fejleszt6

pedag6gusoknak m6g azt is sikeriilt figyelembe venni, hogy egyazon

gyermekkel ne ugyanazon a napon foglalkozzunk. A pszichol6gus

6rarendj6t ma sem tudom, az dsszehangol6dds munk5nk tertiletdn nem

tort6nt meg.

2019. november2T.-6n mind a n6gy csoport, minden gyermek6nek

fejl6d6s6t besz6lt0k meg, kiv6ve a k6z6s munkdnk feladataira,

m6lys6g6re 6s az esetleges prevenci6ira is. A legtdbb feladatunk a Sdrga

csoportban van, ahol m6g ma is vannak bizonytalans6gok, a gyerekek

viselked6se 6s fejl6d6se tertilet6n. A megold6s egyik sarkalatos pontja D.

H. nev( kisl5ny, akinek <inmaga l6te, j6drz6se - a logop6dussal,

pszichol6gussal egyet6rtve - h6napok 6ta m6lyzuhandsban van. Sajnos a

csalSdi nevel6s sem segiti a gyermek szem6ly6nek fejl6d6s6t. Nem talSl

meg6rt6sre a csoportjSban, sajnos m6g a tSrsai k6r6ben sem. Fejleszt5

pedag6gusk6nt 3. 6ve foglalkozom vele, a figyelem, eml6kezet 6s

koncentrdci6 terrilet6n is visszaes6s mutatkozik n6la. Az MSSST vizsg6lati

eredm6nye 6rt6kelhetetlen volt. 2019. dec. 2.-dn j6tt a ment6 javaslat a

Z6ld csoportos 6v6n6 r6szdr6l - emeljiik ki a gyermeket a csoportjiib6l, 6

szivesen dtveszi, ha ezt a k6riil6tte l6v6 koll6giik ds az 6vodavezet6 is

hely6n val6nak tal;ilj6k. Ez a megold6s jd lehetne mag5nak a kislSnynak, a

Sdrga csoportos gyerekeknek, s6t az el6gedetlen sztil6i k6z6ss6gnek is. A

k6rd6sre a vdlasz m6g ma is v5rat mag6ra, pedig m5r csak f6l6v

rem6nynek adhatunk teret.

A hiitral6v6, 2020-as f6l6v a ktua I itdsa i, koord ind l5sa, t6ma kcirei nek

felvdzo16sa a janudri tal6lkozdsunk feladata lesz.

.-.\€is _ +atr.e
Seres J6zsefn6
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fejleszt6 peda969us

Bp.,2O2O. januSr 6.



A Kincskeres6k 6voda svermekeinek fe il6d6s6t seeit6 szakemberek -
6dus - us-fe leszt6 d us ktiztis munkd nak f6l

6rt6kel6se a 2OL9-2020 nevel6si 6vben'

a 2019. szeptember 11.-6n a BTM-s 6s SNI-s gyerekek kontrollvizsgdlatinak

id6pontjilt gyfjtottUk <issze, melyr6l t6j6koztattuk az 6vodavezet6t is.

FontossS vdlt az eddig nem l6tez6 mappa l6trehoz6sa, melyben k6t 6vre

visszamen6leg, id6rendi sorrend szerint v6geztem a gyerekeinkr5l

be6rkezett szakv6lem6nyeket. A mappa helye a vezet6i irod6ban van -
kezel6s6t vdllaltam. Tudni kell, hogy ezeknek a dokumentumoknak a

pontos vezet6se 6s kovet6se csak rigy lehets6ges, ha a t6makdr szerinti,

postdn be6rkezett leveleket k6zbe fogom. A szakv6lem6nyek hozzdrqt

va16 eljut5sa m6g mindig nem zokken6mentes.

2019. szeptember 25.-6n besz6ltiik meg a gyerekek int6zm6nyiinkdn

kiviili vizsgdlatra ktild6s6nek protokollj5t:

t. Az6von6 tapasztalja a gyermek bdrmilyen tertileten l6v6 elt6r6s6t.

2. Ezt megbesz6li id6ben, - nem halogatva az illet6kes kiilsSs - helyi

szakemberek valamelyik6vel. ( logop6dus - pszichol6gus - fejleszt6

pedag6gus )

3. A megegyez6stik utSn <isszehivj5k a fogad66r6t, ahol ezt a sztilS

szAmlra vilSgossd teszik. Az alapossdgot aldt6masztva a sztilSn t[l
minden 6rintett szakember ott van a megbesz6l6sen. A

csapatmunka ereje nagyon fontos a szij16 szdmSra. Ebben a t
f6l6vben erre sz6p gyakorlati p6lda volt a Z6ld csoportban ( Cs. E. ).

4. Ezt kovetSen tort6nhet a vizsgdlatra kiild6shez sztiks6ges

papirmunka.

a

a 2019. okt6ber 25.-e volt az iskola6retts6gi vizsg6latok bektild6s6nek

hatdrideje. Ezt a t6mdt is megbesz6lttik, az eredm6nyt, a javaslatunk

n6vsorSt az 6v6n6kkel is egyeztetttik, minden csoportos 6v6n5 k6zhez

kapta. A sziil6k tdj6koztat6sa 6s a n6gy oldalas, ehhez tartoz6

dokumentum kitolt6se 6v6n6i feladat volt. A Szakszolgdlatban a

vizsg6latok megtort6ntek, az eredm6nyeket rendszerezni megint csak

rigy lehet, ha ezeket k6zhez kapom. Amennyiben a sziiks6ges papirolbt



A2019-20 nevel6si 6v ll. f6l6v6ben a segit6 szakemberek - logop6dus,

pszichol6gus, fejleszt6 pedag6gus munkiijdt az 6voda z6rva tartdsa miatt (

Covid-19 ) 6rtdkelni nem tudom, a taldlkozdsaink elmaradtak.

a

Seres J6zsefn6

fejleszt6 peda969ur

- --,\ r I

Sete=- +C,\'€41^€-

2020. m6jus28.
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2019-2020 logop6diai 6v v6gi besziimol6 K6biinyai Kincskeres6k 6voda

Klajk6 N06mi

logoP6dus

2019 szeptembe16ben elv6geztem a tan6v eleji 5 6vesek szU16s6t,a 5z6l-e szf16 vizsgiilattal. A 3

6vesek sz(ir6s6t a KOFA vizsgiilattal m6rtem fel, amit az sz0l6k tolttittek ki. Ezutdn tdj6koztattam a

szii15ket a szUr6si eredm6nyek16l, sz0ks6g szerint anamn6zis vettem fel, kieg6szit6 vizsgdlatra .|
kiildtem a gyermekeket. Ez alapjdn osztottam be 6ket, 6rarendemet tisszehangoltam a pszichol6gus

6s a fejleszt6pedag6gussal. El6tte ktiziisen megbesz6lttik az 6rintett gyermekeket, a szf16seket.

24 gyermek keriilt be hozz;im teriipiiira az 6vodai4 csoportb6l, hetente 12 6riiban kedden szerddn 6s

p6nteken liittam el 6ket. Artikuliici6s terdpiiit 19 gyermeknek, megk6sett besz6dfejl5d6s teri6pi5t 4

gyermeknek ds komplex nyelvi fejleszt6s 3 gyermeknek teriipi6t tartottam.

A kdzneve16si ttirv6ny jogszabiilym6dositdsa miatt, az iskola6retts6gi vizsg:ilatra tdbb sziil6 szerette

volna bekUldeni a gyermek6t. 6ket az 6v6n6kkel 6s pszichol6gus 6s fejleszt6pedag6gus koll6g:ikkal

kdzdsen iitbesz6lttik, ezutdn javaslatot tettiink a sziil6knek, hogy 6rdemes lenne-e iskola6rettsdgi

vizsgdlatra bek0ldeni a gyermeket. Erre okt6berben kerlilt sor.

Novemberben 16szt vettem a GMP besz6d6szlel6si 6s 6rt6si probl6miik vizsgtilata 6s te16piiija

tanfolyamon. Nyilt 6rdt tartottam a logop6dia eu16pai napja alkalmiib6l. Februiirban nyelvltik6ses

nyel6s k6pz6sen vettem r6szt a F5viirosi Pedag6giai Szakszolgiilat szervez6s6ben.Minden h5napban

team esetmegbesz6l6st tartottunk a fejleszt6pedag6gus 6s pszichol6gus koll6giikkal. rr

Az idei tan6vben tcibb 0j 6v6 n6ni 6rkezett az 6vodiiba, igyekeztem megismerni 6s segiteni az 0j

kol16kiik munkiijiit, beilleszked6s6t, megismertetni6s elfogadtatni a gyerekeket. Megismertetni a

logop6diai fejlesztd munkiival 6ket, 6rzdkenyiteni 6ket.Ebben a tan6vben ism6t vezetd vdltiis ttirt6nt,

ami hat6ssalvolt a ktiz6ss6g alakuliisdra.2020 miircius 15-t6l a pand6mia miatt online folytat6dott a

te16pia. El6sz6r megszerveztem az oktatdst, emailben 6s telefonon kerestem meg a szii16ket, hogy

felaj:inljam nekik az online teriipia lehet6s6gdt. 14 sz015 k6rte az online oktatiist, ahol skype 6riikka!,

vide6s iizenetekkel, feladatok kUld6sdvel folytatddott a te16pia. A szii16k nagyon Ugyesen segitett6k a

logop6diai fejleszt6st. Eziiltal sikeri.ilt m69 jobb kapcsolatot kialakitani veltik, m6g jobban

megismertetni a logop6di6t. A tan6v vdg6n t6j6koztattam 6ket az eredm6nyek16l , a gyerekek

fejl6d6s6r5l.

Akik nem k6rt6k az online elldtdst, azoknak sz0netelt a teriipia. Az 6v v6gi 6rt6kel6s:1 tiinetmentes,l

16nyegesen javult,18 16szben javult, 2 keveset javult, 2 kimaradt. lgyekeztem ebben a tan6vben a sok

v6ltozds ellen6re lelkiismeretesen v6gezni a munkdmat, 6s folyamatosan dpolni a kapcsolatot a

sziil6kkel, fejleszt5pedag6gus, 6vodapedag6gus 6s pszichol6gus kol1696immal. Munkakdz6ss6giinl

igazi csapatk6nt m(k6dik, havi szinten tartunk szakmai megbesz6l6seket, segiwe egym5s munk6j6t.

ffitYi.,c*^-
logop6dus

2020.06.15.



2Ot9l2O2O nevel6si 6v svermekv6del mimunk6i6nak 6rt6kel6se

o 2019. szeptember 24.-6n az iskolavSlaszt5s k6nnyit6s6nek megsegit6se miatt az

6vodSnk k6rnyezetdben lev5 5 iskolSb6l vend6giil l6ttuk az iskoldk igazgat6it: Szent

L6szl6, Janikovszky Eva, Szervitiusz Jen6, Kada Mihiily 6s a Harmat utcdb6l' A 36 {
iskol6ba men6 gyermek csal:idjiib6l 26 szil6 volt jelen.

o 2O!9. szeptember - okt6ber: a n6gy csoportban felm6rtem a koll6giiim 6s a sajSt

megfigyeldsem alapjiin a vesz6lyeztetett, a h6tr5nyos 6s a halmozottan hdtrdnyos

helyzetfi gyermekeket:

. Vesz6lyeztetett: Atamaszov Krisztofer / 2018 nyariit6l v6delembe vett6k /

. H6trenyos 6s halmozottan hdtr6nyos gyermek:0

o A sajSt megSllapodSsunk szerinti megfigyelt kateg6riiiba a n6gy csoportb6l 12

gyerekre kell differenci6ltan figyelni.

o 2019 november6t5l - 2020. mdrcius 17.-i8 9 esetben tartottam fogad66rdt'

o 2019 december6ben Sohajda Anik6 szocidlis segit6 sajnos befejezte a munkdjiit az

6vod6nkban. Nagyon sajniilom, mert rendszeres ,,besz6lget5t6rsa" volt a riiszorul6

szuleinknek. Feladatiit 2Q2o ianuSrj5ban BSlint Mariann szoci6lis segit6 vette it. .
. zltg. december Lt-L2.-6n j6 min6s6g(, haszn5lt ruhSkat osztottam a rSszoru16knak.

/ 7 csal6d I
r 2020 janudrj6ban beszdmo16 az 6vodavezet6nek 6s a kol1696knak'

. 2020. janudr 6.-dn n6gy csal6d r6szesult nagy mennyis6g(, 6rt6kes 6lelmiszer-

csomagban, amit adomdnyk6nt kapott az 6vod6nk.

o 2O20. mdrcius 17.-6n a Covid-19 virus miatt az 6vod6nk bez6rt'

-S€,Le-. dn./r.J
2020. m6jus 26. Seres J6zsefn6 t

gyermekv6delmi felel6s



Ev v6gi <isszefoglal6

A 2}lglzozo-as nevel6si 6v szeptember6ben k6t nagycsoportos koru , 6s egy

kiscsoportot kezd6 gyermekkel kezdtem foglalkozni. Sz6mukra kognitiv

fejleszt6st - ,,asztaln6l vlgzett feladatokkal", 6s mozg6sfejleszt6st adtam heti

rendszeress6ggel.

Jelenl6tiik folyamatos volt, igy a tervezett feladatokat, munkat j6l tudtuk

vbgemi. +
A gyermekek egytittmtikod6ek; a sziil6k sz6m6ra felkin6lt konzult6ci6s

lehet6s6ggel k6t gyermek csal6dja 6lt'

A helyi felt6telek/ terem- megfelel6ek voltak a foglalkoz6sokhoz'

A m6sodik f6l6vt6l (m6rcius 16+61) a virushelyzetre val6 tekintettel digit6lisan

folytat6dott a fejleszt6s. A sztil6k visszajelz6sei alapjan igyekeztem rugalmasan

alkalmazkodni a feladatok, teend6k kiosztils6ban'

L t,'i*4- q>"'-
N6meth Erika

utaz6 gY6gYPedag6gus

+

+

+
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Ev v6gi besz6mol6 6vodapszichol6giai tevdkenys6gr6l

2019 I 2020- as nevel6si 6v

K6b6nyai Kincskeres6k 6voda

A 2019/2020-w neveldsi 6v sor6n dsszesen 2l gyermek ell6t6s6ban vetleltrr t6szt az

6vod6ban. A sztl6kkel val6 kapcsolatfelv6tel kdzvetleniil is megttirt6nhetett, de a sztil6k

tribbs6g6ben az 6v6n6knek jelezt6k konzultAci6s ig6nytiket, akiket ezek utrin telefonon

kerestem fel id6pont egyeztetes c6lj6b6l.

dsszesen 16 gyermek vett reszt egy6ni vagy csoportfoglalkoz6son. A csoportb&agy

egy6ni e116t6sba val6 bekeriiles el6tt minden esetben tdrt€nt egyeni tal6lkoz{s is.

Nehrlny esetben csak tan6csad6s, sziil6konzult6ci6 val6sult meg melyet t6bbs6g6ben

csoportos helyzetben tdrtent obszervici6 kdvetett vagy eldztitt meg.

Az idei 6vben az iskola6retts6gi vizsg6latok jogszabAlyi h6tterenek viiltozasa miatt

t66fsziil6 keresett meg iskolakezdessel kapcsolatos kdrd6seikkel is.

K6t esetben egyeztet6s t6rt6nt a teriiletileg illet6kes Csal6dsegit6- es Gyermekj6l6ti

Szolg6lat munkatrirsaival is.

A koronavirus jarvriny miatti 6vodai z6ras id6szak6ban a sz016k telefonon kaptak

konzultici6s 1ehet6s6get. Az egy$t ell6t6sok rlagy rtsze ebben az id6szakban sziinetelt'

Emellett 6nk6ntesk6nt is dolgoztam a X. Keriileti Onkormri'nyzatn6l. .+

Az etldtott ryermekek 6letkori bontis szerint:

8 gyermek hat 6ves vagy id6sebb

7 gyermek tit 6ves

3 gyermek n6gy 6ves

3 gyermek h6rom 6ves

Nemi bontfs szerint:

r4 fit
T liny

A gyermekek ktiziil 7 BTMN st6tuszu vol! egyikiik €v kdzben saj6tos nevel€sift6ny

st6tuszt kapott. Egy gyermek vizsg6lata saj6tos nevel$si ig6ny v6lelme miatt folyamatban van.

A sziil6k melleft a koll€gfrk is fordulhattak hozz.Am neh'zs€geikkel akrlr 6vodai, ak6r

ment6lhigi6niai probl6m6ikkal.



A nevel6si 6v solfur az 6vod6ban vdgzett munkrlm mellett rendszeresen r6szt vettem a

Pedag6giai Szakszolgdlatn6l tartott 6vodapszichol6gusi team-eken.

Budapeste, 2020.06. 1 8.

*
ES ifits6gi klinikai

6s mentdlhigi6niai szakpszichol6gus
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Ev v6gi besz6mol6 6vodapszichol6giai tev6kenys6grdl

2019 I 2020 -as nevel6si 6v

Kdb6nyai Kincskeres6k 6voda

A 2019/2020-as nevel6si 6v soriin tisszesen 21 gyermek ellitris6ban vetlerr:. reszi. az

6vod6ban. A sziil6kkel val6 kapcsolatfelvdtel k6zvetlentil is megtdrt6nhetett, de a sziildk

tdbbs6g6ben az 6v6n6knek jelezt6k konzult6ci6s igenytiket, akiket ezek utiin telefonon

kerestem fel idSpont egyeztetes c6lj6b6l.

dsszesen 16 gyermek vett r6szt egydni vagy csoportfoglalkozason. A csoportb vagy

egy6ni ell6t66ba val6 bekeriil6s el6tt minden esetben tdrtdnt egy6ni talalkoz6s is.

N6hriny esetben csak tan6csad6s, sziil6konzultici6 val6sult meg, melyet tiibbs6g€ben

csoportos helyzetben t6rt6nt obszerviici6 k6vetett vagy el6ztitt meg.

Az idei 6vben az iskola6retts6gi vizsgrilatok jogszabd.Iyi hritterenek viiltoziisa miatt

tdbb sziil6 keresett meg iskolakezd6ssel kapcsolatos kerd6seikkel is.

K6t esetben egyeztetes t6rt6nt a teriiletileg illet6kes Csal6dsegit6- 6s Gyermd6l6ti

Szolgri.iat munkatrirsaival is.

A koronavirus jrlLrvdny miatti 6vodai zrfu6s id6szak6ban a sztil6k telefonon kaptak

konzult6ci6s lehet6s6get. Az egy6ni elldt6sok nagy rlsze ebben az id6szakban sziinetelt.

Emellett 6nk6ntesk6nt is dolgoaam a X. Keriileti Onkormri.nyzatn6l. .+

Az elldtott ryermekek 6letkori bontis szerint:

8 gyermek hat 6ves vagy id6sebb

7 gyermek 6t 6ves

3 gyermek n6gy 6ves

3 gyermek hrirom 6ves

Nemi bontis szerint:

l4 fit
T liny

A gyermekek kdziil 7 BTMN strituszri volt, egyikiik 6v kdzben saj6tos nevet6sifteny

st6tuszt kapott. Egy gyermek vizsg6lata sajitos nevel6si igdny v6lelme miatt folyamatban van.

A sziil6k mellett a kolldgrik is fordulhattak hozzitm nehdzsflgeikkel ak6r 6vodai, ak6r

ment6lhigi6niai probl6miikkal.



Munkakrizciss6g fel6ves besz6mol6ja

(K6szitette Legeza Dorottya, munk.ktiz.vez.)

A szakmai munkakSz6ss6g azi:rt j6tt l6tre 6vod6nkban, hogy segitsiik egymris munkriit,

timogatrist nyujtsunk egymasnak a szakmai munk6ban tdrten6 elakad6sok, neh6zs6gek ter6n.

C6ljait, 6s filadatait az 6ves munkatervemben olvashatt6tok, f616ves beszrirnol6mat ennek

ttikidben k6szitettem el. Kerlek Titeket, figyelemmel hallgassitok a besz6mol6t,6s k<iz6s

d6nt6ssel pr6briljuk majd meghatarozni a m6sodik f6l6vben rdgzitett feladatok e1v6gz6s6t.

A szakmai munkak6z6ss6g eg6sz f616vi tev6kenys6g6t 6thatotta a l6tszrirnhihyok,

beteg6llomrinyok 6s egy6b ghtl6 tfuyezbk sokasdga'

A nyrir folyamrin elk6sziilt a munkak6z6ss6gi terv, valamint a szok6s-, szablflyrandszer

alapdokumentuma, melyeket m6g augusztusban minden koll€ga klzhez kapott. A fejlesa6

pedag6gust6l minden csoport megkapta a szabad j6t6k, 6s a besz6lget6 kdr szakmai

dokumentum6t, ir6sban. Munkaktiz6ss6gi megbesz6l6s keret6ben dtbeszdltiik a szoki{s-,

szab6lyrendszer dokumentum elm6leti r6szleteit, minden koll6ga tgy t|vozott az

6rtekezletr6l, hogy 6rtette az abban leirtakat.

Az augusztus 29-i dajkriLkkal t6rt6n6 megbesz6l6s a dajk6k beteg6llominya miatt elmaradt,

melyet okt6ber 2-an tudtunk csak p6tolni. Ezen a megbesz6l6sen olyan fesziiltsegek meriiltek

fel, melyeket az6ta sem tudtunk hilyretenni, kdvetkezm6nyei pedig k6zzel tapinthat6ak mind

a mai napig. Dajkai kezdem6nyez6sre, munkak6z6ss6gi trimogatrissal besz6lgeGst szerettiink

volna keidimenyezni a kezd6d6 neh6zs6gek feloldas6ra, ez nem t6rt6nt meg. Ilyen neh6zs6g

ttibbek kdz6tt, hogy a r6gi, tapasztalt dajkril< nem tudtAk etadni az rij dolgoz6knak a dajkai

fefadatok mik6ntjEi. Ez a mii napig is gondot okoz a munkaszervezdsben, mely klat a

pedag6giai munk6ra is, nem lehet 6tsiklani felette.

Egymegmagyariahatatland6nt6sk6vetkezt6benD.Ltanktiteleskorugyermeka
tii"ropoioro[- tOz6 kertilt. Okt6ber h6napban a fejlesd6 pedagogus kezdem€nyez6s6re a

munkakdztiss6g felv6llalta, hogy a gyermek 6tkertiljdn a zild csoportba" A kisl6ny az6ta

beilleszkedett a csoportba, 6s egyenletesen fej16dik.

okt6ber krizep6n projektir6ssal kapcsolatos megbeszel6st tartottunk, a megbesz6lt leadrisi

hatriridriket sziveskedjetek a tov6bbiakban betartani.

Szeptember 6s okt6ber h6napban, az elm6leti irtrnutat6k augusztusi kioszt6sa utrin

."gttirt6nt"k a K6k 6s a Z6td isoportban a szokils-, szabalyrendszer gyakorlati bemutat6i,

majd k6vetkezett volna a csoportokban t6rt6n6 munkakdz6ss6gi litogatas'

Okt6ber h6napban tribb alkalommal kezdanenyeztem megbesz6l6st a veze16s6gndl, a

vezet6s6ggel, az int6zm6nyben kialakult szakmai, 6s hangulati helyzetek miatt. sikerteleniil,

ez6rt munkaktiz6sseg vezet6kent hivatalos lev6lben k6rtem fel az 6vodavezelEst a

megbesz6l6s l6trej<itt6re, ez okt6ber 28-6n megval6sult. Hosszantart6 eredm6nye

kommunikrici6s probl6mril< miatt nern volt.

Id6k6zben az rij koll6g6k 6rkez6se is megtdrtent, r6giek t6voztak, azonban a programunkba

val6 bevezet6s ilmaradt. Oka: a megszokott csfrttirt6ki megbesz6lesek elmaradtak. Terveim

szerint a csiit6rt6ki megbesz6l6sek keret6ben szerettem volna hetente, k6thetente 15-20 perces

id6t k6mi a munkak6z6ss6ggel kapcsolatos tevekenys6gek megbesz6l6s6hez, irm ezek a

megbesz6l6sek elmaradtak, igy o* volt alkalmam munkakdzSss6gi dsszejdvetelt tartani.

Indik: a l6tszrLrnhiriny, nincs dajka aki a megbesz6l6s ideje alatt a csoportban tart6zkodhatna'
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November h6napban a munkak<iz<iss6gi munkatervben r6gzitettek szerint a kert t6liesit6se
megt6rt6nt, a gondnok beszedte a tan6sv6ny tdbl6it, a t6l folyamrin helyre6llitja azokat, a

kert6sz t6liesitette a kertet.

Munkakdz6ss6g vezet<ikent mrlr okt6ber h6napban k6rtern a csoportos bernutat6k idej6nek
lefix6l6sdt, melybSl a K6k csoportos bernutat6 egy nappal a bemutat6 el6u kitol6dott a

kdvetkezri napra, igy ebb6l a munkakdz6ss6g iltal szervezett bemutat6b6l vezet6i l6togatris

lett.

A munkak6zdssdg t6bb alkalommal temezelt besz6lget6 k6r6s bemutat6kat a Z.6ld
csoportban, melyen r6sz vettek a koll6grik. A K6k csoportban ezek a besz€lget5 k6r<is

bernutat6k elmaradtak a vezet6 helyettes helyeftesi elfoglaltsdgai miatt.

T6bb alkalommal felajrfu:lotta Gulyis Zsuzsanna 6s en is, hogy lehet6s6get biztositunk a

csogortunk munkrij6ba val6 betekint6sre, ezzel a lehet6s6ggel nem 6ltek a koll6g6k.
Novernber 26-in egy eg6sz d6lutiinon 6t tart6 megbesz6l6sen ig6retet kaptunk a vezeto
6v6n6t6l, hogy a tov6bbiakban az intdzm6nyen beltli hospit6l6sra 6sztdn6zni fogja a
koll6gri&at.

A nagykov6csi Zdld 6vodrik talilkozbjin novernber 2l-6n vettem r6szt, melyr<il a sorozatosan
elmarad6 csitdrtdki megbesz6l6sek miatt nem volt alkalmam besziimolni.

December 2-rin, munkak6zdss6g vezetrikdnt felajrinlottam a yezeto 6v6n6nek, hogy a Sri.rga
csoportban felmertil6 neh6zs6gek enyhitds6re 6tvrfllalom D. H. kisftinyt, aki miatt a Srirga
csoportos sziil6k m6r el6gedetlenkednek. Nehezmdnyezem ebben az iigyben azt a tdnlt, hogy
az ott felmertil6 probl6mrikat nem osztotta meg a kollektiv6val a vezet6s, noha v6lem6nyern
szerint mindannyiunkat erinti a probl6ma. A szalanai munkakrizriss6g mindenkeppen 6rintett
ebben, mivel a csoportos 6v6n6k v6lern6nye szerint a csoportban foly6 pedagogiai munkrit
neheziti a kisl6ny jelenl6te. Nem tudunk semmit az ott megtdrtent sziil<ii Ertekezletr<il sern,
melyet e kiskiay magatartrisi problem6i miatt kelleft megtartani. Szakmailag 6s
gyqmekvedelmi szempontb6l is helytelennek tartom, hogy a csalid jelenl6te n6lkiil besz6lt6k
meg a kislilny okozta probldmet. A kisldny Zild csoportba kertil6se nem t6rtdnt meg
december 2-a 6t4 kezdern6nyeztem eteren, 6s emiatt egy megbeszdl6st december k6zep6n a
vezet6 6v6n6vel. Igeretet kaptam, rim a megbesz6l6s nem t6rt6nt meg. A Sdrga csoport
kapcsr{n megiegyem6m, hogy az ott felmertil6 nevel6si neh6zs6geket enyhitend6, javasoltam
a vezeto 6v6n6nek, hogy 6 szern6lyesen, a rendszeres jelenl6t6vel segitse meg az ott dolgozl
6v6n6k munk6j6t. Mindenkeppen sikeresebbnek tartottam volna ezt a megold6st, mint a
fejleszt6 pedag6gus fejlesa6sb6l val6 kiv6tel6t, s a Sdrga csoportba, 3. 6v6n5k6nt val6
behelyez6s6t. Vdlem6nyem szerint a szakmai eredm6nyess€gnek M6nika szakmai tudrisa,
tapasztalata 6s p6ldamutat6sa eredm6nyt hozhatott volna, s tal6n nem er<is6dtek volna fel
ennyire az ott tapasztalhat6 nevel6si problernrik.

December 10-6n, egy megbesz6l6sen j eleztefi az 6vodavezet6s fel6, hogy 6rz6seim szeint az
6vodavezet6s nem segiti a munk6mat, k6rern 6s ragaszkodom hozz6, hogy a vezet6s 6ltal
elfogadott munkatervemben el<iirtakat meg tudjam val6sitani. ig6retet kaptam az elmarudt 2
csoport bemutat6inak megszervezes6re, melynek megval6sul6s6t a vezet6s nem tette lehet6v6.

*
A dokumentrlci6k (napl6 6s egyani lapok) ellen6rz6se, az ebben val6 segitsegnyujt6s
elmaradt. Decernber h6napra meghirdettan a dokumentdci6k lead6s6ra s2616 felker6st, rim
vezet6i k6r6sre janu6,rra tev6d6tt lt ez a feladat. Ezzel nem 6rtek egyet, mert a januar
h6napban rengeteg az egydb feladat: anyanyelvi felm6r6sek, 6s fogad6 6flik megtartrisa.
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November h6napban a munkakdzdss6gi munkatervben r<igzitettek szerint a kert t6liesit6se

megttirt€nt, a gondnok beszedte a tan6sv6ny t6bl6it, a t6l folyaman helyre6llitja azokat, a

kert6sz t6liesitette a kertet.

Munkak6z6ss6g vezet6k6nt m6r okt6ber h6napban kertem a csopofios bernutat6k ldej6nek
lefix6l6s6t, .ayfOt a K6k csoportos berrutat6 egy nappal a bemutat6 el6tt kitol6dott a

k6vetkez6 napra, igy ebb61 a munkak6z6ss6 g Lltal szelezett bemutat6b6l vezet6i l6togrtris

lett.

A munkak6z6ss6g t6bb alkalommal tervezett besz6lget6 k6r6s bernutat6kat a zild
csoportban, melyeir r6sd vettek a koll6g6k. A K6k csoportban ezek a besz6lget6 kdrtis

bemutat6k etnaradtak a vezet6 helyettes hilyettesi elfoglaltsfgai miatt.

Tribb alkalommal felajririlotta Gulyis Zsuzsanna 6s 6n is, hogy lehet6s€get biztositunk a

cssnortunk munk6j6ba va16 betei<intes rc, ezzel a lehet6seggel nem 6ltek a koll6grik.

Noiember 26-in igy eg6sz d6lutrinon At tart6 megbesz6l6sen igeretet kaptunk. a 
-vezet6

6v6n6t6l, togy u Ioraftiakban az int6zm6rryen beltli hospit6l6sra 6sztdndzni fogia a

koll6gdkat.

A nagykov6csi Ztild 6vodrik talilkoz6j6n november 21-€n vettem reszt, melyr6l a sorozatosan

"ma.uaO 
csiitdrt6ki megbesz€l6sek miatt nem volt alkalmam beszlmolni'

December 2-rin, munkak<iz6ssdg vezet6k6nt felajri.nlottam a vezetb 6v6n6nek, hogy a Sdr-ga

csoportban felmeriil6 neh6zsffi enyhitds6re 6wrfl1alom D. H. kisl6nyt, aki miatt a Sdf[a

.roport* sziil6k mrir el6gedetlenkednek. Nehezm6nyezem ebben az iigyben azt a t6nyl hogy

- ott frhotlO probl6m-t{kat nem osztotta meg a kollektivrival a tezet'6s, noha vdlemdnyem

rroi"t -inau*yiunkat €rinti a probl€ma. A szakmai munkaktiztiss6g mindenkeppen €rintett

ebben, mivel a csoportos 6v6n& v6lem€nye szerint a csoportban foly-6 pedag6giai munkat

neh"riti a kisl6ny jelenl6te. Nem tudunk semmit az ott megtortent sziil6i 6rteke.zletr6l sem'

melyet e kisl6ny magatart6si probl6m6i miatt 
_ 
kellett megtartani. Szakmailag es

eve;ekv6delmi ,i.*pontb6l is helytelennek tartom, hogy a csal6d jelenlete nelkiil b€sz61t6k

iie.i a kis6nv okozta probl6mit. A kisl6ny Zdld csoportba kertil6se nem tdrt6nt meg

decLber Z-a'6ta, kezdembnyeztem etdren, 6s emiatt egy megbesz6l6st december ktizep6n a

vezet6 6v6n6vel. ig6retet taptam, am a megbesz6les nem t6rt6nt meg. A Siirga csoport

kapcs6n megiegyezie^, nogy * oit felmef,ilO nevel6si neh6zs6geket enyhitend6, javasoltam

a iezeto 6vOnOnek, hogy 6 szem6lyesen, a rendszeres jelenl6t6vel segitse meg az ott dolgoz6

OvOnOt mu*a.;et. Miidenkdppen sikeresebbriek tartottam volna ezt a megold6st, mint a

fejleszt6 pedag6gus fejlesztesb6l val6 kiv6tel6t, s a sarga csoportba,.3. 6v6n6k6nt val6

behelyezesdt. iet",nen,"m szerint a szakmai eredm6nyess6grrek M6nika szakmai !ud4*,
tapasLfabta 6s peldamutat6sa eredm6nyt hozhatott volna, s tal6n nem er6stidtek volna fel

ennyire az ott tapasztalhat6 nevel6si problEmrik.

December 10-6n, egy megbeszelesen j eleztefi az 6vodavezet6s fel6, hogy 6rz6seim szeint az

6vodavezet6s nem segiti-a munk6mat, k6rem 6s ragaszkodom hozz6, hogy a vezet€s 6ltal

"ff"e"a"tt 
munkaterve]nben eldirtakat meg tudjam val6sitani. igeretet kaptam az elmaradt 2

csop"ort bemutat6inak megszervezesdre, ntelynek megVal6sul6s6t a vezet6s netr tette lehet6v6'

A'lLkument6ci6k (napl6 6s egy6ni lapok) ellen6redsg az ebben va16 segits6gnyfjt6s

elmmadt. Decernber: h6napr" -Jghird.tt.. a dokunent6ci6k lead6s6ra s2616 felkerest, 6m

vezet6i k6r6sre januAna iev6ddtl 6t ez a feladat. Ezzel nety. 6rtek egyet, mert a janu6r

h6napban rengetlg az egy6b feladat: anya.yelvi felm6r6sek, 6s fogad6 6r6k megtart6sa.
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A Z6ld falitjsag cser6je megt<irt6nt, kikertiltek a 2020-as 6v 6llatainak, n6v6nyeinek k6pei,

i smertetrii . +

Munkatervben meeiel6lt sat6saim:

A Z<ild csoportban, m6g czifra Rebekrinril gazdag, v ltozatos d6lel6tt6t l6thattunk, a szok6s-,

szab6lyrendszer is j6l kialakitott.

A Sziv6rv6ny csoportban rendkiviil tartaknas d6lel6tt6t l6thattunk. Kiscsoportban a 4.

h6napban p6lda6rt6kri szokris-, szab6lyrendszerrel. Kdszdnet 6rte az 6v6 n6niknek'

A K6k csoportban v6ratlan, egy nappal e15tte t6rten6 id6pon!6the1yez6s miatt nem voltam

jelen, k6resemre nem helyezte 6t a vezetes az id6pontot. Ism6telten megkisereltem a

i6togatrist, ig6retet kaptam dec. l6-ra, melyet azon a napon reggel a vezeto 6v6n6 lemondott,

arra hivatkozva, hogy 6 nem tud jelen lenni egy6b elfoglalts6gai miatt, s munkakdztiss6g

vezet6k6nt egyediil nem mehetek csoportot l6togatni. 
-

A Sarga csoportban tervezett bernutat6 napjrin a vezetds kerds€re a Z<ild 6vodak talhlkoz6jitra

kellett mennern, Nagykov6csiba, ker6semre nem helyea€k 6t a bemutat6 id6pontj6t.

Ism6telten megkisdreltem a latogatAst, ig6retet kaptam dec. 17-re, melyet el6z6 reggel a

vezet<i 6v6n6 l,emondott, arra hivatkozva, hogy <i nan tud jelen lenni. Cser6be felaj6nlotta,

hogy dec. l9-6n nyugodtan mehetek csoportot l6togatni n6lkiile is, ezen a napon voltak a

cso=fortos kardcsonyi tinneps6gek, igy felajrinl6saval nem tudtam azonosulni, a

csoportl6togatilsok ism6t elmaradtak.

December e1ej6n it{sban elk6szitettem a madarkar6csonyi, illewe a gyermekkariicsonf

forgat6k6nyvetet, melyeket id6ben ritadtam minden kol16g6nak, a vezet6nek, a fejleszt6

ped*ag6gusnak 6s a konyhriban a dajk6knak is. Ennek ellen6re tapasztaltam a kar6csonf

ti*{.Jg"n n6mi fennakadast, melynek elhangz6 oka az volt, hogy a koll6gak k6ztl akadt,

aki nem olvasta el a forgat6k6nyvet.

A folyamatosan meghiirsul6, munkatervben el6irt feladataimat teljesiteni nern tud6 helyzetek

miatt janu6rra tol6dott a dokument6ci6k e11en6rz6se, 6s a csoportok szQk6s-,

szab6llrendszer6nek megtekint6se. A munkaterv szerint december h6napban az myalt.yelvi

felmer6sek el<ik6szit6s6nik mrir meg kellett volna t6rt6nnie, valamint a janudri fogad6 6r6k

menetet 6t kellett volna besz6lntink. Januar 3. het6ben m6r nem a szok6s-, szab6lyrendszer,

hanem ,,a szabad jet6k felt6teleinek biztositiisa a miihelyek (tanulis) szervezese mellett", ez

le te a feladatunk. Els6k6nt a K6k csoportban, majd a Zoldben tekinthetitek meg majd a

bemutat6kat, s mtirciusban minden csoportban megrr6zhetjtiLk a szabad j6t6k felt6teleinek

biztositesrit.

Munkakdzdss6gi 6rtekezlet tervezek 2020. januir 9-6n 13 6rakor, az egy6ni lapok, az

anyanyelvi felm6r6sek es a januri'r-i fogad6 6rrik miatt.

A masodik f616v feladatainak teljesit6s6re va16 tekintettel, k6rek sz6pen mindenkit:

o Hatiirid<ikbetartdsa
. Id6pontok k6z6s lefektet6s6re lenne sztiks6g m6g janurlr els6 fel6ben: elmaradt

csoportldtogattisok. +
o Dokument6ci6 janu6r l3-ra (egy6ni lapok, napl6k)
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. Januar h6napban be kell hoznunk a lernarad6st, 6s a janurlri feladatokat is el kell
v5geznt. Nern lehet hrizni, mert minden h6napnak megvan a maga feladat4 nem

szabadna hagyni,hogy az amrigyis neh6z m6jus h6napra tol6djon ki minden feladat.

o Fontosnak tartan6m legalibb egy szakmai lap el6fizet6s6t 6vod6nkban (p1.: Ovodai
Nevel6s).

o El6ny6snek tartan6m, az 6vodu nevel6sben r6sztvev<i hallgat6k, diakok bemutat6s6t a
'l koll6griknak, hiszen valamilyen szinten r6szt vesmek 6lettinkben, €rintkeznek a

gyerekekkel, a koll6g6{<kal, s nem tartom tril etikusnak, hogy olyan szem6lyek

tart6zkodnak az int6mrenyben, akikr6l nan tudjuk, kicsodrik. Ugyanez vonatkozik az

rijonnan felvett koll6g6kra is, akikkel munkavdgz6siik kezdete el6tt meg kellene
ismerkedniink.
K6t alkalommal fordult el6 ebben a fol6vben velem, hogy nem tudtam, ki az, akit l6tok
az 6voda teriilet6n, miutrl,n kideriilt , az illetb itt dolgozik az int6zm6nyben.

Az elkdvetkezti hetekre, h6napoka val6 tekintettel szeretn6lek megkdmi Titeket, 6s a

vezet<is6get, hogy gondolkozzunk a Z<ild kuck6 sors6n. Jelen allapot6ban egy holt ter az

6vod6ban. A Zttld kuck6 eredeti rendeltet6se az lett volna, hogy az ott ki6llitott term6szeti
6rt6keket a gyerekeknek a kuck6ban be tudjuk mutatni, ott tev6kenys6geket tudjunk folyatni.
Eredetileg a nevel6i szob6ban volt a helye, onnan lek6lt6zdtt a mostani szob6ba. V6lemenyem
szerint alkalmatlan a helyszin arra, amire l6hehoztuk. T<ibb okb6l kifoly6lag 6rzem ert.
EgF,6s^ kicsinek gondolom ahhoz, hogy egy eg6sz csoport ott tev6kenykedjen, mAsriszt az

ott felhalmozott ,,egy6b" trirgyak m6ltatlann6 teszik a Z6ld kuck6 titulusra. Amire
pillanatnllag nincs sziiks6g, oda lett felhalmozva, lomtiir pedig nern alkalmas arra, hogy ott
miihelymunkrikat tartsunk. El kell gondolkodni azon, kell-e nektink a Z<ild kuck6, tartsunk-e
fenn egy szobit arra, hogy kihaszndlatlanul rilljon? K6tf6le opci6t tartan6k megfelel<inek:
vagy berendezziik val6di Zdld kuck6nak, kitiritve onnan a felesleges dolgokat, vagy
megsziintedtik, 6s pl. a segit6 szakernbereknek adjuk 6t, ahol a gyerekekkel m61t6

kdrtilmenyek ktiztitt foglalkozhatnak (pszichol6gus, gy6gypedag6gus, szoci6,lis segit6).
Mindemellett r<ivid megbesz6l6sekre mi is haszniilhatniink, mint ahogyan ezt mrir megtettiik
eddig is.

Akri,rmi is lenne a sorsa, fontosnak laftom az ott l6trejdtt rendetlens6g, rakt6rjelleg
felszrimol6sdt.

Kerlek Titeket, gondolkozzatok el ezen, 6s r6vidt6von jussunk el a ddnt6shez, hogy mdg a t6l
folyam6n megfelel<i he11y6 tehessiik ezt a szob6t.

t' 
Konkhizi6

Komoly ekik6sziiletekkel terveztem meg az 6ves munkatervemet.

Szeretn6m megk6mi a vezet6s6get, hogy segitse munkArnat. A vezet6 6v6n6 6s helyettese
olvasta a munkatervemet, j6v6fiagyt6k, egyet6rtettek vele, most az a k6r6sem fel6jilk,
tri.rnogassril<, hogy a munkatervben leirtak szerint v6gezhessern munkak6zz6ss6g-vezet6i
feladataimat, amely nern 6nc6hi, hanem a k6z6ss6gi munkrit szolgrilja, a pedag6giai munka
6sszehangol6sa pedig a gyerekek 6rdekeit k6pviseli.

Jelen felt6telek mellett folyamatosan akad6lyokba iitkdzdm, ennek ellen6re tgy 6nem,
munkrim nagy r6sz6t el tudtam v6gezni, 6s ajdv6ben is ene fogok dsszpontositani.
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. Januiir h6napban be kell hoznunk a lemarad6st, 6s a janu6ri feladatokat is el kell
vlgezni. Nem lehet htzni, mert minden h6napnak megvnn a maga feladata, nem

szabadna hagyni, hogy az amrigyis neh6z m6jus h6naga tol6djon ki minden feladat.

o Fontosnak tartan6m legaldbb egy szakrnai lap el6fizetes6t 6vod6nkban (pl.: Ovodai

Nevel6s).
o El6ny6snek tartan6rn, az 6vodu nevel6sben r6sztvev6 hallgat6k, di6kok bemutat6s6t a

a. koll6g6knak, hiszen valamilyen szinten reszt vesznek 6lettinkben, €rintkeznek a
gyerekekkel, a koll6g6{<kal, s nem tartom tul etikusnak, hogy olyan szem6lyek

tart6zkodnak M irrt6?rr,.crryben, akikr6l nem tudjuk, kicsod6k. Ugyanez vonatkozik az

rijonnan felvett koll6g6ka is, akikkel munkav6pesiik kezdete el6tt meg kellene

ismerkedniink.
K6t alkalommal fordult el6 ebben a fel6vben velem, hogy nem tudtam, ki az, akit l6tok

az 6voda teriilet6n, miut6n kidertilt, u illetb itt dolgozik az inttz:lllnybert.

Az elk6vetkez6 heteke, h6napokra val6 tekintettel szeretn6lek megk6mi Titeket, es a
vezet6sdget, hogy gondolkozzrv* a Zold kuck6 sors6n. Jelen 6llapot6ban egy holt t6t az

6vod6ban. A Zold kuck6 eredeti rendeltet6se az lett volna, hogy az ott kidllitott term6szeti

6rt6keket a gyerekeknek a kuck6ban be tudjuk mutatni, ott tw6k-enys6geket tudjunk folyt&i.
Eredetileg a nevel6i szob6ban volt a helye, onnan lekdltdzdtt a mostani szob6ba. V6lern6nyem

szerint alkalmatlan a helyszin arra, amire l{trehoztuk. T6bb okb6l kifoly6lag 6rzem ezt.

EgJreszt kicsinek gondolom ahhoz, hogy eW egesz csoport oft tevekenykedjen, mifrtbszt az

ott felhalmozott ,,egyl.,b" t6rgyak m6ltatlann6 teszik a Zdld kuck6 titulusra. Amire
pillanatnyilag nincs sztiks6g, oda lett felhalmozva, lomtilr pedig nem alkalmas arra, hogy ott

miihelymunk6kat tartsunk. El kell gondolkodni azon, kell-e nekffnk a Z6ld kuck6, tartsunk-e

fenn egy szob6t arra, hogy kihaszrrAlatlanul 6lljon? K6tf6le opci6t tartan6k megfelel6nek:

vagy berendezziik val6di Z6ld kuck6nak, kiiiritve onnan a felesleges dolgokat, vagy

megsziintetjiik, 6s pl. a segit6 szakemboeknek adjuk 6t, ahol a gyerekekkel mdlt6

ktirtilm6nyek kdztitt foglalkozhatnak (pszichol6gus, gy6gypedag6gus, szoci6lis segit6).

Mindemeilett r6vid megbesz6l6sekre mi is hasznAlhatn6nk, mint ahogyan ezt m6r megtettiik

eddig is.

Akrirmi is lenne a sorsa, fontosnak tartom az ott l6tlej6tt rendetlenseg, raktirjelleg

felszrirrrolis6t. -1-

Kerlek Titeket, gondolkozzatok el ezen, 6s rtividt6von jussunk el a ddnt6shez, hogy mdg a t61

folyam6n megfelel6 helly6 tehessiik ezt a szobfiL
* 

Konkluzi6

Komoly el6k6sztiletekkel terveztem meg az 6ves munkatervemet.

szeretn6m megk6mi a vezet6s6get, hogy segltse munk6mat. A vezet, 6v6n6 6s helyettese

olvasta a muntatervemet, j6v6hagyt6,k, egyetdrtettek vele, most az a keresem fel6jiik'

t6mogassrik, hogy a munkatervben leirtak szerint v{gezhessem munkak6zz6ss6g-vezet6i

feladataimat, am"ly n"m dncdlt, hanem a kiizdssdgi munkit szolgalja, a pedag6giai munka

dsszehangol6sa pedig a gyerekek 6rdekeit kdpviseli'

Jelen felt6telek mellett folyamatosan akadalyOkba iitk6z6m, ennek ellen6re :6gy 6rzerrt,

munk6m nagy r6sz6t el tudtam v6gezni,'6s a jtiv6ben is erre fogok dsszpontositani. -+
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K<iszdndm bizalmatokat, s sz6rnitok egyiittmiiktiddsetekre!

A feleves beszrimol6t megkapja irilsban az 6vodavezet6s, az atibbiakban csatolom a

munkaktiz<iss6gi tev6kenysdgekr6l sz6l6 valamennyi jegyz6kdnyvet'

2020.01.06.

Leseza Dorottva

+

+
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Munkakdzdss6gi 6rtekezlet

2019. 08. 28. 13.00 -r3.40

Jelenl6v6k: 6vodapedag6gusok (Guly6s Baliizsn6, Seres M6ria, Czifra Rebeka, Fejes

Erzs6bet, Laczi Mirta, Sznopka Krisztina)

Jegyz6k<inywez eto:. Legeza Doroft ya

T6ma: Szok6s-, szab6lyrendszer elemeinek 6tbesz616se, megvitat6sa, 6rtelmez6se

A 2019. rryarin az dltalam elk6szitett szokris-, szabilyrendszer dsszefoglal6 dokumentum6t

2019. augusztus 27 -€m kiosztottam a koll6g6knak, 6tolvasris utan a mai 6rtekezleten

megvitattuk erteknezttik.

A ;tenl6v6 6vodapedag6gusok meg6rtett6k, elfogadtrik azt.

Tij6koztattam a jelenl6vSket arr6l, hogy a nevel6si 6v e1s6 fel6ben a munkakdzrissdgi

munkaterv szerint el6szdr Legeza Dorottya, majd Guly6s Balizsn6 tart bemutat6t, melyen a

mai elm6leti megbesz6l6s utiin a gyakorlatban is megtekinthetik a szok6s-, szabrflyrendszer

helyes mtikdd6s 6t a Zold, majd a K6k csoportban. Ezt kdvetSen minden csoportban, minden

6vodapedag6gusn6l megtekintjtik a szokris-, szab6lyrendszer bevezet6s6t, illewe elm6llt6s6t,
annak sikeress6 gflt, igy segit a munkak dzoss|g az esetleges hirfuryoss6gok 6s neh6zs6gek

lektizdds6ben. E tervet a munkatervben rdgzitettem.

Budapest, 2019.08.28.

geza Dorottya
+
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Munkak6zdss6gi flrtekezlet -+-

'' 
2019.08.28. 13.00 -13.40

Jelenl6v6k: 6vodapedag6gusok (Guly6s Bal6zsn6, Seres M6ria, Czifra Rebekq Fejes

Erzs6be! Laczi Mirta" Sznopka Krisztina)

I egyzlkdnyw ezet6 : Legeza Dorottya

T6ma: Szok6s-, szabrflyre,ndszer elemeinek 6tbesz6l6se, megvitat6sa, 6rtelmez6se

A 2019. 11yarin az fltalam elk6szitett szok6s-, szab6lyrendszer 6sszefoglal6 dokumentum6t

2019. augusztus 27-€m kiosztottam a ko1l6g6'loak, 6tolvas6s ut6n a mai &ekEzletert

megvitattuk,6rtelmeztiik.

A fienl6v6 6vodapedag6gusok meg6rtett6k , elfogadti*. azt.

T6j6koztattam a jelenl6v6ket an6l, hogy a nevel6si 6v els6 fel6ben a munkak6z6ss6gi

munkaterv szerint el6sz6r Legeza Dorottya, majd Guly6s Bal6zsn6 tart bernutat6t, melyen a

mai elm6leti megbesz6l6s ut6n a gyakorlatban is megtekinthetik a szok6s-, szab6lyrendszer

helyes miik6d6s 6t a zdld, majd a K6k csoportban. Ezt ktivet6en minden csoportban, minden

6vodapedag6gusn6l megtekindiik a szok6s-, szab6lyrendszer b evezet6s6t, illetve elmdlftes6t,

annak sikeressd glt, igy segit a munkakd zdss'g az esetleges hi6nyoss6gok 6s neh6zs6gek

lekiizdes6ben. E tervet a munkatervben rdgzitettem.

Budapest, 2019.08.28.

Doro
+
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Jegyz6k6nlv

2019. augusztus 29.

Tervezett munkakdztissdgi 6rtekezlet

Tana: Dajka szerepe a csoport 6let6ben, az 6v6to ininlt6 munk6ja a csoportos dajka

munk6j6ban.

Az lrlekezle* elmaradt, a dajkrik beteg6llomrinyban va16 tart6zkodrisa miatt.

+

2019. augusztus 29.

+
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Jegyz6ktinyv

Munkak6zdss6gi frekezlet
2019.09.24. 13.00 - 14.00

T6ma: projektinis elmdlete, 6s gyakorlata
?

Jelenl6v6k: Vezet<i helyettes, 6vodapedagogusok, fejlesztd pedag6gus, munkak6zdss6g-vezet6,

J egyzbk6nyvvezetti: Legeza Dorottya

Guly6s Balriasn' 6s Legeza Dorottya elm6letben tAj5koziallik a jelenl6v6ket a projektitis
m6djrir6l. Felajrfu:lottrik segits6giiket azoknak, akik ebben neh€zs6ggel kiizdenek. Laczi Mrlrta 6s

Fejes Erzs6bet jelea6k, hogy szrimuka neh6zs6get jelent a tervezetek elektronikus elk6szit6se.

Czifra Rebeka felajrlnlotta segits6g6t ebben.

Guly6s Ba16zsn6 l|j5kozlatta a jelenl6v6ket an6l, hogy a nevel6i szob6ban megtal6lhat6ak azok
a projektgyrijtemenyek, melyeket az el6zo 6vekben a koll6g6k alaposan kidolgoztak, ezeket
nyugodtan lehet tanulm6nyozni, tov{bb| a K6k 6s a Z6ld csoportos napl6kat is meg lehet
tekinteni.

Meg6llapod6s sziiletett a munkakdz<issdgi tagok k6zritt, hogy ,,hrizi feladatk6nt" okt6ber S-ra
mitltlenki kidolgoz egy saj6t maga 6ltal v6lasztott kedvenc projektet, melyet majd kdzdsen
ert6keliink.

Legeza Dorottya kiosztja az iires proj ekt tribl |zatokat.

Budapest, 2019.09.24.

li
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Jegyz6kiinyv

Munkakdztiss6gi,1tekezla
20t9.09.24. 13.00 - 14.00

T6ma: projektir6s elm61ete, 6s gyakorlata
f

Jelenl6v6k: Vezet6 helyettes, 6vodapedag6gusok, fejleszt6 pedag6gus, munkaktiz6ss6g-vezet6,

! egyzbkbnyw ezet6 : Legeza Dorottya

Guly6s Balrizsn 6 6s Legeza Dorottya elmdletben tijdkoztattik a jelenldv6ket a projektir6s

mOi3arOt. Felajanlottdk s-gits6griket azoknak, akik ebben nehezs6ggel kflzdenek. Laczi Nilfta es

Fejes Erzs6bet jelezt6k, hogy szi.rnuka neh6zs€get jelent 
^ 

teNezetek elektronikus elkeszltdse.

Czifra Rebeka felaj6nlotta segits6g6t ebben.

Guly6s Bal6zsn6 tij&koztatta a jelenl6v6ket an61, hogy a nevel6i szob6ban megtal6lhat6ak azok

a projektgyfljtemenyek, melyeket az el6z6 evekben a kolldgfrk alaposan kidolgoztak, ezeket

ovogoatu"'t"t a tanulrn6nyozni, tov6bb6 a K6k 6s a Z61d csoportos napl6kat is meg lehet

tekinteni.

Meg6llapodris sziiletett a munkak6z6ss6gi tagok k6ziitt, hogy ,,h6zi feladatk6nt" okt6ber 8+a

,;*"rfii kidolgoz egy saj6t maga 6ltal v6iasztott kedvenc projektet, melyet majd k6z6sen

ert6keliink.

LegezaDorottya kiosztja az iires projekt tebldzatokat.

Budapest,2019.09.24.

+
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Jegyz6ktinyv

2019. okt6ber2. 11.00- 11.30

Jelenl6v6k: Vezet6 helyettes, dajk6k, munkakdzdss6gvezeto, fejleszto pedag6gus

legyzlkdnyvvezet6: Legeza Dorottya

Terna: a csoportos dajka feladatai az 6vodai csoportban

LegezaDorotty4 munkakdzdss6g vezet6 a saj6t bemutat6ja p6ld6j6n igyekszik megrnagyar6zni a

dajk6{<nak, milyen m6don kellene a csoportban jelen lenniiik, hogyan tudj6k az 6v6n6 munk6j6t

segiteni. Felhivja a dajkik figyelm6t arra, hogy az egyes segit6 feladatok mik6ntj6t a csoportos

6v6n<ikkel kell egyeztetni a csoportos dajkrlnak, mivel minden 6v6n<inek misk6nt, m6s

segits6gre van sztks6ge.

A dajkrik egyet6rtdsben jelzik,hogy az elv6rt feladatok elv6gz6se neh6zs6gekbe iitktizik, kevesen

vannak, s ha egy dajka kiesik (betegs6g) miir borul az egflsz tendszer.

Legeza Dorottya t6bbszdr felhivja a figyelmet arra, hogy a dajka munkafeladatainak,

id6beosd6s6nak megvitat6sa nem a munkakdzdss6g kompetenciija, 6rn a besz6lget6s minden

esetben visszat6r erre.

Legeza Doroftya bemutat6jrin megmutatta a hospit6l6knak, hogyan kellene a csoportos dajkhak
jelen lennie a csoportban, de beismerte, hogy a val6s6gban ez igy nem kivitelezhet6.

Gulyiis Zsuzsanna okt6beri bemutat6jan szeretn6 a val6s6got bemutatni, L3orottya
bemutat6j6val szemben - ott majd a val6s helyzetet l6thatjak a hospit6l6k, s l6that6v6 v6lik a

kiil6nbs69.

M6rs6kelt vita alakul ki a S6rga csoport kapcsi{n, Okih Mriria k6ri, oldjuk meg a cstittirt6ki

megbesz6l6sek idejere a Srirga csoport feliigyeletet, mert a saj6t dajkejuk nern tudja 6ket

fegyelmezni. L. Dorottya felhivja a figyelmet arrq hogy ez a ttma nem a munkaktizdss6gi

megbesz6l6s t6m6ja, ez iigyben forduljanak a dajkik a vezetb 6v6n6htiz.

Egy6ni s6relmek is felmeriilnek t6bbekben tjra: mennfre 6s mikor fegyelmezhet (sz6lhat ri) a

dijka a gyermeke, megteheti-e az 6vdrLo, hogy ezt megtiltja a dajkrinak? L. Dorottya ism6telten

feiniv.la a figyetmet arra, hogy ez a rerna nem a munkakdz6ss6gi megbeszel6s t6m6ja, ez ugyben

forduljanak a dajklk a vezeto 6v6n6hdz.

Legeza Dorottya javaslata Guly6s Zsuzsanna fel6: a felmeriil6, de nem munkak6ztiss6gi

k6rd6sekben rrir.ik"d.1., a vezetb 6v6n6t t6j6koaatni, s az 6v6n6kkel is megbesz6l6st kell

mihamarabb tartani e t6miban, illetve a k6t fel.t (aujnet, 6v6n<ik) k6z6sen kell n6zeteg@et6sre

6sszehivni.

Budapest, 2019. okt6ber 2.

+
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lr Jegyz6konyv/munkakciz<issegi tev6kenys6g

2019. 10.08.

Prcjekt hAzi feladatok begyiijt6se

Minden 6vodapedagogus id6ben leadta az |ltala megirt projekteket, egy kiv6tellel: L.Mirti
nem k6szitette el a v6llalt projektet.

Budapest,2019. 10.08.

Dorottya
..l"
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Projekt h6zi feladatok begylljtdse

Minden 6vodapedag6gus id6ben leatlta az illlala megirt projekteket, egy kivetellel: L.MSrti

nem k6szitette el a v6l1a1t projektet.

Jegyz6k<inyv/munkakozoss6gi tev6kenys6g

2019. 10.08.

?

Budapest,2019. 10. 08.

+
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Hivatalos lev6l, emailon:

Kedves M6nika!

Munkakdzdss6g vezet6k€nt szeretn6lek Teged, Zsuzsit 6s Mrfu-idt - mint r6gi dolgoz6kat - egy

munkakdzdss6gi megbesz$l{sre 6sszehivni. Munkak6zdss6g vezet6k6nt hivhatok 6ssze

6rtekezletet, szeretn6k ezzel a lehet6s6ggel most 6lni, k6rem temogatesodat'

Gulyris Zsuzsinak jeleztern ezt a sz6nd6kom at 2019. okt6ber 18-rin, tudtommd <i k6zvetitette

Feled ezt a k6r6semet. C6lom a tal6lkoz6val az 6vodiinkban kialakult helyzetek megbesz6l6se,

szigoruan a megoldiisok keres6s6t megc6lozva.

Fontosnak tartom, hogy a jelenlegi helyzetet ne elm6lltstik, hanem mindenk6ppen a

megold6sokat tal6ljuk meg! Elengedhetetlen, hogy a jdv6ben az itt'zm6tyben foly6 munka

megfelel6 hangulatban 6s minds6gben folyhasson tovibb. Ebben szeretn6nk ezzel a nQyfos
team-mel a segits6gedre lenni, s egyiittrntikdd€seddel megoldani a kialakult 6llapotot.

A vezetb helyettes jelezte felern a mai napon, hogy els6 kdrben csak a vezet6s6g 6s 6n iiljiink
6ssze. Ezt 6n nem tartom megfelel6nek a jelenlegi helyzetben, s tartan6m magam az eredeti

tervonhez, miszerint az iitalad megjeldlt napon - 2019. okt6ber 28-6n, 14 6rakor mi n6gyen

egy ertekezlet keret6ben jussunk el a megold6sig.

Keron egyiittmrikdd6sedet, a mi6nket biaosan megkapod!

Miiria n6ni, 6s 6n szabads6gon vagyunk a megieldlt napon, de mindenkeppen megjeleniink a

megbeszel6sen, ha beleegyezel. K6rlek, 6rtesits minket, hogy menjiink-e be az 6vod6ba ezer a

napon, amennyiben nem alkalmas, k6rlek, sz6lj!

K6sz<in6m ! +

Budapest 2019. 10. 26.
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Legeza Dorottya
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J e gyz6konyv I felj e gy z6s
2019. 11. 07.

A mai napon megtdrt6nt a munkak6z6ss6gi 6ves tervben rdgzitett feladat kiad6sa Magas

Zoltrin gondnoknak.

Felldat: a tandsv6ny nibl{inak beszeddse, t6liesitdse.

E feladat elv6gz6senek ellen6rz6se egy h6ten beltil megt6rtenik.

Felel6s: Legeza Dorottya

Budapest, 2019. 11. 07 .
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J e gyzbkdrryv I felj egyz6s
2019. tl. 07 .

A mai napon megt6rt6nt a munkakdzd,ss6gi €ves tervben rdgzitett feladat kiad6sa Magas ----

Zoltrfur gondnoknak.

Feltdat: a tandsv6ny t6bl6inak beszeddse, t6liesit6se.

E feladat elv6gzesdnek ellen6rzdse egy h€ten beliil megttirtenik.

Felel6s: Legeza DorottYa

Budapest, 2019. 11. 07 .
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Jegyz6k<inyv

/I\rlegbesz616s/Munkakdz6ss6gi jelz6s

Az ut6bbi id6ben nincs teljes l6tsz6mri 6vodapedag6gusi megbesz6l6s. A fele g6Lrda van csak

jelen, melyre a vezeto hivatkoziisa, hogy kev6s a technikai dolgoz6, akik a megbqy6l6s

idej6re vi gy6zhatnak a gyerekekre.

Emiatt munkak6z6ss6gi 6rtekezletet nem 6ll m6domban dsszehivni. Terveim szerint a

szok6sos cstitdrtdnk6nti (hetente) megtartand6 megbesz6l6seken szerettem volna a

munkak6z6ss6gi megbesz6l6seket megtartani, de mivel ezek a megbesz6ldsek nem ttirt6mek
meg, igy a munkakdz<iss6gi megbesz6l6sek is elmaradtak.

201 9.- dec. 10. Megbesz6les. Vezet6 6v6n6 hivta 6ssze.

Fele 6v6n6i giirda volt csak jelen, az ut6bbi id6szakban a vezeto nem hiv 6ssze olyan

megbesz€l€st, ahol mindenki jelen van. A l6tsz6mhiri.nyra hivatkozik. A megbesz6l6sen

tej6koztattam arr6l, hogy ellehetetleniti a munkak<izdss 69 vezetbt munkiirnat, nem teszi

lehet6v6 a csoportlatogat6sokat, a dokument6ci6k ellen6rz6s6t, nem tudom a munkairnat

elvlgezni. GAtl6 hozzlrAllirsa miatt a munkatervemben meglel6lt feladatim nem val6sulnak

meg hat6rid6re, elcsisznak. Nern enged a csoportba bemenni egyediil, csak, ha 6 is bqln. A
csoportdokument6ci6 ellen6rz6senek lehet6s6g6t janu 6na ig,6rte meg nekem. Ragaszkodtam

hozz6, hogy itt 6s most osszuk be a csoportl6togat6sok id6pontj6t, ezt 6 nrem engedte. Heves

vita alakult ki, majd engedett:

Szivri,rvilny csoport - dec. l3

K6k csoport - dec 16

S6rga csoport dec. 17.

2019.12.10.

@
LegezaDo4ttya

munkakdz6ss6gvezet6
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JeByz6ktinyv

Munkakdzarss6Bi csoportliitogat:is Sziv6rvdny csoport

2019. 12. 03.

Jelenldv6k: Vezet6 6v6n6, S. Ad6l 6v6dapedag6gus, Legeza Dorottya munkaktiz<iss6gvezet6, 10

gyermek.

Rendkivtlj6l kialakitott szokiis-, szabdlyrendszert ldthattunk. Kiscsoport 4. h6nap, a gyerekek minden

terUleten betartjdk a szokds-, szabiilyrendszer elemeit.

Az 6v6n6i attitfid megfelel6, csendes, halk l6gktir, elm6lyiilt, koroszt6lynak megfelel6

jdt6ktev6kenysdg, b6k6s l6gk<ir, szocidlisan megfele16 egym6shoz viszonyules tapasztalhat6.

Bemutat6 utiini 6rt6kel6sen jelenl6v6k: vezet6 6v6n6, S. Ad6l,6s Legeza Dorottya.

s.Addl reflektiil a d6lel6ttj6re.

Felajinlottam a vezet6 6v6n6nek, hogy elsSk6nt 6 6rt6kelje a d6lel6ttdt, a vezet6 nem 6lt ezzel a

lehet6s6ggel, etadta a sz6t nekem.

Az 6rt6kel6sem utiin er6s kritikiit kaptam, hogy mindent elmondtam, nem hagytam neki semmi

mondanival6t. Sz6vd tettem, nem helyeslem szakmailag, hogy a csoportban l6v6 kisgyermek

6desanyja a csoportos dajka a Szivdrv6ny csoportban. T6bb alkalommal elmondta a vezet6, hogy

semmi ktiztim hozzd, amire csak annyit vdlaszoltam, hogy szakmailag van k6z6m a dologhoz,

amennyiben a szakmai munkdra kihatdssal van.

20L9.72.73

t
Legeza Dorottya

munkakdz6ss6gvezet6

A hospit6l6si napl6t S Addl megkapta.
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lelenl6v6k: Vezet6 6v6n6, S

gyermek.

2079. L2.L3

A hospitalasi napl6t S Ad6l megkapta.

JegYz6k6nYv

Munkakiiztiss6gi csoportl6togatds Sziviirv6ny csoport

2019. 12.03.

Ad6l 6v6dapedag6gus, Legeza Dorottya munkakiizdssdgvezet6' 10

eza

Rendkiviilj6l kialakitott szokis-, szab6lyrendszert lCthattunk. (iscsoport 4. h6nap, a gyerekek minden

teriileten betartjiik a szok6s-, szabdlyrendszer elemeit'

Az 6v6n6i attit(d megfelel6, csendes, halk l68k6r, elm6lylt, korosztdlynak megfelel6

jdt6ktev6kenys6g, b6k6s l6gk6r, szocidlisan megfele16 egym6shoz viszonyulds tapasztalhat6'

Bemutat6 utiini 6rt6kel6sen .ielenl6v6k: vezet6 6v6n6, S. Ad6l,6s Legeza Dorotrya.

S.A,*l reflektiil a d6lel6ttj6re.

FelajiinlottamaVezet66v6n6nek,hogyels6k6nt66rt6keljead6lel6tt6t,aVezet6nem6ltezz€[a
lehet6s6ggel, iitadta a szdt nekem.

Az6rt6kel6semutiiner6skritikdtkaptam,hogymindentelmondtam,nemhagytamnekisemmi
mondanival6t. sz6vii tettem, nem helyeslem szakmailag, hoSy a csoportban l6v6 kisgyermek

6desanyja a csoportos dajka a sziv6rviiny csoportban, Ttibb alkalommal elmondta a vezet6, hogy

semmik6ziimhozz6,amirecsakannyitviilaszoltarh,hogyszakmailagvank6z6madologhoz'

amennyiben a szakmai munk6ra kihatdssal van'

*
ttya

munkakdzciss6gvezet6
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I egyzbkdnyv, feljegyz6s meghiusult csoportl6to gatrisok6l

2019.12.16.

2019. dec. 16. Reggel 7 6rakor a vezetb ktiztilte, hogy sern a mai, sem a m6snapi

csoportl6togat6st nem tehetem meg, med 6 nern tart6zkodik az intflzrtbnyben 6s egted l nem

mehetek csoporlot hitogoni Hozzilette, hogy ha kedvern van, cstitdrtdkdn 6s penteken

l6togathatok, mely er6s cinizmus, hiszen csiitdrt<ik d61el6tt tartjrik a csoportok a kar6csonf
iinnepsdget.

Emiatt:

2019. dec. 16 - 17. K6k 6s Sirga csoportos bemutat6k elmaradtak a vezet6 tiltrisa miatt.

+

Megjegyz6s:

2019. dec. 19. Intdzm6nyi szinten kariicsonl ilnneps6gek, ktiz6s 6s csoportos. Reggel a

vezet<i felhirta a figyelmernet, hogy ma mehetek csoportot l6togatni.

2019.12.20.

Dorottya
+

munkakdzdss6gvezeto
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2020. janurir 10.

A fenti j egyz6k6nyvek, valamint a munkak<izd ss6gi munkdm akad6lyoztatisa mialt 2020.

a lemond6st err6l a megbizatdsr6l. ajanu6r 9.-6n 14 6rakor beadtam

6v6n6 elfogadta.

t
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t
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2020. janu6r 10.

A fenti j egyz6k6nYvek, valamint a munkak<izdss6gi munk6m akadhlyoz1tathsa miatt 2020.

janufu 9.-6n 14 6rakor beadtam a lemondrist en6l a megbizatAsr6l.

6v6n6 elfogadta.

+

+
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2019/20 nevellsi 6v m6sodik f6l6v6nek munkakdzdss6gi 6rt6kel6se +

A munkak6z6ss6gi tev6kenys€g els6 f6l6v6nek 6rt6kel6se januarban megtdrt6nt. Mivel
vezet6v.iLltas ttirtdnt, sziiks6gesnek tartom a k6t fel6v ert6kel6s6t ktiltin dokumentumban

elk6sziteni.

A nevel6si 6v mrisodik felere, mrirciust6l munkaterv m6dost6s k6sz t, a jelen ertdkel6s ennek

alapjdn k6sziilt el.

Munkakdztiss6gi javaslat k6sziilt a home office-ra, mely a koll6g6k otthoni munk6j6t
kdnnftette meg.

Munkakdzdss6gi tev6kenysdgek a pand6mia ideje alatt:

. Bemutatkoz6videok(beiratkoz6shoz)

. Szakmai cikkek ir6sa a honlapra: szabad dnkifejez6s, dletiink k6nyve, Freinet, a

vegyes csoportr6l, besz6lget6 k<ir stb. +
. Elk6sziilt a koll6g6k elerhet6s6g6nek list6ja.

. Elk6sziilt a kdzds beszoktatrisi terv.

. Elk6sztilt a m6dositott hi.z,irerrd, a nyriri 6vodai 6let munkak<iz6ss6gi tervezete, a ny6ri

6let szokiis-, szab6lyrendszere (mint segedanyag).

. A kol16g6{< riltal javasolt j6t6ktev6kenys6gek csatolva lettek a ny6ri munkaktiz6ss6gi

tervhez

A csoportdokumentrici6k elk6szit€s6nek hatrirideje 2020.06.02. Ennek ellen6rz6se vezet6i

feladat. Ahozz| sziiks6ges seg6danyagokat megkapt6k a koll6grik.

A tervezeft mesegyiijtemenyhez nern kaptam meg a koll6g6kt6l az 6ltaluk elk6szitett anyagot.

A projektgyujtem6ny elk6szitese folyamatban, egyediil Fuit J6zsefrr6 ktlddtt hozzi anyagot'

6n is beletettern az lltalarn dsszegytijtdtteket, a tdbbi koll6ga nem miiktidtitt egyiitt ebben a

ternriban. +
A gyermekek 6ves 6rt6kel6serek elk6szit6se tudomrisom szerint csak a K6k 6s a Ztild
csoportban tdrt6nt meg. A SzivriLrvriny csoportban Fuit J6zseftr6 jelezte,hogy 2 hetet tdltdtt el

a csoporttal, ezert nern tudja felel<isdgtejesen elk6sziteni a jellemz6seket.

Laczi Mfuta nern k6szitette el ezeket a dokumentumokat. Egy heti halad6kot kapott a

v ezetotbl a dokument6ci6k p6tlisrira.

A sziil6kkel val6 online kapcsolattart6sr6l nincs inform6ci6m, k'6zzel foghat6

dokument6ci6m, ezt nern kaptam meg a koll6grikt6l. Az anyagot id<iben leadta.

Az 6voda nyit6sAhoz sziiksdges szervez6si feladatok dokument6ci6ja, azok kdzzftetele a

koll6gak 6s a sziilok fe16 megtdrt6nt.

geza Oo?ottya

Budapest 2020. 06. 01.

munkakdz6ss6gvezetti



TEHETSfG MUNKAKozOssnc
nws pnrfxnLEsr, zotg-zozo' r,luEv

,, A gyermek feje nem l6bas, amit meg kell tdlteni,

hanem friklya, amit langra kell lobbantani"'
/ G. Galilei /

A Tehets6g Munkakiiziiss6g vezetdje: Guly6s Baldzsn6

Az elmrilt 6vekben folyamatosan alakitottuk ki a tehets€ggondozas gyakorlatrit'

Nevel6testtilettink elfigadta azt az alapt6telt, hogy minden gyermek tehets6_ges valamiben.

A pedag6giai progam;ft es a projekt m6dszer 6nmag6ban is alkalmas a tehets6gek sziirnara.

A liem;ked6 k6pess6gti gye.mek"k s""retik a szabads6got, az 6n61l6s6go! a kihivrisokat. A

;"j;ki;At;"t, a proje-ttJl soretiis6g6vel, sokf6le tehetsdg megieleneryre aa-i\tm.at .a
projektek tartalmaznal olyan elemekel metyek magasabb.szintii megoldAst is kin6lnak.+

iid"6s nagy r6sz6t tapasztairissal, tev6kenyked6ssel, k6zds 6lm6nyek 6t6les6vel szerzi meg'

A tehetsEggondoz6s alapvetd eszkiize a gazdagst6s, drisit6s'

Spr.laiir ii"g"-unk, valamint a projekt m6dszo lehet6s6get ad a csoporton beliili..

g;;itgrt6.*, drtsit6sra, s valljuk, hogy a tehets6ggondoz6s minden gyermelae terjedjen ki'

Az idei 6vben a kialakult helyzet miatt a tehets6ggondoz6st sajnos csoportszintre kellett 
.

lereduk6lnunk. Vezet6v6lt6st 6lttink meg, k6t r6!i kollega maradt 6vod6nkban, hat rij 6v6 n6ni

erkezett, ebb6l kett6 gyakomok. A szakmai feladatok az els6 f6l6vben azovod programunK

-rgi.."rt"te.,i.e, szilanai bemutat6kra hangsrilyoz6dott._ A mrlsodik f6l6we tervezttik a

irr,Etreggo"aora" form6j 6t (miihelyeg kialaklt6s6t. Ez sajnos a pand6rnia miatt elmaradt'

A munkakiizdss69 megval6sult c6ljai:

- Igyekeztiink a csoporton beliili, projektek alapjan torteno tehets6ggondoz6s lehet6s6ge[

biitosltani u gy".rnik"k szabad 6nkiiejez6s6t, iieativitasat el6segiteni, differenci6lt, egy6ni

fej lesztdssel.
I ieyrk.rt.k a kollegik felismemi, gazdagStani a tehets6gcsilikat 6vodai keretek ktizdtt:

csoportokban.
- Igyekeztiink szakmai egyiittrniikdd6 kapcsolatokat kialakitani. segitetttik az

6vllapedag6gusok mun[6;At lszakmai tapasztalatok, konzult6ci6k, esetleges hospit6l6sok' . ')
- Sziil6kkel j6 kapcsolatot alakitottunk ki.
- ,t kiemelked6 kepess6gii gyermekek fejl6d6s6nek nyomon k<ivet6se: a csoportnapl6kba*{a

nevel6si 6s a tanulisi tervekben) megjelentek a tehets6g ig6retes gyermekek fejleszt6se a

kiiltinb6z6 teriileteken. 1 gyermekre konkr6t fejlesztesi terv, folyamatos fejlesztese

megtdrt6nt.



A munkakdztiss 69 2019-2020. tan6vre kitfztitt, megval6sult feladatai.

A Freinet mrihely beindit6sa az idei evben (a fenti okok miatt nem val6sult meg).

A csoportban foly6 tehetsdggondozds adminisztrdci6j6t igyekeztem figyelemmel kis6mi.

A munkaktiziiss69 tovribbi feladata:

A kiemelked6 kepessdgri, kreativ gyemrekek felfedez6se. Csoportos 6v6n6k feladatainak

ismertetese.
- Tehets6ges gyermekek alkot6i tev6kenys6gdnek felt6teleinek megteremt6se.

- A gyermekek fejl6d6s€t nyomon k6vett[k, segit6 szakemberekkel folyamatosan
konzult6ltunk.
- Kolleg6kkal val6 egyiittmiiktid6s, estemegbesz6l6sek, konzult6ci6k szervezds6vel'

- A pand6mi6s helyzet miatt nem sikertilt felvenni m6s int6zmenyekkel a kapcsolato!
szakmai tov6bbk6pz6seken nern vettiink r6szt.

TEHETSEGGONDOZAS

A csoportokban:

A tehetsdggondoz6sban biztositjuk a szabad 6nkifejez6s, 6s az 6nmegval6sit6s lehet6s6g6t*-
Ehhez pedig nagyfoku pedagogiai 6rz6kenys6get, a csoportos 6v6n6k megflgyel6seit,
tapasztalatait kell alapul venni. Az idei 6vben a sok rij kollega miatt neh6z helyzetbe kertilt az

6voda valamennyi teriilete, igy a tehets6ggondozds is' A gazdagsris az itt maradt kdt 6v6

n6nin6l l6tszott megval6sulni.
A csoportokban ttirten6 tehets6ggondozis, a kiemelked6 kepess6gii gyermekek sz6m6ra a

csoportos 6v6n6 projektenk6nt fejleszt6si tervet k6szitett, biztosltotta az alkot{shoz, egy6b

tev6kenys6gekhez sziiks6ges id6t, helyet 6s eszkdz6ket. El6segitetttik az a1kot6s, vagy egy6b

tev6kenys6g megval6sit6s6t. A tehets6ges gyermek sztileit rendszeresen tij6koztattuk,
ber,rntuk az 6vodai 6letbe, a tehetsdggondoz6sba.

Evek 6taj6l miikdd6 tehets6ggondoz6s folyt 6vod6nkban. Folyamatosan 6rt6keltiik

munk6nkat, igyekeztiink mindig tartalmasabb6 tenni. Sajnos az idei 6vben szakmailag is sok

neh6zs6ggel n6zttink szembe, de legiobb szakmai tud6sunk szerint biztositottuk a lehet6s6get

gyermekeink szem6lyis6gfejl6d6se €rdek6ben.

Budapest. 2020. jtnius.

Og- G-tp|.
GulyAs Bal6zsn6

Munkak6zdss6g vezet6
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Kőbányai Kiskakas Óvoda                    1104 Budapest, Mádi utca 86-94. 

 
 

 
A 2019/2020. nevelési év értékelése 

 
1. Személyi feltételek 
1.1. Személyi feltételek általános jellemzői 
 
Egy munkatársunk májustól visszatért intézményünkbe, a 2019/2020. nevelési évet teljes 

nevelőtestülettel dolgoztuk végig. Jelenleg két fő óvodapedagógus gyermekével GYED-en 

tartózkodik, Iski-Kozma Bettina 2021. elején visszatér közösségünkbe.  

 

Az év folyamán egy pedagógus és egy dajka munkatársunk vonult nyugdíjba. A pedagógus 

kolléga helyére a GYES-ről visszatért egy óvodapedagógus, a dajka álláshelyet új 

munkatárssal töltöttük be. GYES-ről visszatért óvodapedagógus kollégánk vezetői ambíciói 

miatt sajnos elhagyja óvodánkat. Dajka munkatársunk remekül beilleszkedett 

közösségünkbe, annak hasznos tagjává lépett elő. Óvodatitkárunk az ősz folyamán szülési 

szabadságra távozott, helyére új munkatársat vettünk fel, aki szintén nagyon rövid idő alatt 

beilleszkedett intézményi közösségünkbe.   

 

A nevelési év folyamán két gyakornokunk minősítő vizsgája május és június hónapra volt 

kitűzve, de sajnos a pandémiás veszélyhelyzet miatt ezek a minősítések törlésre kerültek.  

 

Egy óvodapedagógus és egy dajka munkatársunk gyermeket vár, helyettesítésükről 

gondoskodni szükséges. A pedagógus és a dajka állás-helyet pályázat útján szeretnénk 

betölteni. 

 

Kertész-karbantartó munkatársunk tartós távolléte miatt az ősz folyamán új munkatársat 

vettünk fel, aki szintén zökkenőmentesen illeszkedett be közösségünkbe.  

A nevelési év folyamán teljes technikai létszámmal működött intézményünk.  

 

1.2. Iskolarendszerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai
  
A továbbképzési programunkban tervezettek szerint a továbbképzések igénybe vételénél az 

intézmény stratégiai tervéből adódó preferált célok, szakmai irányvonalakon kívül figyelembe 

vettük közösségünk lelki egészségének segítését, a munkatársak egyéni érdeklődését, 

szakmai céljait is. Intézményünk évek óta nehezen talál megbízható néptáncoktatót, így két 

óvodapedagógusunk vállalkozott a Lippogó néptánc-képzés elvégzésére. Nagy 

eredménynek tekintem, hogy gyakornok, és fiatal pedagógus kollégáink is szívesen és 

aktívan vesznek részt a felkínált továbbképzéseken. A Pedagógiai Oktatási Központtal 

nagyon jó együttműködésünk van, képzéseiket továbbra is nagy számban vesszük igénybe.  

 

Kiemelt célunk, hogy minden óvodapedagógus munkatársunk jártas legyen pedagógiai 

programunk profiljához kapcsolódó témakörökben. A 2019-2020. nevelési évben kiemelten 

az egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem témájú képzéseken vettek részt 
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munkatársaink. A biztonságos óvoda eredményes megvalósítása érdekében a baleset-

megelőzés témájú képzések is népszerűek.  

 

Továbbképzés megnevezése Résztvevők száma 

Környezetvédelem és fenntarthatóság a Zöld Óvoda gyakorlatában. 2 fő 

Baleset-megelőzés, sürgősségi helyzetek és elsősegélynyújtás az óvodában. 5 fő 

Játékos képességfejlesztés tervezése és megvalósítása az óvodában 

mindennapos mozgással. 
2 fő 

Munkavédelmi képviselő - alapképzés  1 fő 

 

A 2019/2020. nevelési évben intézményünkből iskolarendszerű képzésben nem vett részt 

pedagógus. 

 

Nem akkreditált képzéseken való részvétel összegzése:  

 

Továbbképzés megnevezése Résztvevők száma 

„A pedagógusok kiégésének megelőzése”   

Mentálhigiénés képzés a nevelőtestület részére a POK szervezésében. 
19 fő 

Erőszakmentes kommunikáció – EMK -az együttélés nyelve  

előadás, szakmai nap- Borbáth Katalin EMK tréner, coach. 
19 fő 

Erőszakmentes kommunikáció – EMK -az együttélés nyelve  

(e-learning képzés) 
7 fő 

Sakkjátszótér – Komplex képességfejlesztő program 1 fő 

 

Számos továbbképzés, amelyre pedagógusaink jelentkeztek, a veszélyhelyzet miatt 

elmaradt, illetve a későbbiekben kerül megszerzésre.  

 

1.3. A nevelést segítő szakemberek – logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus – együttműködésének jellemzői 

 

Intézményünkben - a fejlesztőpedagógus, logopédus és utazó gyógypedagógusok - alkotta 

szakembergárdára kiváló együttműködés jellemző. Szükség szerint, akár napi szinten 

konzultálnak egymással és a pedagógusokkal a gyermekek fejlődéséről, amennyiben egy-

egy gyermek aktuális állapota megkívánja. A szakszolgálatok intézményeivel való 

kapcsolattartásban, információáramlásban is nagyon sokat segítenek.  

A nevelést segítő szakemberekkel való kapcsolatunk a kölcsönös együttműködés talaján 

megvalósuló kiváló szakmai kapcsolat. 1 

                                                      
1
 A segítő szakemberek éves munkájának értékelése, az eredmények, tapasztalatok összegzése a mellékletben található. 
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2. Tárgyi feltételek 

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés 
 
Az óvoda működtetéséhez beszerzett 

eszközök 

A pedagógiai tevékenységhez beszerzett 

eszközök 

 Ágyneműk cseréje egy csoportban, 

törölközők 

 Szakkönyvek  

 Gyermek tányérok, poharak, uzsonnás 

dobozok 

 Laptopok beszerzése 

 Tálalószekrény, konyhai eszközök  Projektor 

 Kenyérpirító, vasalódeszka  Játékeszközök  

 Festékek, lazúrok, felújítási agyagok, 

metszőollók 

 Pedagógiai tevékenységhez, eszközök, 

anyagok. 

 Irodaszerek, fénymásoló papírok, 

tonerek 

 Tehetséggondozáshoz szükséges anyagok  

 Íróasztal, irodai szék, szőnyegek  Vizuális, kreatív eszközök  

  

 Porszívó, hosszabbítók  Lamináló fólia 

 Locsolótömlő  Játéktároló dobozok és kosarak 

 Tisztítószerek, eszközök  Arcfestékek 

 Lábtörlők, gumiszőnyeg  Fejlesztő játékok 

 Gurulós tároló szekrény  Társasjátékok 

 Kerti aprítógép  Aszalógép 

 Irodai szék  CD lejátszó 

 Iratmegsemmisítő  Néptáncos blúzok 

 Polcok, parafatáblák készíttetése  Homokozó asztal 

 

 

2.2. Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztés 
 

A pályázat címe A pályázat kiírója Nyert összeg Felhasználás 

 

OTP Bank Bozsik 

Intézményi Program 

Magyar Labdarúgó 

Szövetség 
40.000 Ft 

Sportfelszerelések: sportmez, 

összecsukható kapuk  

A nap gyermekei DM napozókrémek Nyári élethez felhasználva 

 „Manóprogram- rajzolj 
tündérkártyát!”  
Bogyó és Babóca 
rajzpályázat 

KEDD Animációs Stúdió 
Poszterek, játékok 

Játék-tevékenységéhez 

felhasználva, valamint a 

gyermekek részére átadva.  

 

2.3. Az intézmény alapítványának segítségével megvalósított fejlesztés 
 

Ebben az évben második alkalommal igényelhettük a személyi jövedelemadó felajánlható 

1%-át, amelyből befolyt összeg 449.739 Ft volt.   

 

Terveink szerint a befolyt összeggel a gyermeknapi rendezvényt, valamint a hagyományosan 

megrendezésre kerülő egészségnapot szerettük volna még színvonalasabbá tenni, de a 

veszélyhelyzet fennállása miatt sajnos mindkét rendezvény elmaradt. 
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2.4. Szülői segítséggel vagy szponzorral megvalósított fejlesztés 
 

Szülői segítséggel, valamint Polgármester úr által felújítási anyagokra biztosított összeg 

felhasználásával az alábbi fejlesztéseket hajtottuk végre:  

 

 Udvari fa játékeszközök - babakonyha, asztalok- felújítása, felületkezelése. 

 Padok mázolása. 

 Tornapadok lazúrozása. 

 Udvari babaház felújítása – csiszolás, lazúrozás. 

 Udvari szemetes felújítása, felületkezelése. 

 Csoportszobai asztalok csiszolása, lakkozása. 

 Festésjavítás.  

 Gyermekfogas elkészítése, felszerelése szülői támogatással. 

 

 

2.5. A nevelési év folyamán betervezett beruházás, felújítás, karbantartás  
 

 Gyorsszolgálati javítások, gyakori vízvezeték-problémák elhárítása. 

 Vezetékes internetkábel cseréje. 

 Süni csoport mosdójában csapok cseréje. 

 Három csoport udvarrészén kerti ivókút cseréje. 

 Burkolatjavítás – törött járólap cseréje 

 Katica csoport homokozójának cseréje 

 

 

2.6. Tervezett nyári felújítás, karbantartás 
 

A beépített szekrényajtók cseréjét a Polgármester úr által bútorra fordítható összegből 

kívántuk folytatni, de sajnos a pénzügyi megszorítások miatt ez nem valósult meg. 

reményeink szerint a következő évben tovább folytatódhatnak a fejlesztések.  

 

 

A Covid-19 helyzet alatt a munkatársak megvarrták a gyermekek ballagó-tarisznyáit, névre 

szóló könyvjelzőket hímeztek. Megjavították az óvodai textileket, maszkokat varrtak. Több 

csoport homokozójára elkészült a tépőzárral, gumival ellátott védőháló. 

 

 

A „Zöld Óvoda” program keretében erre az évre vállalt feladatunk, a gyógynövénykert 

építése a Magyar Gyula Kertészeti Iskola kertész-tanárának iránymutatása után 

megkezdődött. A pandémiás helyzet alatt a földmunkák, kövek eltávolítása, a termőföld 

feljavítása megtörtént. A régi sziklakert még felhasználható növényei kertünk más részeibe 

kerültek átültetésre. Saját költségvetésből finanszíroztuk a támfalelemeket, melyek 

beépítését megkezdtük.  

Reményeink szerint a gyógynövények telepítése a támfalelemek végleges helyének 

kialakítása után a Magyar Gyula Kertészeti Iskola támogatásával még a nyár folyamán 

megvalósul.  
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3. Szakmai feladatok összegzése 

 

3.1. A 2019/2020. évi munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok 

megvalósításának értékelése és az ehhez kapcsolódó további feladatok 

 

A nevelési év kiemelt céljai, szakmai feladatai 

Cél: A gyermekek környezettudatos magatartásra nevelésének, a fenntarthatóság pedagógiájának 

erősítése.  

Feladatok Értékelés             További feladat 

 

 A pedagógiai 

programunkban 

megfogalmazott 

környezetvédelmi 

tevékenység és az ott 

meghatározott feladatok 

mellett a Zöld Óvoda cím 

másodszori birtokosaként 

a zöld tartalmak, 

tevékenységek még 

fokozottabb 

megvalósítása, további 

gazdagítása, az elért 

eredmények fenntartása. 

Ezáltal a gyermekek, 

szülők és 

nevelőközösségünk, 

valamint az óvodánkat 

látogatók zöld 

szemléletének formálása, 

erősítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 A 2019/2020. nevelési év 

szakmai céljai, feladatai a 

koronavírus járvány miatt csak 

részben valósulhattak meg. 

Elmaradtak a tavaszi 

időszakban aktuális, a gyerekek 

és a szülők környezettudatos 

szemléletét formáló zöld jeles 

napok, a szülők részvételével 

tervezett közös programok köré 

szervezhető tevékenységek. A 

karantén ideje alatt a 

gyermekek és szüleik számára 

a zöld műveltségtartalmak 

ajánlása csoportonként online 

valósulhatott csak meg.  

 A járvány előtti időszakban 

óvodaújságunk Zöld oldalak 

rovata és Zöld faliújságunk, 

valamint a napi 

tevékenységekben megjelenő 

zöld témák tovább formálták, 

erősítették a gyermekek, a 

szülők, a nevelőközösség zöld 

szemléletét.  

 A szelektívgyűjtők, a kom-

posztálók, esővízgyűjtő, a 

tudományos eszközök 

használata, a szobanövények, 

a kiskertek gondozása minden 

csoportban rendszeres, 

természetes. 

 A „növénysimogatás” idén a 

kiskertekben, óvodaudvaron 

található gyógynövényekkel 

való spontán ismerkedés során 

valósult meg. 

 

A 2020-2021-es nevelési  

évben a többi mellett a korona- 

vírus járvány miatt csak rész- 

ben megvalósult céljainkat, 

feladatainkat szeretnénk  

teljesíteni. 

 

 A zöld tartalmak,  

tevékenységek még  

fokozottabb megvalósítása,  

további gazdagítása, az elért 

eredmények fenntartása.  

Ezáltal a gyermekek, szülők  

és nevelőközösségünk,  

valamint az óvodánkat  

látogatók zöld szemléletének 

további formálása, erősítése. 
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 A második Zöld Óvoda 

pályázatban vállalt 

feladatok időarányos 

teljesítése:  

 Növénysimogatók 

létrehozása 

 Gyógynövénykert 

kialakítása 

 Gyógynövény-

katalógus 

szerkesztése. 

 A gyógynövénykert 

kialakításához 

szükséges 

szakirodalom 

felkutatása. 

 

 Tervezés, az 

eszközök, anyagok, 

növények 

beszerzése,  

 Munkák elkezdése a 

szülők bevonásával. 

 Gyógynövény 

katalógus 

elkészítése. 

 

 Az előző Zöld Óvoda 

ciklusban megvalósított 

programok, 

tevékenységek 

színvonalának 

fenntartása, gazdagítása: 

 Zöldellő tábor: Hazánk 

újabb természeti 

kincseinek, helyszíneinek 

felkutatása, ezzel a tábor 

programjainak 

gazdagítása  

 Egészségnap: szülők 

még aktívabb bevonása 

 Tanösvény további 

élményszerű bejárása a 

csoportokkal érzékenyítő 

környezeti játékok 

segítségével. A 

Tanösvény tábláinak 

 A gyógynövénykert 

kialakításában a következőt 

értük el: 

 

o Konzultáció a Magyar Gyula 

Kertészeti Szakiskolából 

meghívott pedagógussal, 

tervezés. 

o Régi sziklakert 

megtisztítása, régi 

növények új helyre ültetése. 

o A talaj előkészítése, 

felásása, trágyázása, 

gyógynövény-kert 

formázása 

o Támfaltéglák megvásárlása 

o Gyógynövénykert 

építésének megkezdése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A járvány miatt a Zöldellő 

tábor, az egészségnap és a 

tavaszi csoportos 

kirándulások is elmaradtak. 

 

 A Tanösvény további 

megismerését a napi 

tevékenységszervezésbe 

folyamatosan beépítettük. 

 Új tanösvény-táblák készítése 

vált szükségessé, tervezése, 

elkészítése folyamatban van. 

 

 

 A második Zöld Óvoda pá- 

lyázatban vállalt feladatok 

    időarányos teljesítése:  

 Növénysimogatók  

létrehozása 

 Gyógynövénykert  

kialakítása: növények  

beszerzése, 

 telepítése a Kertészeti  

Iskola segítségével 

 

 Gyógynövény-katalógus 

 szerkesztése. 

 Gyógynövénykert kiala- 

kítása utáni feladatok: 

 Gyógynövény- 

kert folyamatos gondozása,  

gazdagítása,  

 Gyógynövények  

és felhasználásuk megismer- 

tetése a gyerekekkel, szülők- 

kel, bevonásuk a gondozás- 

ba. 

 

 Az eddig megvalósított Zöld 

 Óvoda programok, tevé- 

kenységek színvonalának  

fenntartása, gazdagítása: 

 Zöldellő tábor: Hazánk 

újabb természeti hely- 

színeinek felkutatása, 

 ezzel a tábor programjainak  

gazdagítása  

 Egészségnap: szülők 

 még aktívabb bevonása 

 Tanösvény további  

élményszerű bejárása  

a csoportokkal érzékenyítő  

környezeti játékok segítségével. Az 

 új tanösvénytáblák készítése, 

 folyamatos karbantartása. 

 A szelektív hulladékgyűjtés- 

sel, a takarékosabb anyag- 

felhasználással, egészségtu- 

datossággal kapcsolatos he- 

lyes magatartásminták még 

 fokozottabb közvetítése. 
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folyamatos 

karbantartása, óvodánk 

új kiscsoportosaival a 

tanösvény 

megismertetése. 

 

 

 A szelektív 

hulladékgyűjtéssel, a 

takarékosabb 

anyagfelhasználással, 

egészségtudatossággal 

kapcsolatos helyes 

magatartásminták még 

fokozottabb közvetítése.  

 

 A környezettudatos 

hulladékgyűjtés 

gyakorlatának további 

erősítése újabb tárolók 

beszerzésével. 

 A 

hulladékhasznosítással, 

fenntarthatósággal, 

egészségtudatossággal 

kapcsolatos programok, 

tevékenységek 

gazdagítására a 

kapcsolat megújítása az 

Öko-iskolával, más 

szervezetekkel (Humusz, 

FKF)  

 A családokkal közös 

programokon a helyes 

környezettudatos 

hulladékkezelés további 

markánsabb megjele-

nítése. 

 Környezetvédelmi 

szempontból egyik jeles 

napunkon 

figyelemfelhívás pl.: egy 

hulladékból készült 

„építménnyel” a Földet 

károsító 

csomagolóanyagokra. 

 

 Megvalósult a napi 

gyakorlatban: projekt-témák 

feldolgozásával, 

barkácsolással, szelektív 

gyűjtők használatával, 

takarékos víz-, és 

energiafelhasználással. 

 

 

 Ez folyamatosan megvalósult. 

 A Magyar Gyula Kertészeti 

Szakiskolával a 

gyógynövénykert tervezése, a 

növények beszerzése 

kapcsán újítottuk meg a 

kapcsolatot. 

 

 Szülői Alapítványi bálon volt 

lehetőség erre. 

 

 Ezek a programok a 

koronavírus járvány miatt nem 

valósultak meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A kapcsolat megújítása az  

Öko-iskolával, más szerveze- 

tekkel (Humusz, FKF) 

 

 

 

 

 

 

 

 Környezetvédelmi szem- 

pontból egyik jeles napunkon 

figyelemfelhívás pl.:  

egy hulladékból készült 

 „építménnyel” a Földet  

károsító csomagolóanyagokra. 

  

 „Madárbarát program” 

 további erősítése: 

 Madárodúk javítása,  

tisztítása, új odúk 

 beszerzése 

 Kőbányán megjele- 

nő madarak folyamatos  

megfigyelése 

 Külső gyermekprog- 

ramok szervezésében a madár 

élő- és megfigyelőhelyek 

 előnyben részesítése (Ócsa,  

Állatkert) 

 A MME-vel a kapcsolat  

megújítása, újabb  

Madárovi programok,  

állatbemutatók szervezése. 
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„Madárbarát program” 

további erősítése: 

 Madárodúk javítása, 

tisztítása, új odúk 

beszerzése, kihelyezése 

 Kőbányán megjelenő 

madarak folyamatos 

megfigyelése 

feltérképezése (Óhegy 

Park madárbarát kertje) 

 Külső gyermekprogramok 

szervezésében a madár 

élő- és megfigyelőhelyek 

előnyben részesítése 

(Ócsa, Állatkerti 

madarak)  

 A MME-vel a kapcsolat 

megújítása, újabb 

Madárovi programok 

szervezése. 

 Az újabb Állatbemutató 

szervezésével az állat,- 

és környezetvédelem 

pedagógiájának 

közvetítése, erősítése. 

 

 

 

 A madárodúk cseréje, pótlása 

nem valósult meg. 

 A madarak folyamatos 

megfigyelése, gondozása 

mindennapi tevékenység 

óvodánkban. Ez évben is 

rendszeresen látogattuk az 

Óhegy-Park Madárbarát 

tanösvényét. 

 Az őszi kirándulások, az 

Állatok napjához kapcsolódó 

élő süni bemutató és az őszi 

Madárovi program is jó 

alkalmat teremtettek a 

madarakkal és más állatokkal 

való ismerkedésre, 

megfigyelésre. 

 

Cél:  

A gyermekek nyelvi-kommunikációs készségének, kompetenciáinak fejlesztése, a  

nevelőtestület szakmai kultúrájának gazdagítása, korszerű szemlélet alakítása. 

Az anyanyelvi kommunikáció megalapozásához szükséges képességek kialakítása és  

fejlesztése. 

Az erőszakmentes kommunikáció (EMK) megismerése, módszerének beemelése a napi  

gyakorlatba.  

Feladatok Értékelés                 További feladat 

 

 A csoportlátogatásokon, 

az intézményi 

bemutatókon a nyelvi-

kommunikációs készség-

fejlesztés terén a kollégák 

tapasztalatainak megis-

merése, cseréje, a 

fejlesztés lehetőségei a 

különböző életkorú 

gyermekközösségekben. 

 A tervező, elemző-

értékelő pedagógiai 

 A koronavírus járvány miatt 

a munkaközösségi 

alkalmakon az alapvető 

célokat, feladatokat a 

járvány miatt csak részben 

sikerült megvalósítanunk. 

Csoportközi bemutatón 

idén csak két alkalommal 

vettünk részt. A 

csoportlátogatásokon és a 

konzultációkon tovább 

fejlődött a kollégák 

 A járvány miatt elmaradt cso- 

portközi bemutatók pótlására és az  

óvodai pedagógiai tevékenységben 

 a nyelvi-kommunikáció kiemelt  

szerepét ismerve, a következő  

nevelési év munkaközösségi  

feladataként ismét a nyelvi-kom- 

munikációs fejlesztést határozzuk  

meg.  Lehetőség szerint újra  

szeretnénk külső szakembert  

meghívni egyik nevelőtestületi  

értekezletünkre vagy külső tovább- 
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munkában és a 

gyakorlatban a 

reflektivitás 

megvalósítása a 

pedagógus kompetenciák 

mentén. 

 A helyes hangképzésről: 

logopédus kolléga 

előadása. 

 

 

 

 Szakmai-módszertani 

könyvtárunk gazdagítása, 

szakirodalom 

tanulmányozása, 

ismeretek, jógyakorlatok 

alkalmazása a 

pedagógiai munkában. 

Katona Krisztina: 

„Mindenben anyanyelv – 

Fejlesztés játékokkal, 

gyakorlatokkal az 

óvodában” című 

könyvének megismerése. 

 Megfigyelési 

szempontsor 

kidolgozása, célzott 

csoportlátogatások. 

 Az egyéni és az egymás 

közötti kommunikáció, a 

verbális viselkedésminták 

alakítása a bábjáték, a 

drámajáték, 

könyvnézegetés, 

mesélés, verselés, 

mondókázás, anyanyelvi 

játékok eszközével.  

 Bibliográfia összeállítása 

a témában.  

 

 Belső továbbképzés és 

szakmai nap szervezése. 

(Borbáth Katalin EMK 

tréner előadása) 

módszertani kultúrája, 

formálódott reflektivitásunk 

is. 

 

 Nevelőtestületi értekezlet 

keretében Elges Renáta, 

óvodánk logopédusa a 

helyes hangképzésről, a 

beszéd-szervek védelméről 

tartott előadást.  

 

 Szakmai-módszertani 

ismereteinket, 

könyvtárunkat Katona 

Krisztina: „Mindenben 

anyanyelv – Fejlesztés 

játékokkal, gyakorlatokkal 

az óvodában” és Illés 

Györgyi Terézia - 

Leszkovszki Máté: 

Szócsiszoló című 

könyveivel bővítettük. 

 

 A gyermekeknek 

szervezett mindennapi 

tevékenységekben 

folyamatosan megvalósult. 

A Bábcsoport tavaszi 

előadása szintén elmaradt 

a karantén miatt. 

 

 Ezt a jövő évre 

halasztottuk. 

 

  Az októberi nevelőtestületi 

értekezlet keretében 

Borbáth Katalin 

pszichológus, EMK tréner 

előadásában megis-

merhettük az 

erőszakmentes 

kommunikáció jellemzőit és 

gyakorlati példákkal, 

kooperatív 

feladatmegoldás során jó-

gyakorlatokkal is 

gazdagodhattunk.  

képzésen részt venni a témában.  

A megújult Kőbányai Helytörténeti  

Múzeumban szervezett program,  

mely lehet nevelőtestülettel  

vagy gyermekcsoporttal, gazdagí- 

taná ismereteinket közvetlen lakó- 

helyünkről, formálná a gyermekek  

és felnőttek identitástudatát is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egyéni és az egymás közötti  

kommunikáció, a verbális  

viselkedésminták alakítása a  

bábjáték, a drámajáték, könyv- 

nézegetés, mesélés, verselés,  

mondókázás, anyanyelvi játékok 

 eszközével. 

 

 

 Bibliográfia összeállítása a  

témában.  
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3.2. Évközben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása 

 

 Pedagógus gyakornokok minősítő vizsgájához kapcsolódó feladatok. (felkészítés, 

szakmai támogatás, szervezési feladatok) 

 Eseti helyettesítések megszervezése. 

 Pedagógus önértékelések lebonyolítása, a Covid-19 vírus következtében való újra 

tervezése.  

 Pedagógiai program módosítása. 

 Digitális munkarendhez szükséges pedagógiai szemlélet kialakítása. 

 A szülőkkel való digitális kapcsolattartás formáinak bővítése a gyermekek számára a 

pedagógusok által küldött digitális anyagok eljuttatása érdekében.  

 Digitális időszak dokumentációjának kialakítása.  

 

Egyéb feladat:  

 Házirend módosítása. 

 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.  

 

 

3.3. Módszertani innovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy 

alkalmazásra 

 

A nevelési év során már minden csoport számára biztosítani tudtunk laptopot. Pedagógiai 

gyakorlatunkból tudjuk, hogy milyen sokféle eszközre, szemléltető módra van szükség a 

mindennapokban. A nevelési év folyamán törekedtünk arra, hogy a hagyományos 

módszerek kiaknázása mellett a gyerekekkel közösen fedezzük fel, tanuljuk meg a digitális 

világ kínálta, egyre „okosodó eszközök” lehetőségeit, élvezzük ezek előnyeit - természetesen 

mindig felelősen választva meg az adott eszközöket. 

 

Az év folyamán kitört COVID-19 járvány pedig „rá is kényszerítette” mind az 

óvodapedagógusokat, mind a segítő szakembereket, hogy a szülőkkel és gyermekkel a 

digitális eszközök segítségével vegyék fel a kapcsolatot. Ez az újfajta kommunikáció 

mindenkitől szakmai kompetenciái elmélyítését, gazdagítását kívánta meg. 

 

 

3.4. Tehetséggondozó tevékenység 

 

Az idei év során is kiemelt hangsúlyt fordítottunk a kétszintű tehetséggondozásra, a 

csoporton belüli és a műhelyekben végzett tehetséggondozó tevékenységre. A csoportban 

végzett tehetséggondozás a csoportnaplóban, a csoportközi tehetséggondozás a 

tehetségműhely dokumentációjában követhető nyomon.    

 

Mozgásműhely 

 

Óvodánkban a 2019-2020-as nevelési évben négy különböző mozgásműhely (Köredzés, 

Labdavarázs, Mozgáskotta, Néptánc) működött. A tevékenységeken összesen 34 

tehetségígéretű gyermek testi képességeinek kibontakoztatása valósult meg. Többen két 

mozgásműhely foglalkozásain is részt vettek.  
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A tevékenységek tervezésekor kiemelt hangsúlyt fordítottunk a gyermekek egyéni 

képességinek feltérképezésére, majd azokra tudatosan építve differenciált mozgásformákat 

és változatos tornaszereket alkalmaztunk. 

 

Kreatív alkotó műhely 

 

Óvodánkban a 2019-2020-as nevelési év során a Kreatív alkotó műhely tevékenységein hat 

kiemelkedő kreativitású és egyéni vizuális látásmódú gyermek képességeinek 

kibontakoztatása valósult meg. A Tesz-vesz kuckó éves tematikáját és tevékenységeit a 

műhelyt vezető négy óvodapedagógus állította össze az évszakokhoz és jeles napokhoz 

szorosan kapcsolódva. 

Zöld Óvodaként az éves terv összeállításánál idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a 

hulladékanyagok újra-hasznosítására, a környezettudatos magatartás formálására. 

 

A COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet miatt a Kőbányai Önkormányzat 2020. március 

17-től elrendelte az óvodák bezárását, emiatt március 18-tól az intézményi csoportközi 

tehetséggondozó foglalkozások elmaradtak.  

 

 

3.5. Integrációt támogató pedagógiai tevékenység 

 

Intézményünkbe az év folyamán hat SNI gyermek járt. Három gyermeket kevert specifikus 

fejlődési zavarral, kettőt a motoros funkciók fejlődési zavarával, és egy főt spasticus 

paraplégiával diagnosztizáltak. A gyermekeket az adott Szakértői Bizottság által 

megállapított óraszámban és képzettséggel rendelkező egy fő utazó gyógypedagógus, egy 

fő utazó logopédus látta el. Intézményünkben nincs ellátatlan gyermek. Az utazó 

gyógypedagógusok napi kapcsolatban vannak a gyermekeket nevelő óvodapedagógusokkal, 

rendszeresen konzultálnak a gyermekek fejlődéséről, a csoportban történő fejlesztéshez 

szakmai-módszertani tanácsokat adnak. A sajátos nevelési igényű gyermekek specifikus 

fejlesztésének érdekében törekszünk a teljes feltételrendszer biztosítására. Munkájukhoz 

biztosítjuk a megfelelő helyiségeket, eszközöket. Munkájukról a vezetői irodában található 

egyéni haladási naplóban adnak számot, melyekben folyamatosan nyomon követhető a 

gyermekek fejlődése.  

Az érintett SNI gyermekek számára, a hátrányok enyhítésére minden gyermek részére 

egyéni fejlesztési tervet készítenek óvodapedagógusaik, a kompenzációs feladatok 

megjelölésével. Az egyéni fejlesztési tervben leírtakat napközben a tevékenységekbe 

ágyazva, vagy egyéni formában valósítják meg.    

 

3.6. Szervezetfejlesztési feladatok 

 

Az év elején meghatározott szervezetfejlesztési feladatok megvalósulása 

 

A nevelési év során érkezett új munkatársaink beilleszkedését szervezetünk hatékonyan 

támogatta, ennek köszönhetően új óvodatitkárunk, dajka és kertész-karbantartó 

munkatársunk zökkenőmentesen illeszkedett be közösségünkbe. A vizsgájukra készülő 
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gyakornokaink többször hospitáltak a csoportokban, a munkaközösségi foglalkozásokon 

aktívan részt vettek, ezáltal is gyarapítva szakmai tudásukat.  

 

A pandémiás helyzet új kihívások elé állította az intézményi kommunikáció gyakorlatát. Évek 

óta kitűzött célunk az információáramlás deficitjének csökkentése, amely ebben az évben a 

kommunikációs csatornák szélesítésével, az elektronikus kapcsolattartás egyre szélesebb 

körének alkalmazásával intézményi kommunikációs gyakorlat egyértelműen javult. Az 

esetleges hiányokat a személyes felelősségvállalás, pontosság hiánya okozza.  

Személyes felelősségvállalás erősítése a munkatársakban továbbra is kiemelt feladat. A 

dokumentáció pontossága javult, de még mindig nem minden esetben felel meg az 

elvárásoknak.  

A munkatársak lelki egészségének javítása céljából több sikeres drámapedagógiai 

foglalkozást tartottunk a pedagógusoknak, és a technikai körnek egyaránt. Masszőr 

meghívásával továbbra is rendszeresen lehetőséget és helyiséget biztosítunk a 

munkatársaknak az intézményen belül, munkaidőn kívüli időpontban történő feltöltődésre, 

mentális és fizikai regenerálódásra. 

 

A szervezet intézményi együttműködését a pandémiás helyzet próbára tette, ennek ellenére 

összességében továbbra is egymásért tenni kész, összetartó közösséget mondhatunk 

magunkénak.  

 

3.7. Az elégedettségmérés eredményeinek fő tanulságai 

 

Az idei nevelési évben a járványhelyzet miatt nem tudtuk elvégezni a minőségirányítási 

munkatervünkben előirányzott elégedettségméréseket, csak a gyermeki elégedettségmérés 

elvégzésével tudtunk a tervezett időn belül végezni.  

A 2019-2020-es nevelési év gyermeki elégedettség-vizsgálata egészen más eredményeket 

hozott számunkra, mint a tavalyi év. A tavalyi év első két helyezettje továbbra is az udvari 

játék és az óvodán kívüli fakultatív program, a harmadik pedig a mozgás. Az ének és a 

babaszoba is sokkal kedveltebb lett, mint előző években. A kreatív tevékenység a tavalyi 

utolsó előtti helyről felkerült az ötödik legkedveltebb tevékenység közé, a játék a szőnyegen 

pedig a negyedik helyre. Az utolsó helyeken az asztali játék, a munkajellegű tevékenységek 

és az óvodán belüli fakultatív programok végeztek. Feltehetően ehhez az eredményhez az 

idei karantén időszak is hozzájárult. 

 

A szülői igény- és elégedettség mérés elvégzését augusztus hónapra tervezzük. 

 

A nevelőtestület önértékelésének tapasztalatai 

 

Pedagógusaink elkészítették önértékelésüket a 2019-2020 nevelési évre vonatkozóan. Az 

önértékelés eredménye reális, a pedagógusok egyértelműen megfogalmazták a folyamatos 

fejlődés igényét, az egymástól való tanulás megvalósulását. A reflektív szemlélet 

alkalmazása, beépülése a napi gyakorlatba nemcsak az ellenőrzések során, de az 

önértékelésben is megfogalmazódik.  

A hirtelen kialakult pandémiás helyzet alatti kihívások, folyamatos változások próbára tették 

kollégáink kreativitását, de mindenki eredményesen vette az akadályokat. A pedagógusok a 

digitális kapcsolattartás során törekedtek az eredetileg is tervezett projektek, témák körében 

segítséget nyújtani a családoknak az otthoni elfoglaltsághoz. A felolvasott mesék, 
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mondókák, versek, dalok, MP3 formátumban, körjátékok videón történő megosztása, 

pályázati és kreatív ötletek ajánlása rendszeresen felkínálásra került. Minden család annyit, 

és olyan tartalmakat hasznosított a digitális anyagokból, amennyinek szükségét érezte. A 

szülői visszajelzések változók voltak, sokan partnerek voltak az újszerű „tanulásban”, 

rendszeresen küldtek visszajelzést az eredményekről, megköszönték a színvonalas, 

tartalmas anyagokat. Azonban akadtak olyan családok is, akik kevésbé éltek a lehetőséggel.  

 

3.8. Intézményi szakmai munkaközösség tevékenysége 

 

A tervszerű szakmai fejlődés érdekében a munkaközösség tagjai tesznek javaslatot, hogy 

mely szakmai területen van szüksége nevelőtestületünknek a fejlődésre. Ebben a nevelési 

évben intézményi munkaközösségünk kiemelt feladatként a gyermekek nyelvi-

kommunikációs készségének fejlesztését határozta meg, valamint a kollégák szakmai 

kultúrájának gazdagítását a nyelvi kompetenciák alakításában.  

A feladatok megvalósítását az erőszakmentes kommunikáció nevelőtestületi szinten történő 

megismerésével, valamint a helyes hangképzés technikájának elsajátításával kezdtük. 

Bővítettük a témában szakmai könyvtárunkat is. A munkaközösségi alkalmakon az alapvető 

célokat, feladatokat a járvány miatt csak részben sikerült megvalósítanunk. Ennek ellenére 

több új szakmai tapasztalattal, jógyakorlattal gyarapodtunk, a gyermekek mindennapi nyelvi-

kommunikációs fejlesztése terén fejlődött szakmai szemléletünk, tovább erősödött szakmai 

együttműködésünk. 

 

3.9. Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai    

 

Időpont Téma Tapasztalatok 

 
2019.08.28. 

2019/2020. évi munkaterv 
megbeszélése, elfogadása.  

Az évértékelés során jól előkészített, aktuális 
feladatokkal kiegészített munkaterv 
elfogadásában a munkatársak konstruktívan 
vettek részt.  

 

2019.10.16. 

 

Erőszakmentes 
kommunikáció – EMK 
Az együttélés nyelve  
előadás, szakmai nap 
 
Meghívott előadó: 
Borbáth Katalin EMK tréner, 
coach. 

 
A gyakorlati és elméleti részt egyaránt 
tartalmazó képzés nagyon hasznosnak 
bizonyult. A gyakorlati példákkal, kooperatív 
feladatmegoldás során jógyakorlatokkal is 
gazdagodhattunk.  
Nevelőtestületünkből hét fő további ismereteket 
szerzett a témában, a 30 órás e-learning képzés 
során.  

 
2019.11.08. 

„A pedagógusok 

kiégésének megelőzése”   

Mentálhigiénés képzés a 
nevelőtestület részére a 
POK szervezésében. 
Meghívott előadó: Glückné 
Márton Gyöngyi 

 
A célirányos, gyakorlatorientált képzésen 
nevelőtestületünk alapos ismereteket, 
hasznosítható tudást szerzett, 
Az előadás jól kiegészítette az évek óta 
felépített tematikánkat, további ismereteket 
nyújtott, támogatva eredményes pedagógusi 
munkánkat. 
 

Elges Renáta óvodánk 

logopédusának előadása a 

helyes hangképzésről, 

hangképző szerveink 

védelméről. 
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Időpont Téma Tapasztalatok 

 
2020.02.14. 

 
Beszámolók a kiemelt 
szakmai feladatok 
időarányos 
megvalósulásáról.  
 
„Zöldellő tábor” 
előkészítése. 
 

A szakmai munkaközösség részletes 
beszámolóját követően elemeztük, értékeltük a 
kiemelt szakmai feladatok időarányos 
megvalósulását.  
 
Az értekezlet során megvitattuk a 
megrendezésre kerülő tábor lehetséges 
helyszíneit, feltérképeztük a lehetséges 
programokat. 

 
2020.05.08. 

 
Nevelőtestületi kirándulás – 
Szakmai nap szervezése a 
Kőbányai helytörténeti 
Gyűjteménybe 

A szakmai napon látogatást terveztünk a 
Kőbányai helytörténeti Gyűjteménybe, mely a 
későbbiek során a csoportos kirándulások 
tartalmas célpontja lehet.  
 
A program sajnos elmaradt.  

 
2020.06.23. 

 
A nevelési év értékelése, a 
nyári élet megszervezése. 
 
 

 
A nevelési év értékelése közös elemzéssel, 
reális értékeléssel zajlott, amely egyben alapjául 
szolgált a jövő évi célok meghatározásának. 

 
 
3.10. Nyilvánosságot biztosító intézményi belső, külső programok szervezésének 

tapasztalatai 

 

 

Hagyományos belső programunk, a Kiskakas Bábcsoport előadása, az idén egy alkalommal 

valósult meg, - és ismét nagy sikert aratott. A zenész-szülők közreműködésével több 

csoportban megrendezett hangszerbemutató során megismerkedhettek a gyermekek a 

hangszerek világával. A Harmat 88. Általános Iskola zenei osztálya a nevelési év során egy 

alkalommal látogatott el óvodánkba.  

 

A Kőbányai Hírek újságban két alkalommal jelent meg óvodapedagógusaink által írt, illetve a 

gyermekek által illusztrált mese.  

 

Az idei évben is ellátogattunk óvodásainkkal a Kőbányai Szabó Ervin Könyvtárba. A program 

során a gyermekek megismerhették a könyvtár belső tereit, a mesekuckót, a külön 

kisgyermekek számára kialakított könyvnézegetőt és játszóhelyet. Remélhetőleg ez a 

program is hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődő óvodásainkból az olvasás, és könyvek iránt 

fogékony felnőtt váljék.  

 

 

A Lokál újság megkereste intézményünket, hogy a COVID-19 pandémiás helyzet utáni 

„Óvodák újranyitása” témában interjút és fényképeket készíthessenek. A szülők többsége 

szívesen beszélgetett az újságírókkal, és osztották meg a karanténhelyzet alatti 

tapasztalataikat. Az újságban többhasábos cikk és interjú jelent meg intézményünkről, a 

nyitásra való felkészülésről, és az ehhez kapcsolódó az egészségügyi intézkedésekről.  
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Az autómentes napon nagycsoportos óvodásaink részvételével izgalmas és mozgalmas 

programot élhettünk át. 

A nagycsoportos gyermekek ellátogattak a Gyermekvasút Múzeumba, a Vasúttörténeti 

Parkba, ahonnan a változatos, interaktív programoknak köszönhetően számtalan élménnyel 

tértek vissza.  

Az óvodás Sportversenyek, a Bozsik fociprogram sok gyermeket vonz, örömmel vesznek 

részt a felkészülésben, a versenyeken.  

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kihelyezett programja a nevelési év 

során egy alkalommal valósult meg. 

 

Az óvodás sportverseny-sorozat jelentős része, a Kihívás napja, a Családi gyermek- és 

sportnapunk, az Egészségnapi rendezvényünk, valamint a ballagó nagycsoportosainknak 

hagyományosan betervezett Parlament-látogatás a járványügyi helyzet miatt sajnos 

elmaradt.    

  

 

4. Mérés, ellenőrzés, értékelés 

4.1. Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai 

 

Az óvodapedagógusok ellenőrzésére lényegesen kevesebb alkalom nyílt a nevelési év 

során, mint az előzőekben. A munkaközösségi bemutatók, a dokumentumellenőrzések, 

valamint a spontán látogatások során tartalmas szakmai munkát tapasztaltam. A 

csoportlátogatások során a pedagógusok minden esetben igyekeztek adaptálni a korszerű 

szemléletet, tervezőmunkájuk alapos, példaértékű. A dokumentáció szakmai színvonala 

folyamatosan javuló tendenciát mutat.   

 

A munkaközösségi bemutatókat minden esetben szakmai összefogás előzi, majd elemző-

értékelő megbeszélés követi. Az elmúlt nevelési évben sok bemutatónk elmaradt, ennek 

ellenére az intézményi bemutatókon a gyakornok kollégák is kiemelkedően aktívak, és 

eredményesek voltak. 

 

 

4.2. A technikai dolgozók ellenőrzésének tapasztalatai 

 

Az idei nevelési évben belépett kertész-karbantartó munkatársunk folyamatosan biztosította 

a gondozott környezetet a gyermekek számára, nagy segítséget nyújtott a kisebb-nagyobb 

karbantartási munkák elvégzésében. 

Az idei nevelési évben is több alkalommal biztosítottunk gyakorlati helyet a dajkaképzőt 

végző tanulóknak. A belső ellenőrzésünk több területen is érintette a technikai dolgozók 

munkavégzését (udvar, konyha ellenőrzése, HACCP működtetése, munkavédelem, leltár, 

biztonsági előírások) a végrehajtás során nagyobb hiányosságot nem tapasztaltunk. Minden 

csoportban azonos elvárások, összehangolt tevékenységek mentén, megfelelően működik a 

pedagóguspár és a dajka. A gyermekcsoport ellátásában nyújtott teljesítmény, a tisztasági 

szemle tapasztalatai és a közvetlen munkatársakkal történt együttműködés értékelésének 

eredménye pozitív volt. További feladat lesz az új dajka beilleszkedésének segítése, 

betanítása. 
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4.3. A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből 

következő feladatok 

Az 5 éves korban esedékes MSSST vizsgálat az idei nevelési évben 45 gyermekkel készült. 

Az elmúlt évek átlagaihoz viszonyítva, a mozgás és a finommotorika a harmadik helyen áll, 

az anyanyelvi részterületek viszont az idei évben lettek a legjobbak.  

Tekintettel a köznevelési törvény módosítására, miszerint a gyermekek beiskolázása 6 éves 

korban kötelezővé vált, pedagógiai munkánkban még inkább kiemelt szerepet kap a 

nagycsoportosok iskolára történő felkészítése. Ennek eredményes alapozása pedig már a 

középső csoportban meg kell, hogy kezdődjön. Ez remélhetőleg hozzá fog járulni a 

gyermekek jobb grafomotoros készségének kialakulásához. 

 

 

 

4.4. Szaktanácsadói látogatás, tanácsadás tapasztalatai 

 

A nevelési év során a teljes nevelőtestületi képzésen kívül egyéb szaktanácsadói látogatás 

nem volt intézményünkben. 

 

 

 

5. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége 

5.1. Az év folyamán a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének 

javítása érdekében megtett intézkedések 

 

A nevelési év során folyamatosan figyelemmel kísértük a hiányzásokat, rendszeresen 

konzultáltunk a gyermekekről a segítő szakemberekkel. Több esetben pedagógiai vélemény 

készítésével segítettük a folyamatban lévő ügyek haladását.  

 

Az év során egy gyermekvédelmi esetben történt a védelembe vett gyermek gondozási 

helyének módosítása, amely során a hatóság visszaadta az édesanyának a jogot gyermeke 

neveléséhez. 

 

Részt veszünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett észlelő és 

jelzőrendszeri konferenciáján, az ott szerzett tapasztalatokat megosztottunk intézményünk 

pedagógusaival.   

 

Többszöri fogadó óra keretében beszélgettünk a szülőkkel, tanácsot adtunk - nevelési 

problémák, anyagi eredetű gondok, szülők közti viták - problémák megoldásában. A 

komolyabb problémák megelőzése érdekében több alkalommal tartottunk intézményi szintű 

esetmegbeszélést az óvodai szociális segítő munkatárs, a pszichológus, és a 

fejlesztőpedagógus kolléga bevonásával.  

 

A szociális segítő munkatársunk ebben az évben is felmérte az intézményi igényeket, 

amelyek a jövő év során közösen megszervezésre kerülhetnek; szülőklub, szociális 

tanácsadás. 
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5.2. A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai 

 

Az intézmény eredményes gyermekvédelmi munkájának feltétele a gyermekvédelmi észlelő 

és jelzőrendszer működtetése, valamint a társszervekkel való szoros együttműködés. Az év 

folyamán előforduló gyermekvédelmi esetek kapcsán Budapest Főváros Kormányhivatala X. 

Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztályával, valamint a gyermekvédelmi tevékenységet segítő 

szervezetekkel is folyamatos és kölcsönösen jó kapcsolatot tartunk fenn. Rendszeres a 

személyes kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint a Bárka Család- és 

Gyermekvédelmi Szolgálattal.  

A szociális segítő munkatárs ebben az évben kevesebb óraszámban, de ugyanolyan 

hatékonysággal, -általános tanácsokkal és konkrét ügyekben is - segítette munkánkat.  

 

6. Az óvodai nevelésbe illesztett egyéb, külső szolgáltató által szervezett foglalkozások, 

szolgáltatások tapasztalatai 

 

A fakultatív mozgáslehetőségeket a tanulás, a közösségi idő, játékidő védelmében délután 

tartjuk. A szülői igények felmérése, folyamatos figyelemmel kísérése alapján alakítjuk a 

kínálatot. A visszajelzések nagyon pozitívak, több gyermek intézményünkben ismerkedett 

meg sportágakkal, majd igazolt versenyzőként is már komoly eredményeket ér el.  

A gyermekjóga népszerűsége ebben az évben csökkent, a néptánc-oktatás az oktatónk 

megbízhatatlansága miatt a második félévben nem valósult meg.   

Továbbra is igény mutatkozik a változatos fakultatív foglalkozásokra, melyeket változatlan 

formában és rendszerességgel biztosítunk. Az oktatók az éves haladásról az évközi 

bemutatókon, záró foglalkozások alkalmával adnak számot.  

A katolikus hitre nevelést többen igénylik a szülők körében, a református hitre nevelést 

kevesebb szülő veszi igénybe. 

 

7. Az óvoda ünnepei, hagyományai 

7.1. A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyomány, program szervezésének 

tapasztalatai 

 

A pedagógiai programban szereplő természeti és társadalmi ünnepek szervezésénél a 

hagyományőrzés mellett törekszünk a változatosságra. Az Állatok világnapja keretében 

minden csoport önállóan, a csoport igényei szerint szervezett állat-bemutatókat. A Márton 

napi lámpás felvonulás egyre több csoportban kerül megszervezésre.  

 

Alapítványunk az idén hatodik alkalommal rendezte meg a szülők-nevelők bálját. Az 

eseményen a szülők kötetlen formában találkoznak a gyermekeiket nevelő munkatársakkal. 

Színvonalas rendezvényünk elismerést vált ki a szülői közösségből, az óvodapedagógusok 

táncos fellépése minden évben nagy sikert arat. 

 

A farsangi mulatságunkat az óvodapedagógusok jelmezes fellépéssel, mesejelenetek 

előadásával, interaktív műsorral színesítik, melybe néhány csoportban a vállalkozó kedvű 

dajka nénik is bekapcsolódnak. Március 15-i ünnepségünk során a kiskakas szobor 

környékét feldíszítjük, a szobor nyakába nemzeti színű füzért akasztunk. Sajnos, ebben az 

évben ezt a hagyomány is csak csoportonként tudtuk megszervezni az akkor már érvényes 

járványügyi szabályok miatt.  
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7.2. A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői 

 

Az előző nevelési évben elhatároztuk, hogy az állatok világnapjára szervezett egzotikus 

állatbemutatónkat a következőkben rendszeresen megrendezzük. Az idei évben is 

lehetőséget biztosítottunk a gyermekeknek, hogy vadon élő egzotikus állatokkal 

találkozzanak az óvodában. A süni, a madárpók, és más különleges állatok közelsége nagy 

hatással volt óvodásainkra. 

 

A COVID-19 helyzet miatt megváltozott helyzet számos szakmai és szervezési kihívást 

hozott. A nagycsoportosok közös ballagása elmaradt, a csoportok önállóan, kis létszámmal 

tartották meg az ünnepséget. A kisebb létszám, és az egyéni, kiscsoportos szervezés miatt 

ezek a búcsúztatók nagyon bensőségesnek, sikeresnek bizonyultak.  Az óvodapedagógusok 

kezdeményezésére a következő nevelési évben szakítunk a sokéves hagyománnyal, és teret 

adunk a ballagó nagycsoportosok szülőkkel közös, csoportonként történő búcsúztatásának.  

 

8. Az óvoda kapcsolatai 

8.1. A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének érdekében az együttműködésre 

törekvő, a partnerségre épülő, a segítésre, bátorításra szolgáló formákat részesítjük 

előnyben. A kapcsolattartás két szinten, a mindennapokban és a Szülői Szervezettel való 

kapcsolatunkban valósul meg, amellyel folyamatos együttműködésre törekszünk. 

Értekezletek, kötetlen beszélgetések formájában megismert véleményeiket, pedagógiai 

programunk rendszerébe beilleszthető javaslataikat igyekszünk megvalósítani. Az idén 

számos intézményi dokumentumunkat módosítottuk, melyek véleményezésénél a Szülői 

Szervezet tagjai igen aktívak és együttműködők voltak.   

A szülőkkel folytatott kommunikáció során alkalmazkodunk a felgyorsult világunk „új 

igényeihez”, és a szóbeli közléseken kívül az infokommunikációs csatornákat is többet 

használjuk. Különösen fontos volt ez a COVID-19 veszélyhelyzet alatt. A pandémiás helyzet 

fennállása alatt mindvégig törekedtünk, hogy a szülők az online térben is megkapjanak 

minden szükséges információt, érezzék, hogy lehetőségük van kérdezni, kétségeiket 

megosztani. A szülői Szervezet segítette a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást, 

partnerként vett részt a rendszeres tájékoztatásban.   

A veszélyhelyzet alatt az intézményi működés minden szintjén (pedagógiai, tanügy-

igazgatási, szakmai, mentálhigiénés támogatás, felzárkóztatás) segítettük a családokat, a 

velük való jó kapcsolat megtartását, alakítását.     

 

A beiratkozás során elmaradt nyílt napokat a nyár folyamán a csoportok bepótolták, 

lehetőséget adva a családoknak óvodánkkal, pedagógusainkkal való megismerkedésre.  

 

A szülői elégedettséget rendszeresen mérjük. Az idei mérést a COVID-19 veszélyhelyzet 

miatt a nyári időszakra helyeztük át.  

 

8.2. Társintézményekkel való kapcsolattartás általános tapasztalatai 

 

A kerületi óvodákkal szoros, együttműködő kapcsolatot ápolunk. Az iskolákkal közös 

programok szervezésével törekszünk a jó kapcsolat kialakítására, ezáltal az iskolába menő 

gyermekek számára az átmenet megkönnyítésére.  
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Az ősz folyamán a Harmat Általános Iskola vidám szüreti felvonulással látogatott el 

óvodánkba. A mulatságba bevonták óvodásainkat is. Örömmel láttuk őket vendégül, - sok 

ismerős régi óvodásunkat köszönthettük újra.  

A nevelési év során bekapcsolódtunk a „Szülők Akadémiája” rendezvénysorozatba. A Szent 

László Általános Iskola kezdeményezésében öt iskola biztosított helyszínt a „Szülők 

Akadémiája” programnak. Óvodánk a Harmat Általános Iskolával közösen rendezte meg a 

találkozót, amelynek az iskola biztosított helyszínt. Szabóné Valkony Mária igazgató 

asszonnyal közösen tájékoztattuk az érdeklődő szülőket az iskolaérettségről, az iskolássá 

válás folyamatáról, az aktuális jogszabályi változásokról. Az előadásokat kötetlen 

beszélgetés követte.  

A hagyományos iskolalátogatás ebben az évben sajnos elmaradt.  

A nevelési év második felének elején óvodánkban is megszerveztük az iskolai szülői 

értekezletét, melyen a Harmat Általános Iskola tanító nénije és alsós igazgatóhelyettese 

ismertette az iskolai beiratkozás változásait, tudnivalóit.  

 

Az intézmények által adott lehetőségeket igyekszünk felhasználni nevelési feladataink 

sokszínű megvalósításához. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal aktív 

kapcsolatot tartunk. Felnőtt és gyermekprogramjaikról a szülőket is rendszeresen 

tájékoztatjuk. Nagycsoportos óvodásaink körében különösen kedvelt a könyvtárlátogatás. 

 

8.3. Az egyéb intézményekkel való kapcsolat jellemzői 

 

A fenntartóval, a Polgármesteri Hivatal irodáival, kiemelten a Köznevelési és Civilkapcsolati 

Osztállyal, Gazdasági és Pénzügyi Irodával folyamatos, együttműködő kapcsolatot tartunk 

fenn. A határidők pontos betartásával, precíz adatszolgáltatással törekszünk az eredményes 

együttműködés megvalósítására. Az intézményi igényeket rendszeresen jelezzük a fenntartó 

felé.  

A Humusz szövetséggel a „Zöld óvoda” programjai és feladatainak megvalósítása érdekében 

rendszeres kapcsolatot tartunk. 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolával egyre szorosabbra fonódik 

együttműködésünk. Az előző nevelési év végétől nem volt kertészünk, így a hatalmas, 

gondozott óvodaudvarunk állapota leromlott.  Felvettem a kapcsolatot az iskolával, akik 

segítségünkre voltak a kert rendbetételében. Az ősz folyamán két alkalommal jött óvodánkba 

egy-egy osztály, és a legszükségesebb kerti munkákat elvégezték.  

A gyógynövény-sziklakert elkészítésében is rendszeres szakmai segítséget kapunk az 

iskolától.  

 

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal való kapcsolatunk rendszeres, a kínált szakmai 

továbbképzéseken aktívan részt veszünk.  

A Komplex Általános Iskola, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi tagintézménye, 

a Mozgásjavító Általános Iskola és Módszertani Központ munkatársaival kapcsolatunk a 

szoros szakmai együttműködésen alapul.  

 

Közösségi szolgálat keretében számos középiskolával van érvényes együttműködési 

megállapodásunk. A diákok – akik gyakran a mi óvodásaink voltak – szívesen segítenek a 

rendezvényeink lebonyolításában, az óvoda kisebb felújítási, vagy kerti munkáiban.   
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9. Az intézményvezető önértékelése 

 

A megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása az óvoda kiegyensúlyozott 

működéséhez elengedhetetlen. Közösségünkbe igyekszem körültekintően megválasztani a 

munkatársakat. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szakmai felkészültségen túl 

személyiségileg is illeszkedjenek csapatunkba, segítve a beilleszkedést, a későbbi 

eredményes közös munkavégzést. A humánerőforrás utánpótlása érdekében a nevelési év 

során több alkalommal is biztosítottunk gyakorlati helyet dajka-képzőt végző 

gyakornokoknak. A nevelési évet – a fluktuáció ellenére - teljes technikai létszámmal zárjuk.  

A pedagógushiány a komoly erőfeszítések ellenére is ellehetetleníti az álláshelyek 

betöltését. Ez a következő évben nagyobb terhet fog róni a nevelőtestületre.  

 

A tárgyi feltételek biztosítása terén az elmúlt évek körültekintő és tudatos gazdálkodása 

meghozta az eredményt; jól felszerelt óvodát mondhatunk magunkénak. Sokéves célunk 

megvalósult, minden csoportban rendelkeznek a pedagógusok laptoppal, segítve a korszerű 

pedagógiai munkát. Sikerült projektort is beszereznünk, így a pedagógiai tevékenység 

színvonalasabbá, a szülői értekezletek még színesebbé, változatosabbá válhatnak. A 

COVID-19 veszélyhelyzet eredményezte kényszerű pénzügyi megszorítás miatt – 

remélhetőleg csak erre az évre- könnyebben le tudtunk mondani a tervezett fejlesztésekről. 

Jól felépített, átgondolt szisztéma szerint szeretnénk ezt a következő évben folytatni.  

Komoly problémát jelent, hogy a WIFI hálózatunk megbízhatatlan, a pedagógusok a 

csoportban a már meglévő eszközeikkel nem tudnak csatlakozni az internethez, így gyakran 

saját mobilnetjüket kell megosztani, ha a tervezett anyag feldolgozásához internetre van 

szükség. A következőkben ez a probléma feltétlenül megoldásra vár.  

 

Kitűzött szakmai céljainkat időarányosan sikerült teljesíteni. A tervezett, de meg nem 

valósult feladatokat a következő nevelési évre ismét betervezzük, folytatva a megkezdett 

munkát. A nagy létszámú nevelőtestületünk eredményes működése a különböző feladatokra 

létrehozott munkacsoportok megbízható munkájának és kiváló együttműködésének 

köszönhető.  

A nevelési év elején a beiskolázás jogszabályi változásai állítottak minket váratlan feladatok 

elé. A szülőknek csoportos és egyéni konzultációk során minden segítséget és tájékoztatást 

megadtunk.  

A nevelési év második felében szakmai és szervezeti szempontból minden munkakörben 

dolgozónak váratlan és megterhelő kihívással kellett szembenézni COVID-19 veszélyhelyzet 

során.  

Vezetőként a döntéshozatalban is nagyfokú bizonytalanságot éreztem a kiszámíthatatlan, 

gyakran változó helyzetben, melynek megoldására folyamatosan változó reakciókra volt 

szükség. A személyes kapcsolat hiánya, a gyakran változó, és néha egymásnak 

ellentmondónak látszó döntések elfogadása a dolgozóknak sem volt könnyű feladat. 

Mindehhez belátás, bizalom szükséges. Törekedtem olyan belső kommunikációs stratégia 

kialakítására, hogy a munkatársak mindig időben, és hiteles forrásból kapják meg a 

szükséges információkat: A párbeszéd, az információcsere teljes mértékben megváltozott, 

hangsúlyosabbá vált a zárt közösségi oldalak használata, rétegszinten is. A technikai 

dolgozók, pedagógusok, munkacsoportok irányítása új kihívásokat jelentett, és sok új 

tapasztalatot hozott. Az új helyzetben számos munkatársamat más oldaláról ismertem meg. 

Közösségünkből a veszélyhelyzet fennállása alatt 24 fő vállalt önkéntes tevékenységet, 

többen közülük utána sem mondták vissza a feladatokat, azóta is segítik a rászorulókat.  
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Úgy érzem, hogy számomra fontos hozadéka ennek az évnek, hogy a veszélyhelyzet 

következtében megváltozott kommunikációs csatornák használata során a munkatársakkal 

való kapcsolataim gazdagodtak.  

 

A pedagógusoknak teljesen új helyzetet jelentett a digitális távmunkára történő átállás. 

Egymás támogatása, a tudásmegosztás kiemelt szerepet kapott. Munkatársaimmal 

rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, megosztottuk ötleteinket, beszámoltak pedagógiai 

munkájukról, eredményeikről. Nagyon büszke vagyok, hogy óvodánkban a távoktatás magas 

színvonalon, a szülők igényeinek megfelelve, nagyrészt az eredeti pedagógiai tervek 

alapján, kreatívan, rugalmasan digitális formára átalakítva valósult meg.  

 

Szervezetünk működése egyenletes fejlődést mutat. A kétoldalú információáramlás szintén 

sokat fejlődött, melyet a veszélyhelyzet alatti tapasztalatok is alátámasztanak. A helyzet új 

pedagógiai szemlélettel, új módszerekkel gazdagította közösségünket, megerősítve 

összetartozását.  

 

A következő nevelési évre megfogalmazott pedagógiai célok, feladatok: 

 

Pedagógiai célok:  

 A nevelőtestület szakmai kultúrájának gazdagítása a gyermekek nyelvi-

kommunikációs képességeinek fejlesztése területén.  

 Konfliktusmegelőző és kezelő technikák alkalmazása, a nevelési év során megismert 

erőszakmentes kommunikáció stratégiájának beépítése a napi gyakorlatba.  

 

Szervezetfejlesztési célok:  

 Kiegyensúlyozott, motiváló munkakörnyezet biztosítása, melyben a munkatársak 

szívesen, magas szinten, képességeiknek megfelelő munkát végeznek.  

 Együttműködő, hatékony, autonóm közösség alakítása, fenntartása. 

 

 

 

 
 
Budapest, 2020.07.10. 
 
 

                                
Kemerléné Suri Ildikó 
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1. számú melléklet 

 

Intézményi szakmai munkaközösség munkájának értékelése 

 

Ebben a nevelési évben intézményi munkaközösségünk kiemelt feladatként a gyermekek 

nyelvi-kommunikációs készségének fejlesztését határozta meg, valamint a kollégák 

szakmai kultúrájának gazdagítását a nyelvi kompetenciák alakításában.  

Az októberi nevelőtestületi értekezlet keretében Borbáth Katalin pszichológus, EMK 

tréner előadásában megismerhettük az erőszakmentes kommunikáció jellemzőit és 

gyakorlati példákkal, kooperatív feladatmegoldás során jógyakorlatokkal is gazdagodhattunk.  

A novemberi értekezlet részeként Elges Renáta, óvodánk logopédusa a helyes 

hangképzésről tartott előadása során nemcsak a hangszalagok működéséről szerezhettünk 

ismereteket, hanem a hangképző szerveink védelméhez, regenerálásához is hasznos 

tanácsokat kaptunk. Szakmai-módszertani ismereteinket, könyvtárunkat Katona Krisztina: 

„Mindenben anyanyelv – Fejlesztés játékokkal, gyakorlatokkal az óvodában” és Illés Györgyi 

Terézia - Leszkovszki Máté: Szócsiszoló című könyveivel bővítettük. 

A koronavírus járvány miatt csoportközi bemutatón idén csak két alkalommal vettünk részt. 

A csoportlátogatásokon és a konzultációkon tovább fejlődött a kollégák módszertani 

kultúrája, formálódott reflektivitásunk is. Ebben az évben is bevontunk új kollégát a 

munkaközösségi munkába, mely szintén segítette a beilleszkedést az intézmény 

közösségébe. 

Úgy gondolom, hogy a munkaközösségi alkalmakon az alapvető célokat, feladatokat a 

járvány miatt csak részben sikerült megvalósítanunk. Ennek ellenére több új szakmai 

tapasztalattal, jógyakorlattal gyarapodtunk, a gyermekek mindennapi nyelvi-kommunikációs 

fejlesztése terén fejlődött szakmai szemléletünk, tovább erősödött szakmai 

együttműködésünk. 

    A járvány miatt elmaradt csoportközi bemutatók pótlására és az óvodai pedagógiai 

tevékenységben a nyelvi-kommunikáció kiemelt szerepét ismerve, a következő nevelési év 

munkaközösségi feladataként ismét a nyelvi-kommunikációs fejlesztést határoztuk meg.  

Lehetőség szerint újra szeretnénk külső szakembert meghívni egyik nevelőtestületi 

értekezletünkre vagy külső továbbképzésen részt venni a témában. 

 

 

2020. június 15.                                                                           Vitárisné Balogh Éva 

                                                                                                    munkaközösség-vezető  

 



2. számú melléklet 

 
 

Beszámoló az önértékelő munkacsoport munkájáról a 2018-2019 nevelési évben 

 
 
 

Ebben a nevelési évben az önértékelő munkacsoport 4 fővel - Szepesi Zsuzsanna, Nyuli 

Krisztina, Katona Zsófia és Törőcsikné Gózon Lili - látta el faladatát. Munkájukat az 

óvodavezető, Kemerléné Suri Ildikó ellenőrizte és segítette.  

 

A munkacsoport megtervezte, előkészítette és rögzítette az erre a nevelési évre tervezett 

foglalkozáslátogatásokat, interjúkat, kérdőíves felméréseket. Elvégezte és lebonyolította a 

2019-2020 nevelési évben minősítésre kerülő pedagógusokkal – Sőtér Eszter és Vági-

Borsányi Fanni – az interjúkat és a kérdőíves felméréseket.  

A foglalkozáslátogatások és értékelések sajnos a koronavírus pandémia miatt a következő 

nevelési évre halasztódtak.  

 

 

 
2020. június 22. 
          
 
          Nyuli Krisztina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Évenként értékelendő intézményi elvárások megvalósulása - 2019/2020. nevelési év  
 
 
 

1.1. Pedagógiai folyamatok, tervezés 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Hogyan valósul meg a 
stratégiai és operatív 
tervezés? 
 

 
 Az éves munkaterv összhangban van a 

stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel.  

 

 
 A 2019-2020 nevelési év munkaterve – az előző évi tapasztalatokra építve - 

összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 
terveivel.  
 

 a környezettudatos magatartás további erősítése intézményi 
szinten, a szülők bevonásával  

 a tanösvény aktív használata a mindennapi/nyári gyakorlatban  
 a komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a napi 

gyakorlatban.  
 a vízgyűjtő használata  
 a gyermekek nyelvi-kommunikációs készségeinek, 

kompetenciáinak fejlesztése, a nevelőtestület szakmai kultúrájának 
gazdagítása, korszerű szemlélet alakítása. 

 A „Zöld Óvoda” pályázatban vállalt feladatok időarányos teljesítése: 
a gyógynövénykert kiépítésének megkezdése. 

 a négy napos „Zöldellő tábor ”a COVID 19 járvány miatt az idei 
évben elmaradt. 

 
 

1.2.  Pedagógiai folyamatok, megvalósítás 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Milyen az intézmény 
működését irányító éves 
tervek és a beszámolók 
viszonya, hogyan épülnek 
egymásra?  

 
 A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 
következő nevelési év tervezése. 

 
 
 
 

 
 A 2019-2020 nevelési év tervezése a 2018-2019 év végi beszámoló 

megállapításai alapján történt. A tervek egymásra épültek, folyamatosságuk 
nyomon követhető. 

 A karantén miatt több tervezett program sajnos nem valósulhatott meg. 



 
 

 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Hogyan történik a 
gyermekek szociális 
hátrányainak enyhítése?  
 

 Az intézmény vezetése és érintett 
pedagógusa információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális helyzetéről. 

 
 Az intézmény támogató rendszert 

működtet: 
 Felzárkóztatást célzó egyéni 

foglalkozást szervez. 
 Integrációs oktatási módszereket 

fejleszt, és ezt be is vezeti. 
 Nevelési, képzési, oktatási 

programokat, modelleket dolgoz ki vagy 
át, és működteti is ezeket. 

 Célzott programokat tár fel. 
 Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai 

támogató hálózattal, stb. 

 A pedagógusok igyekeztek beszerezni a megfelelő információkat a 
gyermekekről – különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre – 
melyet az esélyegyenlőség megteremtése érdekében napi munkájuk során 
felhasználtak. 

 
A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése érdekében támogató rendszert 
működtetünk: 

 Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozások. 
 Tehetséggondozó műhely. 
 Figyelemmel kísértük a támogató hálózat célzott programjait. 
 Kapcsolatot tartottunk az alábbi szakmai támogató hálózatokkal: 

o Kőbányai Családsegítő Szolgálat  
o BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ  
o Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. ker. Tagintézmény  
o szociális segítő munkatárs jelenléte az intézményben 

 

 
1.2. Pedagógiai, folyamatok, étékelés 
 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Milyen a pedagógiai 
programban 
meghatározott gyermeki 
értékelés működése a 
gyakorlatban?  
 
 
 
 

 
 Az intézményben a gyermeki fejlődést 

folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek 
értékelési eredményeit összekapcsolják, 
szükség esetén fejlesztési tervet 
készítenek.  

 
 
 Az óvodapedagógusok a gyermekek 

eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 
visszacsatolnak szüleinek és az életkoruk, 
fejlettségi szintjüknek megfelelő formában 
a gyermekeknek. 

 

 
 A gyermekek fejlődésének nyomon követése és dokumentálása, értékelése 

a pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően 
történt. Az egymásra épülő dokumentumokban nyomon követhető: 
(csoportnapló, fejlettségmérő lapok, MSSST, iskolai alkalmassági vizsgálat, 
státusz-lap). 

 
 
 
 Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyermekek fejlettségéről, a mérések 

eredményeiről a szülők részére folyamatos, személyre szabott és igény 
szerinti tájékoztatást nyújtsunk (napi párbeszéd, fogadóórák, konzultációk). 
A gyermekeknek pedig napi szinten életkoruknak megfelelő fejlesztő 
értékelést nyújtottunk. 



 
 

 
 
Az intézmény 
közösségépítő 
tevékenységei hogyan, 
milyen keretek között 
valósulnak meg?  

  
 

 A szülők a megfelelő kereteken belül 
részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

  

 
 

 Az intézmény a szülők részvételével közösségi programokat szervezett 
(Adventi vásár, munkadélután, Alapítványi Bál, Ünnepek, közösségért végzett 
munka. 

 A Családi és Sportnap, Egészségnap a COVID19 járvány miatt elmaradt. 
 
 
 

 
3. Eredmények 
 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Milyen eredményességi 
mutatókat tartanak nyilván 
az intézményben?  
 

 
 Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket: 
o helyben szokásos 

megfigyelésen, vagy más 
alapon megszervezett 
mérések eredményei 

o esetleges sport, más 
versenyeredmények: 
országos szint, megyei 
szint, települési szint 

o elismerések 
o 6 éves kor után óvodában 

maradó mutatók, 
elégedettségmérés 
eredményei (szülő, 
óvodapedagógus, 
pedagógiai munkát 
segítők) 

o neveltségi mutatók 

 
 
Az intézményi eredmények elemzésre kerültek: 
 

 gyermeki elégedettségmérés 

 kerületi óvodás sportversenyek 

 fejlettségmérő lapok  

 iskolai alkalmasság vizsgálata 

 önértékelő kérdőívek és interjúk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Milyen pedagógus szakmai 
közösségek működnek az 
intézményben, melyek a fő 
tevékenységeik? 

 
 Az óvodapedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési 
körüket, önálló munkaterv szerint 
dolgoznak. A munkatervüket az 
intézményi célok figyelembe vételével 
határozzák meg. 

 
 Munkaközösségünk önállóan működik, a pedagógiai fejlesztés folyamatos 

javítása érdekében. Az óvodapedagógusok önképző és továbbképző fóruma, 
valódi innovatív közösséget alkotva („Zöld ovi munkaközösség”, 
tehetségműhely, önértékelési csoport, Kiskakas bábcsoport, kórus, tánckar). 

 
Hogyan történik az 
információátadás az 
intézményben? 

 
 Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz, szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való 
hozzáférés. 

 
 Az intézmény számítógépparkja folyamatosa bővül, mindkét épületben 

rendelkezésre áll nyomtató és számítógép. Minden csoport részére biztosított 
laptop, a főépületben internet hozzáférés is. A többlet információkhoz kör e-
mailek formájában is hozzájuthattak a munkatársak. 

 A járvány idején a munkatársak e-mailben és Facebookon tartották a 
kapcsolatot egymással és az óvodavezetővel. 

 
 

 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Hogyan kapnak 
tájékoztatást a partnerek az 
intézmény eredményeiről? 

 
 Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy 
papíralapú). 

 
 A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek 
biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és 
fejlesztik 

 
 

 

 
 Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon rendszeresen eleget 

tesz tájékoztatási kötelezettségeinek (szóbeli, digitális vagy papíralapú 
formában), 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását, 
illetve annak eredményességét folyamatosan figyelemmel kísértük 
(elégedettségi kérdőívek, önértékelési kérdőívek, stb.). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. A pedagógiai munka feltételei 
 

Önértékelési szempont Elvárások Intézményi megvalósulás 

 
Hogyan felel meg az 
infrastruktúra az intézmény 
nevelési/tanítási 
struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak? 

 
 Az intézmény rendszeresen felméri a 

pedagógiai program megvalósításához 
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi 
a hiányokat a fenntartó felé. 

 

 
 Az intézmény az év során felmérte a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelezte a hiányokat a fenntartó felé.  
- ivókutak cseréje az udvaron 
- támfaltéglák beszerzése a gyógynövénykerthez 
- projector vásárlása 
- belső-külső felújításokhoz szükséges eszközök beszerzése 

 
Hogyan felel meg a humán 
erőforrás az intézmény 
képzési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, 
céljainak? 

 
 Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel 
rendelkezik a nevelő/tanító munka 
humánerőforrás szükségletéről. 

 A humánerőforrás szükségletben 
bekövetkező hiányt, a felmerült 
problémákat idejében jelzi a fenntartó 
számára. 

 
 Az intézmény vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógiai munka 

humánerőforrás változásait, és törekszik az esetlegesen bekövetkező hiány 
optimális betöltésére. A felmerült problémákat rendszeresen jelezte a 
fenntartó felé (2 óvodapedagógus és 1 dajka státuszra lenne szükségünk). 

 

 
 
 
 
Budapest, 2020. június 22.           
 

Kiskakas Óvoda önértékelő munkacsoportja 
          
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. számú melléklet 

 
Beszámoló a 2019-2020 nevelési év minőségirányítási munkájáról 

 
 

 

A nevelési év elején elsőként meghatároztuk az éves feladatokat az IMIP, a 2019-2020. évi 

értékelések és az irányított önértékelés figyelembe vételével. 

 

Elkészítettük a 2020. 01. hóban magasabb fizetési osztályba lépő technikai dolgozók 

teljesítményértékelését. 

 

Felülvizsgáltuk a gyermeki elégedettségvizsgálat mérési anyagát, egyeztettük a mérési 

metodikát, hogy egységes és egyértelmű legyen. 

Nevelőtestületünk részt vett Mártonné Glück Gyöngyi POK szaktanácsadó által tartott 

kihelyezett továbbképzésen, melynek témája az óvodapedagógusok konfliktusmegelőző- és 

kezelő technikáinak bővítése, fejlesztése volt. Emellett pedagógiai értékelési gyakorlatunk 

áttekintése és fejlesztése is szóba került. 

 

Előkészítettük a 2021. 01. hóban magasabb fizetési osztályba lépő technikai dolgozók 

teljesítményértékelését. 

 

Elvégeztük a gyermeki elégedettségmérést, melynek eredményét mindkét épületben a 

faliújságon a szülők számára elérhetővé tettük. 

Az áprilisra tervezett szülői elégedettségmérés a COVID-19 járvány miatt elmaradt, a nyár 

folyamán tervezzük elvégezni. 

 

A következő nevelési évre a tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítését tervezzük.  

 

 

2020. június 22. 

 

 

 

         Nyuli Krisztina 

        minőségirányítási felelős 

         

 

         

 



 
 

4. számú melléklet 

2019-2020. nevelési év gyermekvédelmi munkájának értékelése 
 
Nevelési évünk feladatai voltak: 

- A közoktatási törvény módosítása 54.§-a (1) pontjában az intézmény fő feladatává 

teszi a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítéseit és az érvényesülés 

ellenőrzését.  

- Szükség esetén, a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a 

család bevonására a szociálisan segélyezettek körébe.  

- Családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás segítése /étkezési 

támogatás, esetenként rendszeres szociális segély, nevelési segély/ 

- Kapcsolattartás minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek képviseletében 

szükséges. 

- Szakmai együttműködés folyamatos fenntartása az óvodai szociális segítő 

munkatárssal. 

- Esetmegbeszélések lebonyolítása a segítő szakemberekkel. 

- Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

- A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása. 

- Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Központ tájékoztatása. 

- Együttműködés konkrét esetekben a segítő társszervekkel: Családgondozó 

Szolgálat, Gyermekvédelmi Központ, Hatósági Iroda. 

- Nemzeti-és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának figyelembe vétele 

 

2019/2020. nevelési év megvalósult feladatai: 

Figyelemmel kísértük: 

  A gyermekvédelmi törvények betartását, a változásokat 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítését és az érvényesülés 

ellenőrzését  

 Az újonnan érkező szülők részére tájékoztatás nyújtását 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációját 

A nevelési év második felének elején megszerveztük és lebonyolítottuk a szülő- óvoda-iskola 

kapcsolat erősítése céljából az iskolába készülő gyerekek szüleinek szülői értekezletét, 

melyen a Harmat 88. Általános Iskola tanító nénije és alsós igazgatóhelyettese felvilágosítást 

tartott az iskolai beiratkozás változásairól, tudnivalóiról. 

Egy esetben történt egy védelembe vett gyermek gondozási helyének módosítása, amely 

során a hatóság visszaadta az édesanyának a jogot gyermeke neveléséhez. 

Részt vettem a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett észlelő és 

jelzőrendszeri konferenciáján. Az ott elhangzottakról beszámoltam a nevelőtestület 

információs értekezletén. 

Konzultációk alapján szakembereink segítségével (logopédus, pszichológus, óvodánk 

fejlesztőpedagógusa) javaslattételt tettünk a megkésett fejlődésű, a sajátos nevelési igényű, 

magatartási beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek a Szakszolgálat 

szakembereihez való irányítására.  

Többszöri fogadó óra keretében beszélgettünk a szülőkkel, tanácsot adtunk problémáik 

megoldásában (nevelési problémák, anyagi eredetű gondok, szülők közti viták). 

Segítséget nyújtottunk az iskolába készülő gyermekek szüleinek az iskolaválasztás 

megkönnyítése érdekében. 



 
 

Az új koronavírus járvány miatt a szülőkkel online tartottuk a kapcsolatot. Napi kapcsolatot 

ápoltunk az óvoda számára kijelölt szociális segítővel, aki bármilyen szülői kérés esetén 

biztosított segítséget. 

 A megváltozott helyzetben az idei óvodai beiratkozás is rendhagyó módon, digitálisan 

történt, személyes találkozásra nem került sor. Így a nyílt napokat sem tudtuk megtartani. Az 

év második felében tartandó ünnepeink (Egészségnap, Anyák napja, Gyermeknap) sajnos 

elmaradtak. A veszélyhelyzet ellenére minden szülő időben megkapta a tájékoztatást az 

aktuális információkról, tudnivalókról. 

 

 

 

 Budapest, 2020.05.22.                                                                            Szepesi Zsuzsanna 

                                                                                                              Gyermekvédelmi felelős 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. számú melléklet 

 

 

Beszámoló a 2019-2020 nevelési év fejlesztőpedagógiai munkájáról 

 

 

 
Ebben a nevelési évben 30 gyermek részesült fejlesztőpedagógiai ellátásban. 

A fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülő gyermekek közül hárman középső csoportosok 

voltak, a többi 27 nagycsoportos korú gyermek volt.  

12 gyermek BTM diagnózissal, szakértői vizsgálati javaslatra részesült további egy év óvodai 

nevelésben és fejlesztésben. 

A BTM-es gyermekek komplex fejlesztésben, 2 gyermek az érzelmi-szociális kompetenciák 

terén, a többi gyermek motoros (nagy- és finom) fejlesztésben, az önálló problémamegoldás 

és a logikai készségek, valamint az anyanyelvi kompetenciák területén részesült ellátásban. 

Az öt éves életkorban esedékes MSSST vizsgálatot 45 gyermekkel vettem fel az év 

folyamán. 

Az elmúlt négy év átlagait összehasonlítva, a gyermekek az anyanyelvi fejlettség területén 

érték elé a legjobb eredményt idén.  

Az idei évben fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülő gyermekek közül év közben 3 

gyermek szakszolgálati diagnosztizálása maradt el a koronavírus járvány miatt, melyeket a 

Szakszolgálat augusztusra tervez pótlólag elvégezni. 

A köznevelési törvény tavaly augusztusi változása miatt, mely kötelezővé teszi a 6 éves kori 

iskolakezdést, és csak indokolt esetben engedélyezi a további egy évig tartó óvodáztatást, 

ebben a nevelési évben több gyermeket küldtünk a X. kerületi Pedagógiai Szakszolgálathoz 

szakértői vizsgálatra. 18 gyermeket az iskolaérettség eldöntésére, és 8 gyermeket 

felülvizsgálatra. 

Közülük egy gyermeket további vizsgálatra küldtek a FPSZ. 3. számú Szakértői 

Bizottsághoz, ahol a gyermek vizsgálata folyamatban van. A 16 gyermeknek javasolták a 

további egy év óvodai nevelést és közülük 4-nek intenzív fejlesztőpedagógiai ellátást.  

A karantén miatt elmaradt iskolára felkészítő fejlesztőpedagógiai foglalkozásokra a nyári 

nyitva tartás folyamán kerül sor. 

 

Budapest, 2020. június 25.    
            
        Nyuli Krisztina 
       



 
 

6. számú melléklet 

     
Óvodapszichológus éves beszámoló 

 

Második tanévemet töltöttem a Kiskakas Óvoda óvodapszichológusaként. A tanév első 

munkanapjai a munkabeosztással, az előző tanévben a látóterembe került gyermekekkel 

kapcsolatos aktualitások, információk begyüjtésével, a szülőkkel való kapcsolatfelvétellel, az 

óvodapedagógusokkal való konzultációkkal és a végleges órarend elkészitésével teltek. A 

csoportok beosztása után 2019 szeptemberének végén elindultak az egyéni és kiscsoportos 

foglalkozások. A munkatervemnek megfelelően az előző tanév egész éves csoportjaitól 

eltérően a nagyobb hatékonyság és több gyermek elérésének céljával több párhuzamos, fél 

éves csoportot állitottam össze. 

 

Heti órarend (11 kontaktóra) 

Kedd 8.30-14.00 

8.30-9.15 szülőkonzultáció/ gyermek diagnosztika 

9.15-9.45        egyéni foglalkozás 

9.45-10.15 csoportos foglalkozás 

10.15-11.00 konzultáció pedagógusokkal/hospitálás 

11.00-12.00 2 egyéni foglalkozás 

12.00-12.30 ebéd 

12.30-14.00     szülőkonzultáció/pedagógus konzultáció/adminisztráció 

Csütörtök 8.00-13.30 

8.00-8.45 szülőkonzultáció/gyermek diagnosztika 

8.45-10.15       3 egyéni foglalkozás 

10.15-11.15     2 csoportos foglalkozás 

11.15-12.00 konzultáció pedagógusokkal/hospitálás 

12.00-12.30 ebéd 

12.30-13.30 szülőkonzultáció/pedagógus konzultáció/adminisztráció 

 

Munkatervben meghatározott célokra való reflektálás 

Terveim között szerepelt-igény szerint- az MSSST-vizsgálatokba való bekapcsolódás, erre 

ebben a tanévben fejlesztőpedagógusunk kapacitása elegendő volt, igy nem igényelt plusz 

segitséget. A tanév munkaközösségi fókuszába a szervezet az Erőszakmentes 

Kommunikáció témáját választotta- az ezzel kapcsolatos online képzést elvégeztem, az ott 

tanultakat hasznosithatónak tartom a mindennapi munkámban mind a kollégákkal, mind a 

szülőkkel való kommunikációban. A csoportokban való hospitálás rendszerének 

kidolgozásán még finomitanom kell: a megjelenésem gyakoriságát leginkább a felmerülő 

kérdések határozták meg, azonban szeretném, ha minden csoportban ugyanolyan 

intenzitással és rendszerességgel tudnék jelen lenni, az aktuális problémáktól függetlenül.  

A szülőkkel való kommunikációm új csatornája volt a Kakasharsonában megjelent irásom 

(„Egy nyelvet beszélek a gyerekemmel? cimmel az öt szeretetnyelv témájában).  

Sajnos a COVID-19 járvány felülirta az én terveimet is: a kiesett 2,5 hónap miatt nem került 

sor a tervbe vett Szülőfórumra, valamint a második félévre ütemezett csoportos 

foglalkozások sem tudtak megvalósulni. A járványidőszak alatt igyekeztem szinte heti 

rendszerességgel támogatni a szülőket online formában küldött olyan szakmai anyagokkal, 

melyek a különleges helyzet feldolgozását, megélését, az ebben való eligazodást segitették. 



 
 

Bizom benne-és néhány szülői visszajelzésből meg is bizonyosodtam róla-, hogy az 

anyagokban megfogalmazott gondolatok célba értek és megkönnyitették mind az otthonlétet, 

mind az óvodába való visszatérést.  

A tanév során életbe lépett, az tanköteles korú gyermekek iskolába lépését szabályozó 

rendelet az iskolaérettségi vizsgálatok időszakában szokásos, eddig kiválóan bejáratott 

kollaboráción sajnos változtatott, mivel annak következtében az óvodai dolgozók szakmai 

véleménye más hangsúllyal szerepel a gyermekek iskolába lépésének mérlegelésekor. A 

beküldendő gyermekek száma, valamint a beküldők tartalma ezért változott, valamint idői 

nyomás alá is kerültek a kollégák. Ezzel kapcsolatban a közös munkát a megjelenő 

információk begyüjtésével és áramoltatásával segitettem, valamint teret adtam a 

pedagógusok témával kapcsolatos ventillációjának. 

 

Statisztika 

A tanév során a Mókus (kis) csoport kivételével minden csoportból foglalkoztam 

gyermekekkel (emlitett csoportban hospitálás és konzultációk történtek, egyéni foglalkozásra 

nem került sor).  Összesen 34 gyermek fordult meg nálam, közülük 21 diagnosztikus 

folyamatban vett részt, további 13-al rendszeresen foglalkoztam egyéni vagy csoportos 

formában. Szorongásoldó, szociális készségfejlesztő, valamint énerősitő mesecsoportokat 

szerveztem: amennyiben mindegyikre sor kerülhetett volna, további 10 gyermek kerülhetett 

volna be a foglalkozásokra. A rendszeresen hozzám járó gyermekek közül 2-en középső, 11-

en nagycsoportosok, közülük 6-an BTM-es gyermekek voltak és volt egy SNI-s gyermek is. A 

tanév során összesen 23 szülővel/szülőpárral találkoztam, többségük önként keresett meg. 

A szülők közül többel rendszeres volt a kapcsolattartás. Néhány gyermek kapcsán volt példa 

szélesebb körű együttműködésre is (fejlesztőpedagógus, logopédus, intézményvezető, 

szociális segítő).  

 

Jövőbeli tervek az idei tanév tapasztalatai alapján 

Úgy gondolom, az erre a tanévre kidolgozott munkastruktúrám müködőképes és 

eredményes, igy a továbbiakban is eszerint szervezem a munkámat, pontositva a hospitálás 

rendszerén. A csoportos foglalkozások során szeretnék minél több gyermeket elérni a 

preventiv (énerősitő mesecsoport) témájú foglalkozásokra, ez hosszútávú befektetés a 

jövőbe. A virushelyzet miatt meghiúsult terveket (szülőfórum, szemléletformálás, 

pszichoedukáció) továbbviszem a következő tanévre, emellett pedig az aktuálissá váló 

továbbképzési kötelezettségeimet is oly módon szeretném teljesiteni, hogy az ott 

megszerzendő tudással segiteni tudjam a szervezet működését, valamint a hozzám forduló 

szülőket. (tervezett továbbképzések: GMP (beszédészlelés) szűrés, Pozitiv Fegyelmezés, 

Meseterápia a gyakorlatban)  

 

Hogy a szervezetünk működését hatékonyabban átlássam és segíthessem, szeretnék több, 

közvetlenül a pedagógusok mindennapi munkáját célzó értekezleten részt venni, –igy 

nagyobb rálátásom lenne a rájuk háruló feladatokra, a szervezetben megjelenő dinamikákra.  

 

 

 

 

2020.06.10. 

Sőnfeld Anna 
óvodapszichológus



 
 

7. számú melléklet 

 

2019/2020. nevelési év logopédiai munkájának értékelése 

 A gyermekek fejlődésének mérése 

 

Mérés jellege, típusa 

Mérésben résztvevők 

száma 

 SZÓL-E szűrés, kontroll 

KOFA 3 szűrés 

56 db 

18 db 

  

Terápiában részesült gyermekek:  

csoport fő 

Csiga 7 

Méhecske 3 

Katica 3 

Maci 4 

Süni 4 

Cica 3 

Mókus 2 

Pillangó 1 

 

 

A felvett gyerekek közül 

              részleges artikulációs zavarral kezelt: 15 fő 

              általános artikulációs zavarral kezelt: 5 fő            

              megkésett beszédfejlődéssel kezelt: 5 fő 

              beszédészlelési-megértési problémával kezelt 2 fő 

 

Hatodik tanévemet töltöttem a Kiskakas Óvodában, kiegyensúlyozott, ideális feltételek között. 

Az órarend összeállításában ezúttal nem volt változás, kiválóan össze tudtunk dolgozni a 

pszichológus és a fejlesztő pedagógus kolléganővel. Szeptember hónapban az öt éves korúak 

SZÓL-E szűrését és kontrollvizsgálatokat végeztem, valamint a kiosztott KOFA-kérdőíveket 

értékeltem. A kiscsoportot kezdő gyerekek szüleit még júniusban, a 0. szülői értekezleten 

tájékoztattam a kérdőívről, valamint a hároméves gyermekek nyelvi fejlettségéről. A terápiába 

kerülő gyerekek szüleit írásban értesítettem arról, hogy gyermekük fejlődése érdekében 

hogyan segítsék az eredményes terápiát. Elenyésző volt azoknak a száma, akik nem 

gyakoroltak otthon vagy rendszeresen nem hoztak füzetet. Az iskolaérettségi vizsgálatokhoz, 

BTM-vizsgálatokhoz minden esetben elkészítettem a logopédiai véleményeket. Ebben a 

tanévben megnehezítette a munkát az iskolaérettségi vizsgálatok körüli zűrzavaros helyzet, a 

törvényi változások következtében minden felborult. Ez sok esetben okozott zavart az óvoda és 

a szakszolgálat együttműködésében. Ilyenkor igyekeztem „közvetítőként” segíteni a megfelelő 

kommunikációt, a félreértések tisztázását.  

 

A tavalyi évben BTM-vizsgálatra küldött megkésett beszédfejlődésű gyermekek mindketten 

SNI-ellátásba kerültek a tanév során, november hónapban. Egyikük utazó gyógypedagógusi 

ellátással integráltan az óvodában maradt, másikuk logopédiai óvodai csoportba került, másik 

óvodába. Sajnos egyre inkább úgy tűnik, hogy a megkésett beszédfejlődésű gyermekek 

beszédállapota súlyos, óvodai alapellátásban nehezen kezelhető jó eredménnyel.  Több 



 
 

gyermeket irányítottam fül-orr-gégészetre és audiológiai vizsgálatra. Tanév közben két 

gyermek lett tünetmentes, és egy gyermek terápiáját fogváltás miatt felfüggesztettem, a 

szülővel egyetértésben. A második félévtől két gyermeket vettem ellátásba, egyikük BTMN 

papírral rendelkezik. Folyamatosan konzultáltam a gyerekek fejlődéséről az 

óvodapedagógusokkal. A dajkákkal, technikai dolgozókkal is jó kapcsolatom van. A legtöbb 

szülővel a reggeli érkezéskor rendszeresen beszéltem. 

 

A COVID-19 vírus okozta járvány márciusban szólt bele a logopédiai ellátásba is. Március 16-

tól a FPSZ főigazgatója online munkavégzést rendelt el számunkra. Az óvoda segítségével fel 

tudtam venni a kapcsolatot a legtöbb szülővel, sms-t írtam, illetve az óvónők segítségével 

Facebookon keresztül kértem a szülőket, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot. 23 gyermek volt 

ekkor ellátásban, közülük 19 szülő jelzett vissza, hogy online is igényli a logopédiai ellátást. A 

19 gyerekből 11-en heti rendszerességgel élő, SKYPE-programon keresztül lebonyolított 

logopédiai órákon is részt vettek, ahol megosztott képernyővel dolgoztunk. Nekik, és a SKYPE-

os órákat nem vállaló szülőknek is hetente elküldtem a játékos feladatokat, így a szülők 

segítségével a fejlesztés nem állt meg. Ki kell emelnem, hogy a SKYPE-os lehetőséget 

igénybe vevő szülők hihetetlen lelkesedéssel állnak gyermekük mellett, fontosnak tartják, hogy 

a logopédiai terápia ne álljon le. Nagyon hálás vagy mindnyájuknak! 

 

A beszámoló írásakor még nem ismert, hogy az óvodák június 2-ai nyitása után a 

szakszolgálat működése hogyan, mikor áll vissza a rendes kerékvágásba. Ezért a gyerekek 

logopédiai minősítését nem tudom csatolni. Különleges tanév volt a 2019/2020-as, a járvány 

okozta intézkedések megnehezítették, átformálták mindenki életét, ebből csak egy picike szelet 

a logopédia. A Kiskakas Óvodába delegált logopédusként annyit mindenképpen kiemelnék, 

hogy az óvodai logopédiai ellátás gördülékeny működése nagyban köszönhető az ott dolgozó 

valamennyi kollégának és a szülőknek is. A két hosszú itthoni hónap alatt nagyon hiányzott a 

barátságos, vidám kiskakasos légkör, a kollégák kedvessége, a megbeszélések, az együtt-

gondolkodás. Őszintén remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. 

  

 

 

Budapest, 2020.05.23.    

 

       Elges Renáta                                                                 

                 logopédus 

 
 

 

 

 

 



 
 

8. számú melléklet 

2019/2020-as nevelési év komplex logopédiai terápiájának összegzése 

SNI gyermekek ellátása 

 
Utazó gyógypedagógus neve:  Husvéth Laura 
Végzettsége:    gyógypedagógus (logopédus), óvodapedagógus 
Foglalkozás megnevezése:   komplex logopédiai terápia 
Foglalkozás kezdete:   2019/20-as nevelési év szeptemberétől 
 
 
Ellátott gyermekek: 
 

Komplex 
logopédiai terápia 

résztvevői 

Születési 
idő 

BNO kód 
Heti 

óraszám 

1. K. D. 2015. 07. 
29. 

F 83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 1 

2. K. B. 2012. 12. 
12. 

F 82 Motoros funkciók specifikus fejlődési 
zavarok 

1 

3. P. A. 2015. 08. 
18. 

F 83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 1 

4. S. A Sz. 2014. 02. 
13. 

F 83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 1 

 
 

A 2019/20-as nevelési évben is éppen úgy, mint az előző években a logopédiai 
terápia magában foglalta a beszédhibák, artikulációs zavarok korrekcióját, a beszédészlelés, 
beszédértés fejlesztését, a részképességek fejlesztését, az iskolába lépőknél az 
olvasás, írás, számolás zavarainak megelőzését, az iskolára való felkészítést, a 
tanuláshoz szükséges részképességek megerősítését. 

A gyermekek előzetes állapotfelmérés után, egyéni terápiában részesültek heti egy 
alkalommal. A terápia során a fokozatosság elvét követve, a gyermekek szükségleteihez 
igazodva végeztem a fejlesztést. Az I. félévben 3 gyermeket láttam el, majd januárban egy 
kisfiú távozott, helyébe egy kislány került, így a II. félévtől is 3 főt fejlesztettem. 

A gyermekek aktív részesei voltak a foglalkozásoknak, mely során önbizalmuk 
erősítésével is igyekeztem segíteni problémáik leküzdésében. A felmerülő kérdések 
tisztázása érdekében konzultációs lehetőséget is biztosítottam, ezt telefonon, e-mailen és 
személyes találkozások alkalmával bonyolítottuk le a szülőkkel. A digitális oktatásba, 
logopédiai ellátásra jogosultak közül a többség határidőre, pontosan dokumentálva 
teljesítette az általam kérteket. 

Munkám célja volt, hogy az óvodában töltött évek alatt az artikulációs 
zavarral, részképesség zavarral küzdő gyermekeket átsegítsem a problémákon, melyek - 
amennyiben későn derülnek ki - másodlagos sérülést okozva, az iskolai tanulmányok során 
okoznak majd lemaradást ill. akadályozhatják a szociális kapcsolatokat is. A korai felismerés 
és terápia az alapja a készségeit megfelelő szinten használó, kortársaikkal együtt haladni 
tudó gyermekek sikeres előrehaladásának. 

 
Az intézmény vezetőjének – Kemerléné Suri Ildikónak - külön köszönettel tartozom, 

hogy maximálisan biztosította a logopédiai ellátáshoz szükséges feltételeket. 
 
 

Budapest, 2020. június 16.           
       Husvéth Laura 

               utazó gyógypedagógus-logopédus 
                     Kőbányai Komplex EGYMI 



 
 

 

Év végi összefoglalás 

 

 

Készítette: Németh Erika  

       utazó gyógypedagógus 

 

A 2019/ 2020-as nevelési évben három nagycsoportos korú és egy kiscsoportos korú 

gyermekkel kezdtem foglalkozni szeptemberben. Az év során egy gyermek távozott az 

intézményből, egy gyermek viszont szakvéleményével gyógypedagógiai fejlesztésre vált 

jogosulttá.  

 

 A nagycsoportos gyermekeket kiscsoportban, kognitív- és mozgásfejlesztésben 

részesítettem, amelynek során a véleményükben előírt területeket megcélozva kapták 

feladataikat. Fejlődésük nagyon jó irányba haladt a nevelési év során. Egy gyermek további 

egy évet marad még óvodában, ketten integrációban folytatják az intézményességi útjukat az 

iskolában. Közülük egyikük SNI státusza megszűnt. 

 

 A középsős, nevelési év során csatlakozott kislány egyéni fejlesztést kapott, az 

együttműködés szintén jól alakult mind a gyerekkel, mind az óvodapedagógusokkal. A szülők 

is pozitív hozzáállást mutattak- bár a személyes találkozást nem sikerült megvalósítanunk 

egyelőre. 

 

 A nevelési év második felében a vírushelyzetre tekintettel - digitálisan folytattam a 

fejlesztést, melyet nagyrészt lelkesen, aktívan folytattak a családok. A visszaküldött feladatok 

alapján nagyon nagyfokú együttműködést tapasztaltam. 

 

 

 

 

       

      Németh Erika  

      utazó gyógypedagógus 

Budapest, 2020.06.02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

        

Intézmény: Kőbányai Kiskakas Óvoda  
 

   

    A 2019/2020. nevelési év értékelése 

  

    1.  SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

  

    1.1. Pedagógus álláshelyek 

  

      Álláshely száma Álláshelyet betöltő személyek száma (fő)  

Pedagógus-álláshelyek száma: 18,5 19  

Betöltött álláshelyek száma: 18,5 19  

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 0  

Az év folyamán távozott pedagógusok száma:  0 0  

Egy óvodapedagógus 2020.08.01-től távozik. 

    

1.2. Pedagógusok eloszlása 

minősítésük szerint: 

     

      Gyakornok (fő) Pedagógus I (fő) Pedagógus II (fő) Mesterpedagógus (fő) Összesen 

 2 10 6 1 19 

 

       

1.3. A 2019/2020.  nevelési évben iskolarendszerű képzésben résztvettek száma 

Szakterület Képzésben résztvettek száma 

0 0 

  



 
 

 

1.4. A 2019/2020. nevelési évben akkreditált továbbképzésben részt vettek száma 

Szakterület Képzésben részt vettek száma 

Környezetvédelem és fenntarthatóság a Zöld Óvoda gyakorlatában. 
2 fő 

Baleset-megelőzés, sürgősségi helyzetek és elsősegélynyújtás az óvodában. 
5 fő 

Játékos képességfejlesztés tervezése és megvalósítása az óvodában mindennapos mozgással. 

2 fő 

Munkavédelmi képviselő - alapképzés 
1 fő 

 

 
1.5. Dajkák, óvodatitkár, technikai dolgozók 

  Álláshely száma Álláshelyet betöltő személyek száma (fő) 

Betöltött álláshelyek száma: 12,5 13 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 0 

Az év folyamán távozott alkalmazottak száma:  1 1 

      

1.6. Pedagógiai asszisztens 

  Álláshely száma Álláshelyet betöltő személyek száma (fő) 

Betöltött álláshelyek száma: 2 2 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 0 

Az év folyamán távozott pedagógiai asszisztensek 

száma:  

0 0 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logopédus  
 

 

 

Elges Renáta 

Ellátott gyermekek száma 

Ellátottak összesen ebből 

kiscsoportos középsős  nagycsoportos   HH HHH SNI BTM 

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú           

1 4 22 27 0 0 0 10 

Pszichológus 
 

 

 

Sőnfeld Anna 

Ellátott gyermekek száma Ellátottak összesen ebből 

kiscsoportos középsős  nagycsoportos   HH HHH SNI BTM 

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú           

0 2 11 13 0 0 1 6 

Utazó gyógypedagógus 
 

 

 

Husvéth Laura 

Németh Erika 

Perbált Zsanett 

Ellátott gyermekek száma Ellátottak összesen ebből 

kiscsoportos középsős nagycsoportos   HH HHH SNI BTM 

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú           

0 2 2 4 0 0 4 0 

0 1 4 5 0 0 5 0 

0 0 1 1 0 0 1 0 

Fejlesztőpedagógus 
 

 

 

Nyuli Krisztina 

Ellátott gyermekek száma 

Ellátottak összesen ebből 

kiscsoportos középsős  nagycsoportos   HH HHH SNI BTM 

3 éves korú 4 éves korú 5-7 éves korú           

0 0 28 28 0 0 0 12 

1.7. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 

 

    Logopédus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége 

1.   Elges Renáta 13 0 Kiváló 

Pszichológus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége 

Sőnfeld Anna 11 0 Kiváló 

Utazó gyógypedagógus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége 

1. Husvéth Laura 3 0 Kiváló 

2. Németh Erika 5 0 Kiváló 

3. Perbált Zsanett 3 0 Kiváló 

Fejlesztőpedagógus Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége 

1. Nyuli Krisztina 32 0 Kiváló 



 
 

2.  TÁRGYI FELTÉTELEK 

  
2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztések 

  Az óvoda működtetéséhez beszerzett eszközök A pedagógiai tevékenységhez beszerzett eszközök 

 Ágyneműk cseréje egy csoportban, 

törölközők 

 Szakkönyvek  

 Gyermek tányérok, poharak, uzsonnás 

dobozok 

 Laptopok beszerzése 

 Tálalószekrény, konyhai eszközök  Projektor 

 Kenyérpirító, vasalódeszka  Játékeszközök  

 Festékek, lazúrok, felújítási agyagok, 

metszóollók 

 Pedagógiai tevékenységhez, tehetséggondozáshoz 

szükséges eszközök, anyagok. 

 Irodaszerek, fénymásoló papírok, tonerek  Vizuális, kreatív eszközök  

 Íróasztal, irodai szék 

 Szőnyegek 

 Lamináló fólia 

 Porszívó, hosszabbítók  Játéktároló dobozok és kosarak 

 Locsolótömlő  Arcfestékek 

 Tisztítószerek, eszközök  Fejlesztő játékok 

 Lábtörlők, gumiszőnyeg  Társasjátékok. 

 Gurulós tároló szekrény  Aszalógép 

 Kerti aprítógép  CD lejátszó 

 Irodai szék, iratmegsemmisítő  Néptáncos blúzok 

 

 

2.2. Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztések  

 

  

 

A pályázat címe Nyert összeg (Ft) A megvalósítás eredménye, tárgya 

Bozsik intézményi pályázat 40.000 Ft Sportfelszerelések  

A nap gyermekei Napozókrémek, kézfertőtlenítők Nyári élethez felhasználva 

„Manóprogram- rajzolj tündérkártyát!”  

Bogyó és Babóca rajzpályázat 

 

KEDD Animációs Stúdió 
Gyermekeknek átadva, valamint 

játéktevékenységhez felhasználva 



 
 

   2.3. Bérbeadás 

 Bérbe adott helyiség/tér Bevétel (Ft) 

Tornaszoba 248.000 Ft 

Tesz-vesz kuckó tehetséggondozó szoba  20.800 Ft 

 
 

3. SZAKMAI FELADATOK 

  

   

   3.1. A tehetséggondozás keretei és területe 

Szervezési forma  Tehetséggondozás területei Érintett gyermekek száma 

Csoporton belüli tehetséggondozás Matematikai-logikai, mozgás, zene, vizuális 41 

Csoportközi tehetséggondozó kreatiív műhely Vizuális  6 

Csoportközi tehetséggondozó mozgás műhely Mozgás 34 

   3.2. Működik-e tehetségkoordinátor az intézményben? 

 igen 

  

    

 

4. SZERVEZETFEJLESZTÉS 

 

  

  4.1. Mely körben történt elégedettségmérés a nevelési év során? (1 vagy 0) 

  a)       Szülői 0 

b)       Alkalmazotti 1 

c)       Pedagógus 1 

c)       Gyermekek 1 

  



 
 

4.2. Az öt nevelés nélküli munkanap programja 

  

    Időpont Program témája 

2019.10.16. 

 

Erőszakmentes kommunikáció – EMK     Az együttélés nyelve előadás, szakmai nap. Meghívott előadó: Borbáth Katalin EMK tréner, coach. 

 

2019.11.08. 

 

„A pedagógusok kiégésének megelőzése”  Mentálhigiénés képzés a nevelőtestület részére a POK szervezésében. 

Meghívott előadó: Glückné Márton Gyöngyi 

 

2020.02.14. 

 

Beszámoló a kiemelt szakmai feladatok időarányos megvalósulásáról - "Zöldellő-tábor" szervezésének előkészítése. 

 

A 2020.05.08-ra tervezett Nevelőtestületi kirándulás – Szakmai nap a Kőbányai helytörténeti Gyűjteménybe a Covid-19 miatt elmaradt. 

 

 
 

5. NYILVÁNOSSÁGOT BIZTOSÍTÓ PROGRAMOK 

 

Program megnevezése  

1. Alapítványi bál   

A Családi gyermek -és sportnapi, valamint az Egészségnapi rendezvény a Covid-19 miatt elmaradtak.   

 

 

 

   5.2. A kihelyezett programok (más által szervezett programokban való intézményi szintű közreműködés) 

  Program megnevezése  

1. Nagy Sportágválasztó  

2. Könyvtár-látogatás   

3. Bozsik intézményi program   

4. Kerületi sportrendezvények   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. MÉRÉS, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 

 

   6.1. Pedagógusellenőrzések a 2019/2020. nevelési évben 

 

   a) Pedagógusminősítésben részt vettek száma:     

Gyakornok 0 

Pedagógus I 0 

Pedagógus II 0 

Mesterpedagógus 0 

   b) Tanfelügyeleten vizsgáltak száma:   

Pedagógus 0 

Intézményvezető 0 

Intézmény 0 

    

6.2. Vezetői belső ellenőrzések 

  Óvodavezető által látogatott foglalkozások száma: 6 

Óvodavezető-helyettes által látogatott foglalkozások száma: 3 

Munkaközösség-vezető által látogatott foglalkozások száma: 3 

 
 

6.3. A gyermekek fejlődésének mérése 

Mérés jellege, típusa Mérésben résztvevők száma 

Fejlettségmérés két alkalommal 164 fő 

Iskolai alkalmasság mérése 66 fő 

Logopédiai szűrés 3 évesek 18fő 

Logopédiai szűrés 5 évesek 56 fő 

MSSST szűrés 55 fő 

 



 
 

6.4. Vett-e igénybe az intézmény külső szakembert, szaktanácsadót a tanévben?  

   Szakember neve Szakterület, vagy az előadás címe 

 

igen 

Glückné Márton  Gyöngyi  „A pedagógusok kiégésének megelőzése” Mentálhigiénés képzés a 

nevelőtestület részére a Budapesti POK szervezésében. 

Borbáth Katalin Erőszakmentes kommunikáció – EMK Az együttélés nyelve 

előadás, szakmai nap 

    7. AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 

 
   7.1. Veszélyeztetett gyermekek 

  Veszélyeztetett gyermekek száma: 0 

    

7.2. Hátrányos helyzetű gyermekek  

HH gyermekek száma: 2  

HHH gyermekek száma: 0  

 
 

8. A GYERMEKEK SZÁMÁRA SZERVEZETT 

SZOLGÁLTATÁSOK 

   

       Szolgáltatás típusa 

(ingyenes/fizetős) 

Területe A 

szolgáltatás 

időpontja  

Gyermekek 

létszáma 

de.-du. 

1. Fizetős Sakk délelőtt 13 

2. Fizetős Néptánc délután 9 

3. Fizetős 
Ritmikus 

gimnasztika 
délután 12 

4. Fizetős Gyermekjóga délután 8 

5. Fizetős Ovi-foci délután 35 

6. Fizetős Labdás torna délután 23 

7. Fizetős Ovi-karate délután 23 

8. Ingyenes Jégkorcsolya délelőtt 15 

9. Ingyenes 
Katolikus hitre 

nevelés 
délelőtt 15 

10. Ingyenes 
Református hitre 

nevelés 
délelőtt 4 

   



 
 

 

 

 

9. AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI 

 

   9.1. A pedagógiai programban szereplő ünnepekhez, programokhoz képest új hagyomány bevezetése 

  Új program 

1. Óvodai közös ballagás hagyományának megváltoztatása 

csoportonként szervezettre.  

 
 
 
 

  

9.2.  Hagyományos, tervezett programok 

  Program 

1. Népmese világnapja 

2. Állatok Világnapja 

3. Márton napi lámpás felvonulás 

4. Adventi vásár 

5. Mikulás 

6. Karácsonyi csoportos ünnepek 

7. Farsang 

8. Alapítványi bál 

9. Március 15-i csoportszintű megemlékezés 

10. Környezetvédelmi világnap 

11. Kiskakas Bábcsoport előadása  

12. Kerületi sportrendezvényeken való részvétel: Nagy Sportágválasztó 

13. Autómentes nap 
 

      
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10.  AZ ÓVODA KAPCSOLATAI  

  
    Társintézményekkel való kapcsolattartás 

    Intézmény A kapcsolat minősége 

1. Kőbányai Önkormányzat   kiváló 

2. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Intézménye kiváló 

3. BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ kiváló 

4. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ kiváló 

5. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiváló 

6. Mozgásjavító Általános Iskola és Módszertani Központ kiváló 

7. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményei jó 

8. Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejesítő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ kiváló 

9. Harmat Általános Iskola kiváló 

10. Kroó György Zeneiskola kiváló 

     

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. július 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Kemerléné Suri Ildikó 

 

  

              Intézményvezető 
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Intézmény neve: Kőbányai Mocorgó Óvoda

A 2019 12020. nevelési év értékelése

1. Személyi í'eltételek

1.1. Személyi feltételek általános jellemzői

A Kőbányai Mocorgó Óvoda két épületben (székhely- Kőbányai út 38. és telephely- Kőbányai út 30.)

folytatta 2018/19-es nevelési évben megkezdett működését. Szeptemberben 3-3 csoportos szervezési

formával kezdttink.

A székhelyen2, a telephelyen 1 üres pedagógus álláshellyel indultunk. Megbízási szerződéssel heti 12

illetve L4 őrában, 2 nyugdijas óvodapedagógust alkalmaztam. Az emberi és szakmai hozzááI|ásuk

segítette az ővoda hatékonyabb működését,

A I99|20I9.(V.16.) KÖKT határozat alapján a X. kerület Kőbányai ÖnkormányzatKépvtselő-testülete

a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak álláshely számát szeptember I-tő| 2 fővel

csökkentette. A pedagógus álláshelyek megmaradtak, amit ezúton is köszönünk.

2019, szeptember 1-tő1 a telephelyi kertimunkás-karbantartóállást nem töltettem be. A székhelyről

megosztva végezte a technikai felaclatokat a kertész, november hónapban közös megegyezéssel

munkaviszonya megszúnt. Ezt a munkát kerti munkás hiányában, félállásban Ladányi Anikó takaritő

vál|alta el, a veszélyhelyzet kezdetének idejóig.

Knakkerné Kuti Adrienn dajka gyermekszülése miatt, februártól Hotváthné Erdős Beáta dajkát

alkalmaztam határ ozott időre, az ő hely ér e

A nevelési év folyamán igyekeztem több, olyan munkahelyzetet teremteni, ahol a két épület dolgozói

talá|kozhatnak, együtt dolgozhatnak, megismerhetik egymást munka közben. A tervezett és ad hoc

csoportlátogatások során sikerült belátást nyernem a kollégák munkájába, a gyerTnekekhez és az

egymáshoz való viszonyulásukba. Szabályzatunkat alapul véve igyekeztem minden munkatársamnak a

megérdemelt pénzbeli juttatást adni. A kötelező őráimat a székhelyen, a Csillag ós telephelyen, a Cica

csoportban töltöttem le. Ezek az alkalmak jó lehetőséget biztosítottak a csoport szokásainak,

szabáIyainak, értékrendjének ellenőrzésére és a szülőkkel való kapcsolat alakitására,

Május hónapban, ,,16312020. (Y.29.) polgármesteri határozataKőbányai Mocorgó Óvoda atapitő

okiratának módosításáról" alapján, megtettem az intézkedéseket a 2020. 09.01-i állapotra, a

munkakörök és a megállapított alkalmazotti álláshelyszám szerint. Létszám leépítés, illetve álláshely

megszűntetés történt a következő álláshelyeken,

- fejlesztőpedagógus,

- óvodapszichológus0,5,
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- 2fő óvodapedagógus,

- óvodatitkár,

- kertimunkás-karbantartő,

- konyhai kisegítő 0,5

1.2. Iskolarend§zerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai

A koronavírus miatt ebben a nevelési évben kevésbé tudtuk kihasználnia továbbképzések adta

lehetőségeket.

Szunyoghné Gőbel Eva pedagógiai asszisztens óvodapedagógus kiemelkedő eredmónnyel befejezte

tanulmányait azELTF, - TOK Karán.

,,A veszélylrelyzet során teerrdő egyes, a f'elsőoktatási intézrnényeket ós 1rallgatókat él'intő

intézkedésekről szóló í0Il2O20,I(ornr. rendelet " szerint Tujner Gabriella, Szunyoghné GŐbel Eva és

Losó_Behány Alexandra óvodapedagógusok rnentesültek a nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól

és rnegkaphatták okl evelüket.

Továbbképzéseinket a PP taftalma, mrrnkaközössógürrk murrkájárrak témakörében választottuk.

Kilraszrráltuk az POK ingyenes továbbképzéseinek lehetőségét.

- ,,Környezetünk korrrplex megisrnerése játékokkal" 60 órás képzés 1 fő

- ,,Telretséggondozás, kreativitásfejlesztés" - szakmai műhely i fő
- ,,Mesepedagógia az ővodában- a mese szerepe az ővodai nevelésben" - szahnai műhely 2 ftí

- ,,A tanulásszervezés korszení módszerei az óvodában- projektmódszer" - szakmai műhely 1

fő

_ ,,A magyar nyelvet nem megfelelő szinten beszélő óvodások nyelvi képességének egyéni

fejlesztése, az eredményes képességfejlesztés támogatása" - szakmai műhely 2 fő

- ,,A külső világ tevékeny megismerésének titkai" - 5 órás szakmai műhely 3 fő

- ,,MÉH (mondom, éftem, hallom) - anyanyelvi játékok az ővodában" 2 fő

- ,,Szabadjáték" - szakmai műhely 2 ftí

- ,,Matematika a mindennapokban" - szakmai műhely 2 fő

- ,,Kömyezeti nevelés, avagy éljünk a jövőér1- Zöld óvoda" - szakmai műhely 2 fo

- ,,Egyéni fejlesztési terv készítése BTMN gyermekek számára" - szakmai műhely 5 fo

- ,,Drámapedagógia az ővodában" - szakmai műhely 1 fő
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,,Környezetünk komplex megismerése játókokkal" képzés fólbe niaraclt a veszélyhelyzet miatt,

fblytatódik augusztusban.

A rrevelő-oktató munkát közvetlerrül segítő kollégák körében is vállaltunk továbbképzést,

Knakkerné Kuti Adrienn dajka és Györgyné Németh Andrea óvodatitkár elvégezte a pedagógiai

asszisztensi képzést. A jövőben számítunk szakmai tudásukra és gyakorlatukra.

1.3. A nevelést segítő szakemberek - logopédus, pszichológus, utaző gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus - együttműködésének j ellemzői

A mellékletben kórjük a segítő szakemberek éves munkájának értéke\ését, az eredmények,

tap asztalatok ö s sze gzé s ét (területenként maximum e gy o ldal).

A székhely és telephely segítő szakembereinek munkájával, együttműködésével meg vagyunk

elégedve,

A fejlesztőpedagógusok mindkét épületben a tanköteles gyermekek összességét szeptember hónapban

MSSST mérőrendszerrel felmérték. Az eredmények alapján beosztották őket fejlesztési terület és

alkalmak száma szerint. A Kőbányai Önkormányzat adta fejlesztőpedagógus státusz lehetőséget teljes

mértékben kihasználtuk, melynek az értékeléseikben (melléklet) is olvashatő a hozzáadott érték. A
pedagógiai megsegítés hatékony volt ebben a nevelési évben is. Több gyermeknek lehetősége nyílt a

részképességek területén fejlődni, igy várható a kudarc nélküli iskolakezdés.

Az óvodai pszichológusok félállásban ugyan, de több területen is igyekeztek segíteni a bizonytalan,

önbizalom hiányos, visszahúzódó gyermekeknek érzelmi -akarati világuk megla|álásában. A

mentálhigiénés, szociális, én-tudatfejlesztő játékok, a beszélgetések, bábozások, szerepjátékok, egyéni

és csoportos foglalkozások alakítottáka gyermekek érzelmi stabilitását. A nyugi ovi programon egész

csoportok vettek részt, melyben az óvodapedagógus is partner volt. A pszichológus kollégák a szülők

tészére biztosítottak probléma esetén fogadó órát, melyet a szülők kihasználtak és több esetben sikerült

a bizalomra épült se gítségnyúj tás.

A logopédus kollégák a X. kerületi Pedagógiai SzakszolgáIat alkalmazottai, akik év elején egyeztettek

a csoportos óvodapedagógusokkal és az intézményben tevékenykedő segítő szakemberekkel,

kialakították órarendjüket. Ősszel megtörténtek a kiscsoportos gyermekek között a KOFA szűrések,

melyek kiértékelése után főleg a szülőknek tudtak a logopédusok segíteni, hogy mire kell figyelni és a

nem, vagy alig beszélő gyermeküket, hogyan tudják motiválni.

A tanköteles gyermekek logopédiai fejlesztése egész nevelési évben folyamatos volt.

Az utaző gyógypedagógusok munkája is tudatosan tervezett komplex volt. Az SNI gyermekek a

törvényben előirt óráit teljesítették. A pedagógusokkal jó kapcsolatot építettek ki. A szülőkkel fogadó

őrát tartottak, A telephely óvodában az utaző gyógypedagógus munkájával voltak fenntartásaink, amit
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jeleztem a felettesének, aki kivizsgálta a problémát. Köszönjük a Komplex Általános Iskola

igazgatőjának és munkaközö s s é g- v ezetőj ének a lelkiismerete s munkát.

2. Tárgyi feltételek

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés

A 2020-as költségvetési évre a két épület ktilön költségvetés alapján működik. Mindkét

intézménty'.árgyi felszereltsége megfelelő. A székhely és telephely óvodában igyekeztem olyan

eszközöket vásárolni, amlk az intézmény működtetését és a pedagógiai munkát hatékonyabban segítik.

A kerli fűnyírásra szegély és fúnyírót szereztem be.

Az irodai munkát lamináló géppel, lap toppal, nyomtatóval modernizáltam.

A pedagógiai munka szinvonalának fenntartása érdekében szakkönyveket, mesekönyveket, és fejlesztő

j átékokat vásároltunk.

A játékok kiválasztásánál prioritást éIveznek a mozgás és kognitív területeket fejlesztő eszközök.

A költségvetési összeg elegendő az intézmény működtetéséhez és a pedagógiai munka folytatásához.

Az intézményi átszervezés okot ad arra, hogy a költségvetést úgy használjam fel, hogy a

fenntarthatóság elve érvényesüljörr. Kizárólag olyan beruházásra, eszközfejlesztésre költök, amely az

átmeneti időben biztosítja az ővoda működését. Ismét nem használtam fel a bútorfejlesztésre szánt

összeget és a veszélyhe|yzet miatt, takarékosságból 981.050 Ft-ot záto|tattam. A két épület

összeköltözésével több tárgyi eszközt selejteztiink és takarékoskodva átcsoportosítotfuk, beépítettünk.

A Mocorgó Óvoda telephelyén a tornatetmet átalakítottuk csoportszobává. Az aulát tornatérré. A
munkálatokban a Vagyonkezelő, a Kőkert és a dolgozók vettek részt.

Jelenleg a telephely épület állagának megőrzése a céI, az új óvoda felépüléséig.

2.2. P ály ázati nyereményekből megvalósított fej lesztés

Nem történt ebben a nevelési évben ilyen. Tárgyi eszközöket nyerti.ink. Bozsik Program.

2.3. Az intézmény alapítványának segítségóvel megvalósított fejlesztés

Az óvoda alapitványai meghatározott céllal és feladattal alakultak, segítették a jeles napokra való

felkészülést. Az alapítványbő1 szárcnazó összeget gyermekprogramokra, rendezvényekre, állatkerti

belépő bérletekre költöttük.
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2.4. SzüIői segítséggel vagy §zponzorral- megvaló§ított fejlesztés

Intézményünknek szponzori támogatást a szülők részéről kapunk. Főleg segítés a költözésben.

Köszönjük!

2.5. A nevelési év folyamán betervezett beruházás, felújítás, karbantartás

Jelenleg a telephely épület áIlagénakmegőrzése a cél, az új óvoda felépüléséig.

2.6. Tervezett ny ári felújítás, karbantartás

A karantén időszakában (2020. 03. 20.) elkezdttik az összepakolást, felkészülést a költözésre a

Kőbányai Mocorgó Óvoda székhelyéről a telephelyre. A telephelyen átalakításokra, felújításra,

karbantartásra vo lt szüks ég.

A2020 nyánatervezettfelújítások és költözés tervei a Kőbányai Mocorgó Óvoda telephelyének (1101

Bp. Kőbányaiűt 30.) épületében,

1. A tornaterem bordásfal tomaeszköz leszerelése,

2. A tomaterem falának javítása, festése.

3. Az emeleti és foldszinti mosdók állapotának felmérése. Csapok, WC-k, WC tarlályok javítása,

cseréje.

4. Az áthozott mosógép, mosogatógép beszerelése.

5. Az aula köves padlójának mozgásfejlesztésre alkalmas felülettel való borítása. (Laminált

parketta, lépésálló rugalmas felszín)

6. A leszerelt bordásfal felfogatása az aula falára.

7. Függönyrendszer felszerelése az au|ában kialakított tornatér leválasztásához,

8. A Kőbányai 38. (székhelyről) áthozottgyermek öltözőszekrények beállitásaés felszerelése.

9. Az udvaron a homokozó körüli íélkör padok megszűntetése vagy teljes felújítása.

I0. Az udvar fáinak ellenőrzése, ga|lyazás,

II. Az udvari játékeszközök felmérése, javítása.

L2. AKőbányai 38. (széklrely) udvarán lévő udvari játékok kivétele és telepítése megadott helyre a

Kőbányai út 3 0. (telephely) ker1 j átszór észén.

13 . A 2020 . 06 . 29 -i bétre tervezett költözés lebonvolítása
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3. Szakmai feladatok összegzése

3.1. Az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok
megvalósításának értékelése

A két intézmény pedagógiai szemléletének, szakmai munkájának összehangolása. A hospitálási
rendszer fo lytatása, koordinál á s a, tap asztal atok fe ldo l gozása,

A gyermekek személyiségmérésének összehangolása.

PálYázat kÖvetelményeinek betartása. Villányi Györgyné Jutka c. ftjiskolai docens Magyar pedagógiai

Társaság alelnÖk Kisgyermeknevelési Szakosztály vezető ,,A Kisgyermek" szakmai folyóirat felelős
szerkesztŐ, Pedagógiai szakértő pályázata. Új eszköz kidolgozása folyik jelenleg, részt veszünk a

gYermeki fejlődést nyomon követő eszköz kipróbálásában, vélemérryezésében!

Kidolgoztuk az egységes fejlődési lapokat. A következő nevelési évben ezt a formát használjuk. A
Pedagógiai Programot, SZMSZ-t és Házirendet átdolgozonr.

sajnos a pályázatot nem tudtuk befejezni a veszélyhelyzet miatt.

3.2.Ú)vkőzben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása

Szakmai vitát, állásfoglalást, meggyőzést in,dítottam a pedagógiai módszer egyesítésére. A karantén
megakadálYozta a bemutatő megtartását, elemzését, ezért a nyári értekezletünk dönt a további
pedagó giai munkánk irány ának kij elölésére.

3.3. MÓdszertani Ínnovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy
alkalmazásra

MÓdszertani innovációnak nevezhetjük a KIVI Program alkalmazását a székhely óvodában, mely

Projekt módszeren belÜl inkább nevezhető tapasztaltszerzésnek, élménynyújtó cselekedtetésnek.

A telephely Óvoda tapasztalt a klasszikus projekt módszerből és a Mozgáskotta gyakorlatából. Kaptunk
GergelY lldikótÓl módszeftani megsegítést a mozgásfejlesztéshez. Szeretnénk a mozgás gyakorlatát

magasabb szintre emelni.

3.4. Tehetséggondozó tevékenység

Tehetséggondozás folyt a csopoftokon belül a differenciált feladatnyújtással és a különböző
foglalkozás lehetőségeivel az óvodában. Sport, kognitív és kreatív területeket fejlesztő
foglalkozásokra, versenyekre vittük el a tehetségígéretes gyermekeket. A tehetségígéretes gyermekek
számára délutáni szolgáltatásokat kínálunk helyben az ővoda épületében.

Térítés e s szolgáltatás aink heti rendszere s s é ggel :

- vizhez szoktatás-Úszás-oktatás KOSZI Uszoda (tanköteles gyermekeknek)

2019/2020. nevelési év



Kőbányai Mocorgó Óvoda
1101 Budapest, Kőbányai út 38.

- labdajátékok-foci

- ,,Így tedd rá!" néptánc

ovi rocky

játékos angol

sakk

gyermek hip-hop

3.5. lntegrációt támogató pedagógiai tevékenység

Integrációt tárnogató tevékenység az SNI és a Nem magyar anyanyelvű gyermekek befogadása,
fejlesztése. Pedagógiai Programunk részletesen leírja a sajátos nevelési igényti gyermekek nevelésének
fejlesztésének módszertanát. A többségi nevelés mellett szükségük van a szakpedagógiai

sPecialitásának alkalmazására, ezért utaző gyógypedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel, törvényi
előírás szerint. A KIVI program tartalmazza a nem magyaí anyanyelvű gyermekek befogadását,
nevelésÜk lehetőségeit. Adaptált programunk segíti a nem beszélő, alig beszélő külf,bldi származásű
gyermekek fej lesztését.

3.6. Szervezetfejlesztési feladatok

Az elmúlt 2 nevelési év kÖzelebb hozta a 2 tagővoda alkalmazotti körét, mind szakmai munkában,
mind emberileg. A karantén időszakában az egymásra utaltság a segítségkérés, a segítségnyujtás
javított az emberi kaPcsolatokon, A pe,dagógusliiány a mi intézményünkben nemhogy gyengítette,
hanem erősítette a kÖzösségi légkört. A csapatépítő programok a karant énmiattelmara,dtak,

Az ÖsszekÖltÖzés mindenkinek új helyzetet hoz. Terveim szerint a hospitálási rendszer tovább
szervezóse, a kÖzÖs Óvodai Programok, a Pedagógiai Program módosítása lehetős éget biztosit az
alkalmazkodásra, beilleszkedésre, egymás elfogadására. Az ötletelósek az óvoda fejlesztésére, a
helYiségek berendezése szintén segíti a szervezetfejlesztést. Az étekezletek, a nevelés nélküli napok

Programjainak tervezésében is kikérem a kollégák véleményét, A továbbképzések tapasztalatait is
megosztjuk egYmás kÖzÖtt. A munkaközösség szervezésében is könnyebb helyzetben leszink az
összeköltözés után.

3.7. Az elégedettségmérés eredményeinek fő tanulságai

Ebben a nevelési évben nem volt lehetőségünk a szülők és gyermekek elégedettségét mémi. Szóban és

írásban kaptunk visszajelzéseket a munkánk minőségéről.

A kÜlÖnleges helyzetre való tekintettel készítettiink egy dolgozói kérdőívet, melyben a

veszélYhelyzetre és az intézményi átszewezéssel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket.
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1.) Megfclelő megoldásnak tartotta-e az online kapcsolattartást a szülőkkel?

100%-ban igen.

2.) Adottak voltak-e a technikai feltételek az online kapcsolattartáshoz?

1 ftínek nem voltak meg otthon az online kapcsolattartás feltételei.

3.) Okozott-e a munkájábanjelentős többlet terhet a két tagóvoda összeköltözése?

Közel a kollégák felének okozott többlet terhet az összeköltözés,

4. ) Eléged ett-e az összeköltözés szervezettségével?

1 fő nem volt elégedett az összeköltözéssel,

5.) Elégedett-e az újonnan kialakult munkaközösség személyi összetótelével?

A kollégák többsége elégedett szervezeti egységgel.

6.) A két tagóvoda kétféle oktatási módszerrel dolgozott. (hagyományokon alapuló és projekt

módszer). Az összeköltözés után szeretné-e a két módszer egyesítését vagy inkább megtartaná

mindkettőt?

A dolgozók nagyobb része az egyesítéstjavasolja.

7.) Az összeköltözés utáni állapotot tekintve elégedett-e a munkáját biztosító térgyi feltételekkel?

100%-ban igen

3.8. Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége

Intézményeinkben 2 munkaközösség működik.

o zöld Óvodu munkaközösség

Munkaközösség-vezető: Nyilasné Tarlósi lldikó

o szivúrvány munkaközösség

Munkaközösség-vezető : Gönczi Ildikó

Az Óvodavezetés, a pedagógiai munka folyamataiban, fejlesztésében, a jó gyakorlat megvalósításában

és az ellenőrzési feladatok tervezésénél számít a munkaközösség vezetők aktív munkájára.

Ebben a nevelési évben az igényeknek, lehetőségeknek megfelelően önkéntes módon follatjuk a 2

munkakÖzösséget. Nyilasné Tarlósi Ildikó és Gönczi lldikó a már megkezdett munkát folytatva

állitotta össze a munkaközösség programját. A témakör egyik esetben sem új, a nem ma1yar
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anyanyelvű gyermekek eredményes fogadása, beilleszkedósének, és a magyar nyelv elsajátításának

segítése. Epítkezve az elműlt évek tapasztalataira, figyelembe véve az új lehetőségeket, igényeket,

összehangoltan készítették el munkatervüket. Az ,,Örökös Zöld Óvoda" cim előír kötelezettségeket és

megkívánta az űj őtleteket is.

Mindkét munkaközösség figyelembe vette az eddigi pozitiv eredményeket és felhasznált új formát,

módszert a hatékonyság és a nevelőtestiilet munkájának segítése érdekében. A KIVI program

kidolgozásával a nem magyar anyanyelvű gyermekek fejlesztóse a pályázat fenntarthatósága után is

folytatódott. A Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestiilete erkölcsi és anyagi támogatását biztosította

az évekkel ezelőttprogramhoz.4 ővodapedagógus fejlesztő munkája kifizetésre került.

A környezetvédelem területén óvodai szintű fejlesztésünket tovább folytattuk. Szelektív

hulladékgffitő edényekbe kiválogatva rakjuk egytitt a gyermekekkel a papír és aműanyag hulladékot.

Örömmel folytatfuk a zöldséges kertek gondozását, növények termesztését és minden gyermeknek 1

sajátvirág ültetését. Munkajellegű nevelés keretében a gyermekek etetik azldvarj halastó halait, télen

a madarakat. Székhelyen a levendulafarm és a dísztök termesztését tovább fejlesztetttik. Zöld óvoda,

környezetvédelem témában továbbképzésen vettiink részt.

A munkaközösség vezetők feladataikat éves feladatterv alapján végzlk, mely a mellékletben

megtalálhatóak.

3.9. Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai

A munkaterv szerint heti rendszerességgel terveztiik a nevelőtestiileti információcserés, az

alkalmazotti könel a kétheti rendszerességgel terveztljkaz érlekezleteket. ez nem mindig sikerült, ezért

főleg a köre-mailt és lánckommunikációt választottuk,

A nevelés nélküli napok szervezésénél fő szempontok a szervezetfejlesztés, és pedagógiai egységesítés

és megújulás volt a cél.

3.10. Nyilvánosságot biztosító intézményi belső és külső programok szervezésének
tapasztalatai

Új kezdeményezós volt a kerületi általános iskolákkal szerlezett,,Szülők Akadémiája" elnevezésű
rendezvény, melynek célja a szülők tájékoztatása a gyerínekek iskolaérettségének kritériumairől és az
iskolakezdés folyamatáról.
A mi óvodánk a Szervátiusz Jenő Általános Iskolával együttműködve szervezte meg a beszélgető kört.
A szülők nyitottak voltak, kérdéseket tettek fel, melyre a meghívoltak válaszoltak (iskolaigazgató,
óvodavezető, pedagógusok, pszichológus). A rendezvényre délutáni időpontban, a Szervátiusz Jenő
Általános Iskola aulájéhankerült sor és interneten lett meghirdetve.
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4. Mérés, ellenőrzés, értékelés

4.1. Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai

A pedagógiai munka egyesítése fontos számunkra, ezért hospitálási rendszert alakítottunk ki, hogy

megtapasztaljuk egymás munkáját. Az óvodapedagógusok ellenőrzése, legtöbb esetben így történt, de

sokat tudtam meg az alkalomszení látogatások során a pedagógusok személyiségéről és szakmai

felkészültségérő1.

A hospitálások nemcsak a pályakezdő óvodapedagógusoknak voltak szakmailag hasznosak, hanem az

egész nevelőtestület számétra. Sok új ötletet merítetttink egymástól vagy bizonyosságot nyerttink, hogy

jó úton haladunk.

A csoportlátogatásaim során mindig felkészült óvodapedagógusokat láttam, tudatos tevékenységi

tervezettel. Ebben nevelési évben mindenki saját maga választhatta meg, milyen tevékenységetválaszt,

ezzel is megmutatva p edagó gi ai tudato s s á gát, feIkészülts é gét.

A kötelező őráimat a székhelyen, a Csillag és telephelyen, a Ctca csoportban töltöttem le. Ezek az

alkalmak jó lehetőséget biztosítottak a csoport szokásainak, szabályainak, értékrendjének ellenőrzésére

és a szülőkkel való kapcsolat alakitására.

Szakétői munkám lehetőséget biztosít az óvodánkban és az ellenőrzött intézményekben folyó szakmai

munka összehasonlításáról. Kijelenthetem, hogy óvodánk szervezete és pedagógiai munkája jő

helyzetben van.

Több alkalommal látogattam meg a gyakomok kolléganőt. A reflektálás után mentorával igyekeztiink

reális képet adni a látottakról, és motiválni a kreatív, változatos lehetőségekre,

Valós képet mutatott a közös jeles napok mególése, a szülőkkel együtt töltött kreatív déIutánok, az

ünnepek, a hagyományok. Itt is érezhető volt az ővodapedagógusok sokszínű munkája, a gyermekek

felkészültsége.

A minőségi bérpótlék differenciálásnál, a karácsonyi és pedagógusnapi jutalomosztásnál a megszerzett

ismereteimet lrasznosítottam. Kikértem avezető helyettes, megbízott vezető helyettes vóleményét is.

4.2. A technikai dolgozók ellenőrzésének tapasztalatai

A technikai dolgozók ellenőrzése a székhely és telephely óvodában folyamatos volt. Az ellenőrzés-

értékelés feladatát főIeg az óvodavezető-helyettes végezte, ezzel segitve vezetői munkámat. Az

összeszokás magával hozta a változásokat, ezért többször tartottunk megbeszóléseket, melyen

meghallgattam reális kéréseiket és a jó gyakorlatot megtartva hoztam meg döntéseimet.

A kerti munkás- karbantartó munkaviszonya, közösmegegyezéssel megszűnt, ezért együttes

összefogássa1 igyekeztiink a személyét, munkáj át pótolni.
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Februártól Horváthné Erdős Beáta dajkát alkalmaztamhatározott időre, munkamorálja, munkához való

hozzáállása miatt megho s szabbítot tam szerződését.

Nem mindenben sikerült megegyeznüú, & nyári közös élet kezdete bebizonyította, hogy lehet jól

dolgozni az én módszeremmel. A telephely dolgozói a kialakított munkarend szerint végezték a

dolgukat. Az ellenőrzések során voltak negatív tapasztalatok. Egy személy esetében többszöri

fe lj e gyzé s i s készült a r ábizott munka kifo gáso lás a mjatt.

4.3. A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből következő
feladatok

A gyermekek fejlődésének nyomon követésére a telephely óvoda követte a már jól bevált módszerét.

A székhely óvoda is átvette a telephely mérési technikáját. A mérőrendszer jől átlátható, jól

érzékelhető a gyermek fejlődése és jól alkalmazható a fogadó órákon a szülők tájékoztatására

gyermekük fej lődés érő 1. S zeretnénk ezt az irányt fo lytatni.

4.4. Szaktanácsadói láto gatás, tanács ad ás tap asztalatai

Szaktanácsadói segítséget kértiink a gyakornok kolléganőnek az Oktatási Hivataltól, Lieber Krisztina

személyében. A szaktanácsadó felvette a kapcsolatot az ővodával, a gyakornokkal, mentorral és velem.

Ősszel hospitált a kollégánál, szakmai megbeszélést tartott. Javaslataival segítette az óvodapedagógus

munkáját, Véleményét írásban is közölte, fejlesztési tervet ír1 elő a gyakornok kollégának. Portfoliója

megírásában is szakmai segítséget nyújtott. Köszönjük a munkáját.

5. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége

5.1. Lz év folyamán a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása
érdekében megtett intézkedések.

Az év folyamán veszélyeztetett gyermekeket egészségügyi és beilleszkedési, tanulási zavarok miatt

jelöltiink. Az SNI, BTMN gyermekek helyzetének javítása érdekében a befogadó kömyezet és

közösség biztosítva van számukra. A törvényes fejlesztési megsegítést szakemberek biztosítják.

Hátrányos helyzetű gyermek 1 fő van az ővodában, esetleges probléma esetén segítiink.

5.2. A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai

Folyamatosan együttműködünk a BÁRKA intézményeivel. Vannak családok, ahol családsegítő

koordinálja a család jó műköctését. Gyermekvédelmi megkeresés után pedagógiai véleménl írunk a

kért gyermekről. Ebben a nevelési évben több alkalommal, több gyermek családgondozójával is
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együttműködtíink, de különleges beavatkozásra nem került sor. Minden évben beszámolót küldünk a

BÁRKA részére és egyben részt veszünk a konferenciin is. Gyermekvédelmi felelősünk

munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt, ezéfi, a 2020l2I -es nevelési évben felelőst

választunk. Jelenleg, sajnos a mi intézményünkben, ebben az évben sem indult el az óvodai szociális

segítő munka.

6. Az óvodai nevelésbe illesztett egyéb, külső szolgá|tatő á|tal szervezett foglalkozások,
szo|gáltatások tap asztalatai

Óvodánk fenntartja az eddig kialakított kapcsolatrendszerét és egyben nyitott az űj partnereink felé. A
szülők igényeit, kéréseit is figyelembe vesszük.

Az intézményben működő szolgá|tatások lehetőséget biztosítanak a kapcsolatok alakítására és a

tehets é gek kibontakoz tatásár a.

A tehetségígéretes gyermekek számára délutáni szolgáltatásokat kínálunk helyben az óvoda

épületében.

Térítéses szolgáltatás aink heti rendszere s s é ggel :

- vizhez szoktatás-ú szás-oktatás rÖSZt Uszoda (tanköteles gyermekeknek)

- |abdajátékok-foci

- ,,Így tedd rá!" néptánc

ovi rocky

játékos angol

sakk

gyermek hip-hop

Ingyenes szolgáltatás az óvodában a hittan.

7. Az ővoda ünnepei, hagyományai

7,1. A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyományo program szervezésének
tapasztalatai.

A gyermekcsoportokon belül megemlékezést tarhlnk egyéb évfordulókról, fontos eseményekről. A
nevelési évben tewezett programjaink élmény dúsak, meghittek, önfeledtek és vidámak voltak. A
kirándulásokat, sétákat őszre és tavaszra is tervezttink. Sajnos, atavaszi programokat a veszélyhe|yzet

miatt nem tudtuk megvalósítani. Elmaradt a kőzös húsvétólás, a tavaszi zsongás, az anyák napjalaz

évzárő csoportszokások szerint és gyermeknap/családi délután. Az óvodai búcsúztatót augusztus

taftjuk meg. A közös programok nemcsak a gyermekeknek és nekünk hiányoztak hanem a szülőknek
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is. A nyitott rendezvények varázsa pótolhatatlan volt, bár minden jeles napot, ünnepet sikerült online

módra lefordítani. A szülők megköszönték az ötleteket, ajánlásokat és kapcsolattartást.

A gyermek-közö sségekkel kapcsolatos hagyományok:

a) közös megemlékezós a gyermekek név-, és születésnapjárőI,

b) népi hagyományok ápolása,jeles napokhoz kapcsolódó szokások

c) őszi kirándulások szervezése középső- és nagycsoportban

Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása:

a) Mikulás,

b) Karácsony,

c) Farsang

d) Óvodai búcsúztató

Nemzeti Ünnep:

- Nemzeti összetartás napja:június 04.

Népi hagyományok ápolása:

- jeles napokhoz kapcsolódó szokások, népi játékok (szüreti mulatság, tökfaragás, Márton napi

felvonulás)

Megemlékezés a környezetvédelmi napok keretében:

- azÁllatok Világ Napja

7.2, A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői

Levendula vásár Új ötletként indult, melyet tovább fejlesztettünk. Komikusra sikeredett a tökfaragás,

melyet nem az amerikai Halloween ünnephez kapcsolunk, hanem a tökbetakaritáshoz.Izgalmas volt a

Márton napi felvonulás mécsesekkel. Utána zsíros kenyérevés a szülőkkel együtt. Lucázás, melyen a

Hold csoport köszöntötte a többi csoport gyermekei és a felnőtteket. Meghitt volt az adventi gyertyák

meggyújtása, hetenként. Az újdonságot szeretnénk beépíteni a PP-ba.

8. Az óvoda kapcsolatai

8.1. A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése

A szülők óvodai szervezetével ebben a nevelési évben 1 alkalommat találkoztam. A szósz számára

hirdetett értekezleten minden csoportból legalább egy szülői képviselő jelen volt. A közös

programokon pozitiv visszajelzéseket kaptam, kaptunk. Mertek kérdezni, javasolni, többen

bizalommal fordultak hozzám. Az idegen nyelv (kínai, vietnámi) miatti kommunikáció hiánya további

fejlesztést igényelt. Tolmács segítségét több esetben igénybe vettük.
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A fogadóórák, a szülői értekezlettel szemben sokkal közvetlenebb helyzet kialakításáía adtak

lehetőséget, melyek nagyban hozzájánltak a gyermekek fejlődésének tájékoztatására. A szülők egyre

komolyabban kihasználják a fogadó órák jelentőségét.

Saját fogadó órát is szívesen beszéltem meg a szülőkkel. Igyekszem mindig úgy tájékoztatni a

szülőket, hogy hiteles legyek.

A szülői elégedettségi kérdőív kitöltése elmaradt, a veszélyhelyzet miatt. A szóbeli és írásbeli

v isszaj elzés ek az online kap csolattartásról, mind p ozitívak voltak.

8.2. Társintézményekkel való kapcsolattartás általános tapas ztalatai

Az óvodavezetők munkaközössége egy összetaftó, szakmai csoport. Bizalommal fordultam és fordulok

feléjük, Sok segítséget kaptam. A pedagógus életpályamodell által bevezetett minősítési és

tanfelügyeleti eljárásrendben felmerülő kérdésekben szívesen adtam tanácsot. Jól működik a

fej lesztőpedagó gusok, gyermekvédelmi felelősök munkaközös sége i s,

Kapcsolatba kerülünk havonta a vezetői értekezleteken, a különböző kerületi rendezvényeken óvodai

beiratkozásnál a körzetes gyermekek elhelyezésénól, továbbképzéseken. Szoros a kapcsolatunk a

Kőbányai Rece Fice Óvodával és a Kőbányai Gyöngyike Óvodával is.

A nevelés nélküli munkanapok megszeruezóse is együttműködést kíván meg tőlünk,

8.3. Az egyéb intézményekkel való kapcsolat iellemzői

Közeli kapcsolatot ápolunk a Bem József és a Szervátiusz Jenő Általános Iskola tantesttiletével.

Meglátogatjuk a volt óvodásainkat az első osztályban. A tanító nénik szívesen jönnek el hozzátlk

tavasszal ismerkedni a gyermekekkel.

Szoros kapcsolatban vagyunk a Szervátiusz Iskolával, rajz-vers pályázatán indulunk

nagycsoportosainkkal, versenyezünk a mikulás kupán.

Ósszel tehetséggondozás céljával elmentünk a Kroó György Zeneiskola foglalkozásaira.

A többi kőbányai iskola látókörébe az iskolaválasztás idején kerülünk.

Szakmai munka köt össze a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, az utaző gyógypedagógusok fellesztlk az

óvodánkba járó SNI gyermekeket szakérlői véleményük alapján.

A fenntartóval való kapc solatunk folyamatos és szabály ozott.

A Kö znev e: 
" 

I*fi }## Tfl :: ; ::::-
o Jól működő intézményi struktura fenntartása.
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o Gazdaságos, törvényes működés.

. pontos adatszolgáltatás, batáridők betartása.

. Állandó információcsere a fenntartó és az intézményvezető között.

o Beszámolók elkészítése írásban.

Ellenőrzés, értékelés, betekintés.

Tankötelezett gyermekek nyilvánt artása.

: nll }irrZ'U;rr^rasi/ Köznevelési Bizottsági üléseken való részvétel

További folyamatos kapcsolatban állunk a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztályával, a Gazdasági és

Pénzügyi FŐosztály Pénzigyi és Intézményi Osztállyal, Költségvetési OsztáIIyaI.

Óvodánk fenntartja az eddig kialakított kapcsolatrendszerünket és egyben nyitott az űj paftnereink

felé.

Az intézményben működő szolgáItatások lehetőséget biztosítanak a kapcsolatok alakítására. Sakk,

angol, tánc, labdajátékok, hitoktatás. Heti rendszerességgel vizhez szoktatásra és úszásoktatásra

kísérjük a gyermekeket, KÖSZI uszodába.

Evente kettő alkalommal meghívást kapunk a Törekvés Művelődés i Ház szinházi előadásaira . Színház

bérletet vásároltunk a KKKK gyermek műsoraira.

A kőbányai pedagógiai napok elmaradtak a veszélyhelyzet miatt Nagyon készültünk rá.

Szoros kapcsolatban vagyunk a védőnői hálőzattal, támogatjuk egymás munkáját. (óvodai beiratkozás)

Folyamatosan együttműködünk a BÁnXa intézményeivel. Jelenleg a mi intézményünkben nem indult

el az ővodai szociális segítő munka.

' 9. Azintézményvezető önértékelése

Szervezetfejlesztés:2}Igl2} nevelési évet hasonlóan, mint az elműlt években lendülettel, konkrét

tervekkel kezdtem. Az induló alkalmazotti kör létszáma a nyát alatt megcs appant, ami újabb kihívást
jelentett számomra. Szeptemberben 3 óvodapedagógus hiánnyal kezdeni egy 6 csoportos, két

épületben működő Óvodában nem könnyű feladat. Segítséget, a nyugdíjas kollégáktól kaptam, immár

heti 14 Őrában. A csoportban dolgozó pedagógusok munkáját könnyítette a délutános műszakban

dolgozó nyugdíjas óvodapedagógusok heti 3 alkalommal. Eseti helyettesítéssel, heti 4 őrában a

csoportos pedagógus dolgozott. Megadott napokon a fejlesztő pedagógus kollégák is kivették a
részÜket a csoportos munkából, csoporton belül fejlesztettek. A heti kötelező 10 órában én dolgoztam a

csoportokban. A pszichológus kollégák is szívesen alkalmazkodtak ehhez a helyzethez. Így u
pedagógiai munkát jól fel tudtam osztani ezzel a beosztási rendszerrel. A problémát csak a felnőttek
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htányzása nehezítette (szabadság, betegállomány, csoportkísérés). Pozitív oldala is lett ennek a

helyzetnek, megismeftem belülről pedagógusok munkáját, a csoportokban működő szokás-

szabáIyrendszeft, közelebb kerültem a gyermekel<hez, szülőkhöz. Ez is egyben egy ellenőrzési

lehetőséget jelentett számomra és nem utolsó sorban egymásra voltunk utalva, így segítettiik egymást.

A szervezetfejlesztés területén is pozitív irányba mozdultunk. A tervezett csapatépítő programok a

veszélyhelyzet miatt elmaradtak, a közös munka, a közös cél összehozott minket. az első felévben a

csoportlátogatások, ellenőrzések, érlékelések teryszerűen folytak. Az ellenőrzés kiértékelése

személyesen is megtörtént. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és technikai dolgozók

munkájának ellenőrzése egyre jobban átkerült avezető helyettes hatáskörébe.

Pótoltam a hiányző kertész és dajka feladatait is. Minkét álláshelyre sikerült megfelelő embert

találnom. Kettő óvodapedagógus jön vissza dolgozni ősszel, 1 ftj babát vár. A nyári időszak alatt

szeretnék még 1 íő pedagógust felvenni, hogy ismét teljes létszámmal kezdhessük meg a 2020l2l-es

nevelési évet.

Szakmai munka: A 2 munkaközösség az első félévben maximálisan végezte munkáját. A tervezett

projektek megvalósultak Nevelő-oktató munkánk eredményes volt, bizonyitja, hogy a veszólyhelyzet

ideje alatt is tematikus terveink alapján tudtuk folytatni a szakmai munkánkat. A szülők többségével

sikerült online kapcsolatot kialakítani, ajánlásokat küldeni interneten, amire folyamatos visszacsatolást

kaptunk. A szülők elégedetten jeleztek vissza. A gyermekek fejlődésének mérésére kiírt pályázat

meghiúsult. Erre ópítetttik fő pedagógiai feladatunkat. A június 2-án visszaérkező gyermekek

visszamérése megtörtént. A fejlesztőpedagőgus, pszichológus is befejezte munkáját. A kínai, vietnámi

gyermekek esetében egyértelművé vált, hogy az élő magyar beszéd fejleszti a szókincsüket. A szülők

együttműködtek egymással és segítették a hátrányosabb helyzetben lévő gyermekeket számitőgép

hiányában, okostelefonról. A felajánlott feladatok, fejlesztőjátékok lehetőséget nyújtottak a

differenciálásra, a tehetséggondozásra.

Gazdaság: Jól terveztük meg a költségvetésünket, minkét tagóvodában, az előirán.yzatokatjogszerűen

használfuk fel. A telephely intézrnényben a karantén ideje alattkezdődtek el a műszaki karbantartások

és a felújításával kapcsolatos munkák

A működéséhez szükséges tárgyi feltételeket sikerült biztosítanom.

Fejlesztésre vár, az aktivabb pályázatokon való részvétel.
-lTanügyigazgatás: Eves munkaterv szerint dolgoztunk, a veszélyhelyzet idejéig, majd alkalmazkodtunk

az adotthelyzethez, A munkánk során a Pedagógiai Programot vettük még alapul, amit az SZMSZ és

Házirend mellett, az intézményi átszervezés miatt móclosítanom kell.

Az iskolai és óvodai beiratkozás során nem találkoztam komoly problémával, minden viszonylag

rendben zajlott le. A tanköteles gyermekekkel kapcsolatos ügyintézés az új rendszerben (OH) is
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problóma mentes volt. A tanigyigazgatási adatokat sikerült az online rendszerben is határidőig

szolgáltatnom. Az E-dokumentumok papíralapúvátétele is határidőre megtörtént.

Vezetői munkám: Ebben a nevelési évben is igyekeztem a vezetői szakmai kompetenciámat

kihasználni és alkalmazni. A hatályos jogszabályokat megismeftem, értelmeztem, alkalmaztam,

Együttműködtem a Fenntartóval és döntéseit végrehajtottam. Mindig figyeltem arra, hogy munkáltatói

döntéseim törvényszeniek legyenek. Az intézmény, az óvodás gyermek, a dolgozók és nem utolsó

sorban a szülők érdekeit képviseltem és tartottam szem előtt.

Pályázatom 2020. 07. 31-én lejár, ezért a Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestiilete által

meghirdetett KŐbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest Kőbányai út 38.) óvodavezető (magasabb

vezető) álláshely betöltésére , pályázatot nyújtottam be.

2020. 07. 10-én kaptam meg az értesítóst a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

KÓpvi s e 1Ő -te stü l eténe k 2020 . j írl ius 2 - án megtarlott ülés én hozott határ ozatár ől.

7312020. (VII. 2.) KÖKT határozat a Kőbányai Mocorgó Óvoda intézményv ezetői pályázaíának

elbirálásár ől ( 1 5 igen, e gyhangú szav azattal)

1. Budapest FŐváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bernáthné Balogh

Ildikót megbízott aKőbányai Mocorgó Óvoda (1l01 Budapest, Kőbányai út 38.) magasabb vezetői

teendőinek ellátására2020, augusztus 1-jétől 2025.július 31-éig terjedő határozottidőre.

Budapest,2O20. junius 1 5.
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Beszámoló a Mocorgó Óvodában folyó fejtesztő munkámról a 2019-20-as tanévben

Második éve végzem az iskolaköteles gyermekek felmérését és fejlesztését, így már sok

mindenbentudtamazelőzőévítapasztalataimtatámaszkodni.

A munkafolyamatban az évek során felépített gyakorlatot követtom. Szoptemberben a

munkaterv elkészítése utén, acica, maci és pillangó csoportokban íigyeltem meg a gyonnekeket

a mindennapi tevékenységeik közben.

A szülői beleegyező nyilatkozatok beszerzése után felvettem az MSSST teszteket az

iskolaköteles gyermekekkel. A tesztek eredményeit ismertettem a csoportos

óvodapedagógusokkal. A fejlesztésekről konzultáltam a többi segítő szakemberrel, a
pszichológussal és a logopédussal is. A kapcsolat folyamatos volt velük az év során, azaz

márciusig, a karantén kezdetéíg.
Majd egyeztetés utrán elkészítettem az egyéni fejlesztési terveket, a heti és napirendet. A
fejlesztések heti mennyiségétaz MSSST eredmények alapjánhett t-2-3 alkalomban osztottam

el a gyermekek között.

A munka megkezdése előtt fogadó órak keretében tálékoztattam a szülőket az MSSST és

Goodenough rajzteszteka|apján a gyermekeik fejlettségéről és a sziikséges fejlesztésükről.

A telephelyen}4 gyetmekkel kezdtem meg a fejlesztést októbertől, 1 gyermeket másik óvodába

vittek decemberben, majd februártól a székhelyi óvodában még 16 gyermek fejlesztését

folytattuk egy fejlesztő kollégával közösen.

2 gyermek rendelkezett szakértőivélemény alapjánBTM-es minősítéssel, akik a törvényileg
előírt és javasolt órakeretnek megfelelően részesültek kis csoportos vagy egyéni fejlesztésben,

amegfelelő őraszámban További 8 gyermeketküldtünk iskolaérettségivizsgálatra, közülük 5-

nél meriilt fel a BTM gyant$a.

A csoportos óvodapedagógusokkal történő folyamatos kapcsolattartásnak köszönhetően a

fejlesztő fogla|kozások hatékonyságáttámogatta a csoportban folyó differenciált feladatadás a
foglalkozásokon is.
A tanulási zavarok kiszűrésére szo|gálő vizsgálat 8 gyermeknél, azaz a vízsgált gyermekek

30%-nál mutatta annak enyhe veszélyét a telephelyen. Egy gyermekkel pedig az ellenállása
miatt nem is lehetett felvenni atesztet.

A szülőklsel akaposolattartás az év során folyamatos volt. Január végén, az iskolaválasztás előtt
tartott összevont szülői értekezleten tanácsolr1<alláttam el a szülőket, hogy mivel tudják segíteni
a zavartd,an óvoda iskola átmenetet.

Az egyéni fejlesztési terveket félévkor felülvizsgáltam és szükség szerint módosítottam.

A gyermekek többségénél a koruklroz képest a verbális kifejezőkészségük elmaradása volt a
jellemző, ezért ennek fejlesztésére kollégáimmal együtt különös gondot fordítottunk. Az év
végi kontrollmérés alapján ennek meg is lett az eredménye, ezerl a teriileten mutatkozott a
legkiemelkedőbb fejlődés az év sotán.



A Goodenoughtqz teszt többeknél rámutatott, a ceruzahasználat, a szem -kész koordináció és

a grafomotoros fejlesztés szükségességére, így ez a terület is kimagasló figyelmet kapott az év

sorián. Ennek és a kollégákkal való összefogásnak az eredményeként a kontroll vizsgálatok

során a kidolgozottabb, pontosabb rajzokon mutatkozott meg a fejlődés.

Sajnos ebben az évben a koronavírus miatt a közvetlen, szemé|yes fejlesztések megszűntek

március közepétől, de a kapcsolat nem szakadt meg a családokkal. Online formában minden
héten küldtem fejlesztő játék ötleteket a csoportos óvodapedagógusoknak, akik tovrábbították a

szülőknek azokat. Visszajelzések alapján sokan éltek is ezel&el a játékötletekkel, sok pozitív

v isszaj elzést kaptunk.

A kontroll mérések alapján érdekes volt, hogy a motoros mintakövetés területén gyengébbek

lettek az eredmények szinte mindenkinél, mint az év elején. Talán a karanténban töltött

mozgásszegényebb életmódnak köszönhetően?

Ezek a tapasztalatok megerősítettek abban, hogy mennyire fontos a tudatos, folyamatos és

rendszeres fejlesztés a stabil, biztos tudás, készségek eléréséhez.

Budapest, 2020.07.01.
"Ú; Dú"e"-"*: (,xk*-

Fülöpnb Debreczeni Csilla
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Kőbányai Mocorgó Ovoda
1101 Budapest, Kőbányai út 30.

Beszámolő az óvodapszichológiai munkáról

2019 -2020-as nevelési év

Tevékenység

20Ig. szeptembert ő1, - azóvodapedagógusokkal történt előzetes egyeztetéstkövetően - folyamatos

megfigyelésekre került sor az óvodai csoportokban, melyek során a csoportok dinamikáját, a

gyermekek társas kompetenciáit, interakcióit, felmerülő érzelmi,magatartási nehézségeket

követtem nyomon. A megfigyelések a kötöttebb, pedagógus által tartott foglalkozásokon illetve a

gyermekek kötetlen szabad játékai során valósultak meg, a csoportszobában és az udvaron. A
megfigyelések mellett az ővodapedagógusokkal ttlrtént folyamatos konzultációk nyújtottak értékes

információkat a gyermekek mindennapi érzelmi életéről.

Ebben a tanévben is a pszichológusi ellátás egyéni és kiscsoportos foglalkozásokban illetve a

pedagógusokkal és a szülőkkel ttirténő konzultációk segítségével zajlottak.

n A pedagóguskonzultációban zLz egyes gyermekekről folyamatos egyeztetés történt.

A szülőkonzu|táciő magábafoglalta az előzetes felmérő információcserét, tájékoztatást és a

visszajelzéseket, segítségnyújtást nevelési kérdésekben, elakadásokban étzeImi támogatást. A
családi hútét megismerése meghatiározó támpont a gyermekek segítésében. Ttibb esetben történt
szülői megkeresés otthon észlelt problémákról. A tavalyi évben elkezdett szülőkonzultációk azidei
évben is folytatódtak. A szülők írott formában is megerősítették beleegyezésüket gyermekiik
pszichológiai fo glalkozásokon való részvé teléhez.

Adminisztráciő: az adatok, a pszichológiai tevékenységek, a konzultációk összefoglalói (terv, cél,

megvalósulás, észrevételek, továbblépési lehetőségek) rögzítése feljegyzésekben történt. A napi

tevékenység időrendi menetét a tevékenység megcímzésével külön napirendi tábláaatban vezettem.

Félállásban, heti három napot töltök azíntézményben.



Ellátott személyek

Ebben a tanévben összesen 17 gyermek részesült óvodapszichológusi ellátásban egyéni vagy

kiscsoportos keretek között, illetve ide sorolom azokat a rendszeresen figyelemmel kísért

gyermekeket is, akik esetében többszöri alkalommal volt szükség konzultáciőra apedagógussal és a

szülővel, esetükben így valósult meg a pszichológiai közrenrűködés:

Pillangó csoport: 6 fő i Cica csoport: 4 fő i Maci csoport: 7 fő.

Felmerülő nehézségek

Ebben a nevelési évben is többféle magatartási, érzelmí nehézség merült fel, mint az önszabályozási,
indulatkezelési nehézségek, a szorongás különfele megnyilvránulásai, figyelemzavar, önértékelési
probléma, a gyermekek szülei közötti konfliktushelyzetekből adódó lelki nehézségek. Sok probléma

több esetben összefonódik.

Alkalmazott módszerek

A pszichológiai foglalkozások prevenciós célja az érzelmi-szociális trámo gatásbiztosítása az

önismeretszetzésben, a gyermek belső lelki erőforrásainak mozgósítása. A pszichológiai
foglalkozás tér, idő, lehetőség a gyermek szátmára gondolatainak, étzelmeinek kifejezésére,

felszabadítására, tudatosítására. A foglalkozásokon láthatóvá válnak a gyermeket foglalkoztató
gondolatok, érdeklődése, problémái.Ezekmegismerésével lehet őt segíteni érzeLmi munkájában. A
foglalkozások során - igazodva az adott problémához - többféle módszert, technikát alkalmazok.
Egyéni gondozásban gyakran alkalmazom a Szocioemocionális pedagógiai terápia elemeit, ötvözve
más érzelmi stabilitást fejlesztő játékokkal, technikákkal (pl. relaxáció, mindfulness gyakorlatok,

mese, különféle kreatív játékok, szerepjátékok stb). A rujztesztek és ezt követő utóteszt is gyakran

használt eszközök. A,,visszattikröző" szemlélet jellemzi a pszichológiai foglalkozásokat, annak

reményében, hogy arészt vevő gyermek saját tempójában tudjon önnagára figyelni. A prevenciós
kiscsoportos foglalkozásokban a szociális készség - mint a figyelem, egymásra hangolódás, a

kommunikáciő, az alkalmazkodás, együttműködés, önszabályozás - fejlesztése kap szerepet. Ezek a

foglalkozások átlagosan 30-35 percesek, és meghatározott foglalkozástervek lépéseit követik. A
kiscsoportokban az idén összesen 9 gyermek vett részt.

Március közepe őta a koronavírus járvány egy olyan krízishelyzetet teremtett, amellyel a családok -

élethelyzettől fliggően - különböző módon tudtak megküzdeni. Volt olyan család, amely már az első
napoktól kezdve meglaláIta ebben az időszakban az érzelmi feltöltődés lehetőségeit. Volt olyan
család, amelyben néhány nehezebben megélt hét telt el, mire megtaláltak egy új egyensúlyt, és

ebben azűj ídőszakban felfedezték az eddigrejtve maradt lelki erőfonásokat, és volt olyan is, ahol
például ,,csak" a korlátozottan rendelkezésre álló online technikai eszközök okoztak akadályokat, de

ezt a problémát megfelelő időstrukturálással szépen át tudták hidalni. Pszichológusként a kialakult
elszigeteltebb helyzetre életvezetési információkat, az otthoni napirend fenntartásához, a szabadidő

elttiltéséhez szempontokat, ötleteket, linkeket gyűjtöttem és továbbítottam. A felmerülő aktuális
kérdésekben telefonon próbáltam a szülők segítségére lenni. Továbbítottam sztímukra a Fővárosi

Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézményének online kdzisintervenciós lehetőségét.



Tervek a következő évben

A következő év kezdeténél az egyik kiemelkedő feladat segítséget nyújtani a pedagógusoknak a

gyermekek újbóli fogadásában, a visszatérésben. Emellett a március közepéig mégzajlő
kiscsoportos foglalkozásokat szeretném a gyermekekkel folytatni, és új prevenciós csoportos

foglalkozásokat indítani, mint a szociális készségfejlesztést, aszorongásoldást célzó kiscsoportok, a

tanulást, fi gyelemfej lesztést tétmogatő kiscsoportok.

2020,június 23.

ü*rju.:-^
vörös Bernadett

óvodapszichológus
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Óvoda pszichotógusi éves értékelés

20t9 l 2020-as nevelési év

Kőbányai

Mocorgó Óvodd

Németh Adrienn

Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 30.



Összesítő értékelés: 
^ 

2}L9l2020-as nevelési évben összesen 19 gyerekkel foglalkoztam

személyes és csoportos foglalkozások keretében. 3 csoportos foglalkozást indítottam el a

tavaszi félévben. Kettő csoportban, Gőbel Orsolya által kifejlesztett ,,Varázsjátékok"
foglalkozást tartottam, 4-4 kisgyerek számára. A foglalkozás célja az önismeret, szociális
készségek fejlesztése, szorongásoldás, megküzdési módok kialakítása volt. Emellett a kis-

középső csoportból 3 főnek progresszív relaxációra épülő tornát is elindítottam. Egy esetben,

3 alkalmas, páros játékra, kooperációra épülő foglalkozást vezettem, A tanév során lezárult a

m inősü lési folyam atom, és sikeresen m inősültem Gyakornokból Pedagógus 1 fokozatba.

Részletes értékelés: A nevelési év elején tájékozódtam az óvodapedagógusoktól, hogy
melyik kisgyereknél látnak problémát a nyáriszünetből történő visszaszokás vagy beszokás
folyamatában. Meglátogattam a csoportokat személyesen is, hospitálás formájában.
Szeptemberben besegítettem a fejlesztőpedagógusnak az MSSST felvételében, konzultáltam
azokkal a szülőkkel, akiknek a gyerekével foglalkozást terveztem. Az őszi hónapok során
egyéni foglalkozásokat tartottam, illetve a csoportba látogatva végeztem pszichológiai

munkát. Az óvónőkkel folyamatosan konzultáltunk arról, hogy kinél milyen változást látnak,
és hogy milyen szakmaijavaslatokat tudok tenni a problémák csoportban történő kezelésére.
Azoknak az óvónőknek, akik igényelték, pedagógus mentálhigiénés beszélgetéseket
tartottam. Az őszi hónapokban anyagot gyűjtöttem és készültem a pedagógus minősülés
védési szakaszára. Ezzel kapcsolatban többször konzultáltam az óvodavezetővel, aki szakértői
tevékenysége által informálni tudott a szükséges teendőkről. Novemberben minősültem
sikeresen Pedagógus 1 fokozatba. A tavaszi félév során indítottam el a csoportos óvodai
foglalkozásokat, és folytattam az egyéni foglalkozásokat, szülőkonzultációkat. Konzultáltam a

másik tagóvoda pszichológusával is. Sajnos a koronavírus és a veszélyhelyzet kihirdetése az

óvodánkat is érintette, bezárásával megszakadt a munkafolyamat a gyerekekkel. Ebben az

időszakban a szülőkkel és a pedagógusokkal való kommunikációra helyeztem a hangsúlyt.
Először pszichoedukációs tájékoztató anyagot küldtem nekik, amiben a vírus felnőttekre és
gyerekekre ható pszichés következményeiről írtam. Továbbítottam a kerületi szakmai
Koordinációs csoportban átbeszélt mentálhigiénés tanácsokat, lehetőségeket is. A vírus alatt
Zoom megbeszélések formájában tartottam a kapcsolatot a Koordinációs csoport többi
pszichológusával, melynek során eseteket beszéltünk át, illetve tájékozódtunk a tankerületi
intézkedésekről, és hogy ki milyen formában folytatta a munkáját. Heti rendszerességgel
gyűjtöttem játékos foglalkozásokat, meséket, amit kezdetben az óvodapedagógusokon
keresztül juttattam el a szülőkhöz, később emailben, facebook csoporton keresztül: pl.

Tapiból Tévi - koronavírusról mese gyerekeknek; rajzos foglalkoztató; otthoni társasjáték
készítése; kreatív játékok ajánlása; közösen töltött időhöz játékötletek, Ezek olyan anyagok
voltak, ami a szülők és gyerekek kapcsolatának erősítését támogatták, illetve foglalkozási
ötleteket adott a szülőknek az otthoni munka idejében. Relaxációs tornához anyagot, és
gyerekjóga videókat is küldtem. Elindítottam egy zárt facebook csoportot is, hogy a szülőket
közvetlenül elérjem a tájékoztató anyagokkal. Emailben is kommunikáltam azokkal a

szülőkkel, akiknek a gyerekével foglalkoztam. Skpye-on ügyeletet biztosítottam a vírus ideje
alatt a szülőknek, pedagógusoknak, azonban inkább telefonon és emailben zajlott a

konzultáció, kihasználtam az otthon töltött időt a szakirodalmi tudásom frissítésére.

tyu^oiu*-



Ranschburg Jenő: Kis gyerek kis gond? című könyvét olvastam el, és Kelemen László:

Pedagógiai pszichológia könyvét. Megismerkedtem Deliága Éva írásaival és a Pagony nevű

facebook csoport tevékenységével, ahol gyerekirodalmi könyveket és kulturális programokat

mutattak be online, amit a szülőknek is ajánlottam. Csatlakoztam pszichológiai témájú
facebook csoportokhoz, ahol a vírus kezelésére vonatkozó mentálhigiénés tanácsokat,

napirend ötleteket gyűjtöttem. Óvodai adminisztrációs feladatokat is el tudtam otthonról
végezni, pl. pszichológusi napló befejezése, Az óvoda megnyitása előtt a költözéshez

szükséges feladatokat láttam 9l, egy esetben személyes szülőkonzultációra is volt
lehetőségem. Az óvoda újranyitásakor, folytattam a szülőkkel történő kapcsolattartást
személyesen és telefonon is, elsősorban az eseteket lezárásával kapcsolatos teendőket
beszéltük át, illetve a karanténhelyzet alatt történteket, Lezártam az egyszemélyes
foglalkozásokat is a gyerekekkel, A csoportokat meglátogattam, így személyesen és a
pedagógusokkal konzultálva is követtem a változásokat, amit a karanténhelyzet okozott.
Egész évben részt vettem a kerületi koordinációs és esetmegbeszélő csoportokon, továbbá
egyéni szervezésben, egyszemélyes szupervíziós alkalmakra jártam, Részt vettem az óvodai
jeles napok lebonyolításában, játékos foglalkozást vezettem, segítettem az ajándékok

csomagolásában. Olyan esetekben, amikor igényelte az óvodai nevelőtestület, részt vettem
Nevelési értekezleten is.

Kelt: Budapest, 2020.06,19, rff._--"9--
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Logopédia Éves beszómoló Mocorgó Óvoda 2019,/2020.

Logopédiai vizsgálaton vett részt: 48 f ő

5 évesek szűrővizsgálata: 40 íő - nagycsoportos

Kofa kérdőív: 5 fő -kis csoportos

óvodai kérésre:

középsős korú- 2fő

kis csoportos korú: 2 fő

Eevéb szakértői/orvosi vizsgálatra továbbküldve !6 f ő

Logopédiai terápiára iárt: 18 fő

L5 fő -nagycsoportos

2íő- középső csoportos

1fő- kiscsoportos

n Online terápián vett részt (március 16.-tóI): 10fő

7 fő -nagycsoportos

2 fő- középsős

1fő kiscsoportos

Qn tto^ h)Cr-
Rátkai Eszter

Logopédus

Buda pest,2O2O.jú nius 9.



Beszámoló

2019-2020-as nevelési évben végzett a KIVI programban részt vett

kínai-vietnámi gyermekek fej lesztésről

A20I9,2020-as nevelési évben folytattuk amegkezdett munkát, a kínai-vietnámi gyermeke
anyanyelvi fej l esztését.

Négy Óvodapedagógus /akik aktívan részt vettek évek óta a fejlesztésb en/ vállalta, hogy ebben
az évben heti rendszerességgel munka idején tűlvégzi a fejlesztést.

Név szerint:n o Gönczi Ildikó fejlesztő, munkaközösség vezető

o FülöpnéDebreczerti csilla fejlesztő

o Jancsó zsanett fejlesztő

o vörös Bemadett fejlesztő

Alapelveink:

- a veleszületett méltóság tiszteletben tartása

- az előítéletek megsziintetése

- boldog, gondtalan gyermekkor biztosítása

- az integráció elősegítése

- multikulfurális szemlélet erősítése

Legfontosabb feladatunk a magyar nyelv közvetítése, a magyar nyelv etsajátítása.
Ez anevelési év egy speciális helyzetet hozottszámvtkra, hiszen nem egy, hanem két épületben

- végeztiik a fejlesziést.

Így mind a telephelyen, mind a székhelyen lévő gyermekek bekerültek a programba.

Mindkét épületben 2-2 fejlesztő pedagógus dolgozott, afejlesztésbe bevont gyermekek 1,6 fő,
sőt februártól egy mongol anyanyelvű kisfiú is bekerült a programba.

Szeptemberben bemeneti, júniusban (azolrrÁl a gyermekeknél, akik jámak óvodába) kimeneti
kompetencia mérést végeztiink a kidolgozott mérőeszközökkel.

FelmértÜk a gyermekek magyar nyelvű tudását, melyet kiegészítettünk saját illetve a csoportba
dolgozó óvónők gyakorlati tapasztalataival, kialakítotfuk a csoportokato meghagwa az átjárás
lehetőségét.

A fejlesztés mollett kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékonyabb együttműködést.

Tájekoztatjuk a gyerekek szüleit a program céljátől, a keretekről. Beleegyező nyilatkozatot
kertünk a programb a v aIő részvételhe z
A foglalkozások állandó helyszíne afqlesztő pedagógus szobájailletve egy üres
osoportszoba. A gyerekekszámátabiztonságot nyujt a mogszokott környezetiik.



A szükséges tárgyi eszközöket önmagunk készítetttink yagy a csoportokban megtalálható
eszközökből válogattuk.

A cs oport kereteinek meghatározása :

o Résztvevő gyerekek: 16 fő, homogén korosztály két csoportra osztva.

o 1. csoportba azoka gyermekek jöttek, akik nem vagy aligbeszélnek magyarul

o 2. csoportba azok a gyermekek voltak, akik jól beszélnek magyaru| csak ragozási,
kiejtési problémáik vannak.

. Alkalmakszáma: heti 1

A karantén ideje alatt is elkészítettiik heti fejlesztő terveinket, emailban elküldtíik a szülőknek.

Yisszajelzésük alapján öriiltek neki, sok szülőnek segített anála dolgozó magyar anyanyelvű
alkalmazott,vagy egymásnak segítettek a feladatok megértésében, megvalósításában illetve az

intemet segítségével közvetlenül minket kerestek meg, ha nem értettek valamit.

Tapasztalataink:

A gyermekek nagyon v arták és élvezték ezeket a fo glalkozásokat.

A foglalkozásokon sok mozgásos és énekes játékkal fejlesztettiink.

Tapasztalatunk az volt, hogy az éneklés brármilyen formában is /körjáték, mozgással kisért

éneklés, zenére mozgás, népi gyermek játékok/ gyorsabban megtanulható számukra és ezze|

együtt ama1yar szavak elsajátítása is könnyebb.
Mivel általában az ázsiai gyermekek finommotonkája fejlettebb az átlagmagyff gyermeknél

örömmel vették, ha barkácsolással zárüuk a foglalkozást. E tevékenységben is tanultak, hiszen
meg kellett érteni a feladatot lépésről lépésre, ha elakadt a munkában vagy nem volt benne

biztos, akkor meg kellett tudnia kérdezni, hogy hogyan tovább. A produktumot mindenkihaza
vihette, ami szintén egy plusz motiváció volt.
Egy csoportban a fejlesztett gyermekeknek volt saját fiizettik, amibe a foglalkozás végén az

azíap tanultakkal kapcsolatos képet rqzoltak, szineztek, váglak-ragasztottak- hqtogattak. Az
így készült alkotás, így a következő foglalkozás alkalmával ez az ismétléshez jő a|apot adott.

A gyermekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon, a szülők maximálisan, nagy örömmel

támo gattők a pro gramot.

A kimeneti kompetenciamérés nagyon vegyes képet mutatott, mert volt két gyermek, akinél a
karantén időszak alatt, a személyes kapcsolat és a magyar nyelvi környezet hiánya, nagyon
visszavetette a beszéd fejlődését, de a passzív szókincsükön mérhető volt a bemeneti méréshez

képest a fejlődés. Másoknál sikerült megtartani beszédkedvet, így az aktiv és passzív

szókincsük is gazdagodott.

A karantén időszak tapasztalata megerősített minket abban, hogy mennyire fontos a

beszédfejlődésben a személyes kapcsolat és a differenciált feladatadás, ezffi is szeretnénk a

munkát tovább folytatni.

(m",,M
Budapest, 2020.06.28.

Munkaközösség vezető
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Több szempontból is különleges volt a 20|9-20-as tanév. Különleges és ,,rövid", mégis tartalmas és sikeres.

Székhely és telephely egyaránt részt vett a közös hagyományok megszervezésében, a Levendula vásár nagy
élmény volt mind a két óvoda gyermekeinek és szüleiknek, a portékák készitőinek és a vásári népnek is.
Mindenki részt vett a népi-, és hagyományos játékokban, és a kézműves termékek is elfogytak. Gyógyteák,
és a kertünkben termesztett -menta, citromf[í- növényelóől készült üdítőkkel is szívesen ismerkedtek a
gyermekek és a felnőttek egyaránt, és természetesen levendulás sütemény is készült a vendégeknek. Nagyon
kedves és kellemes délután volt, ahol a két óvoda lakói együtt alkották a színes vásári kavalkádot. Ebben a
tanévben hangsÚlyossá és nyomatékossá vált elkötelezettségünk a Zöld óvoda tartalmak és a közös munka
nellett. Munkaközösségünk tagjai a közös projektek alkalmával gyakorlatban is elmélyülhettek a projekl
módszer szervezési és munkafolyamatalban, sok egyéni tapasztalattal gyarapodtak a kollegák. Komoly
felkészülést és igen kreatív megoldásokat követelt a téli álmot alvó állatok, vagy az Ev madara - a
Fülesbagoly projekt tervezése és gyakorlati megvalósítása, valamint a karácsonyi vásár és a közös
téltemetés, a kiszézés.

A legnagyobb kihívást a Korona vírus jáwány miatt kialakult helyzet jelentette. Minden kellemetlensége
mellett az Íjszerűsége motiválta a kollégákat. Színes és élvezetes, megannyi ismeretben bővelkedő home
office-projekt készült, ami feldolgozta és látványossá, élmény dússá tette a tavaszi napokat, ,,zőld-
Ünnepeinket". A szülők többsége csatlakozott a témák feldolgozás ához az otthoni körülmények között, a
visszajelzésekből kiderül, hogy a gyermekek is élvezték a digitális kapcsolatot és munkát.

Minden nehézsége ellenére, a tanév pozitiv élményekkel gazdagitotta a kollegák természet-, és
kÖrnyezettudatos munkáját, az egészséges életmód melletti elköteleződését, egyuttal a digitális

-munkakapcsolat" 
megszervezésének tapasztalatait.

Budapest, 2020.július 01.

\,,nű,pl, 1 t-rJ.U,x
kyilasné T.Ildikó

Munkaközösség vezető



Do LGo zól xÉnpőív összrs írÉs
202a.07, 15.

1.) Megfelelő megoldásnak tartotta-e az online kapcsolattartást a szülőkkel?

igen : 22fő (100%) nem: 0 fő

2.) Adottak voltak-e a technikai feltételek az online kapcsolattartáshoz?

igen : 21 fő (96%) nem:1 fő

3.) Okozott-e a munkájában jelentős többlet terhet a két társóvoda
összeköltözése?

igen : 7 (2fő a bérletvásárlást említette) nem:15 fő (68%)

4.) Elégedett-e az összeköltözés szervezettségével?

igen :21 fő (96%) nem: 1 fő

5.) Elégedett-e az újonnan kialakult munkaközösség személyi összetételével?

o teljesen elégedetlen 1 fő

o elégedetlen 1 fő

o kissé elégedett 1 fő

o elégedett 10 fő (45%)

o teljesen elégedett 9 fő (41%)

6.) A két társóvoda kétíéle oktatási módszerrel dolgozott. (hagyományokon
alapuló és projekt módszer). Az összeköltözés után szeretné-e a két módszer
egyesítését vagy inkább megtartaná mindkettőt?

o legyen egyesített módszer 15 fő (68%)

o maradjon meg mindkét módszer 6 fő

javaslat: folyamatos áttérés legyen 1fő
7,) Az összeköltözés utáni állapotot tekintve elégedett_e a munkáját biztosító

tárgyi feltételekkel?

igen: 22fő (100%) nem: 0 fő
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Ikt.:K/CSKP o.-4 12020.
Tárgyj 2019. évi gyermekvódelmi beszámoló megkéré§e

]'isztelt Intézményv ezető AsszonyÚr!

A Bárka Kőbányai Llumánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata idén is megrendezi az éves gyermekvédelmi tanácskozást az
1997. évi gyermekvédelmi törvény, valamint a l511998, NM rendelet alapján.

A tanácskozás alkalmat teremt a jeLzőrendszer működésének átfogó értékelésóre. A
jelzőrendszeri tagok írásbeli tájékoztatása a helyi gyermekvédelmi rendszer
áttekintésére, azzal kapcsolatos javaslataik tolmácsolására nyújt lehetőséget.

Szolgálatunk az éves szakmai tanácskozást követően minden év rnárcius 31_ig
jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, mely tartalmazza a jelzőreridszeri tagok írásos
beszámolójának tapasztalatait, javaslatait. A beszámoló készítésére vonatkozó
felhívásunkat tekintse olyan lehetőségnek, mely során IntézmónyelSzewezete konkrét
visszajelzéseket adhat Szolgálatunk á|tal koordinált jelzőrendszer működéséről.
Arnennyiben lehetősége van, kérem, törekedjen válaszaiban munkatársai véIeményét is.
megieleníteni.

Kérem, lrogy a fbntieket figyelembe véve készítse el beszámolóját az alábbi kérdések alapján:

1. 2019-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/I(özpont felé tett jelzéseikre az
alábbi veszélyeztető tényezők rniatt került sor: (aláhúzással jelö§e)

_:__§eL@lapcsolati konfl iktus
c pfukapcsolati erőszak
r kiskorú elhanyagolása: fizíkai, egészségügyi, nevelési, oktatási, érzeLmí
. kiskoru bánta|mazása: fizikai, szexuális, érzelmi

r gyermekintézménybevaló beilleszkedésinehézség
. magataft ászava1 te§esítményzayat
r fogyatékosság,retardáció
o lelki-mentális, pszichiátriai betegség
o szenvedélybetegség
o egészségüeyiprobléma
o foglalkoztatással kapcsolatos probléma
o anyagi, megélhetési probléma
o lakhatási probléma
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o e]térő kulturális háttérből adódó problémak, nyelvi nehézségek
a

a

életviteli probléma

egyéb:

Fent felsoroltak között a leggyakrabban tapasztaltveszélyeztető tényező(k):

2. A jelzés(ek) kapcsán voltak-e bármilyen nehézségeik, dilemmáik (pl. annak
eldöntésében, hogy valóban veszélyeztető tényezővel állnak-e szemben; kinek kell
megküldeni a jelzést; mi fog törtémi a jelzést követően; a szi.ilők harag|ától való
félelem; a bizalmi kapcs_olat elvesztésétől való félelpm stb.)?
..\].q.,lú.. .u. g K.,.. .. .y}. ... ,*9. J.9. . ;;. .€#. . ,.e lp..h- e, !s. .. .

: : : höűi : : : :{i j §f: : : . : ri."ólá§, *á. . . iwCü[. : . áii t-í";
..{a{+d,ry*#Lt
-0,1r€{a*{r&-

3,

Amennyiben voltak ilyen nehézségei, kapott-e erre vonatkozóan segítséget és ha
igen, mely intézmé,nytől, szakembertől?

2019-ben a Bárka Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal/Központtal mely
eryüttműködési formák valósultak meg Intézményülr/§zervezetük részéről?
(aláhúzással jelölje)

. 
, 
konzullció sondozott gyermeldc_sal4d_!€pcsan: személyes, telefonos, írásbeli

o konzultáció általános k€dések kap:s_?_ry személyes, telefonos,]írii§beli_
r jelzőrendszeri tájékoztatő
r esetrnegbeszélés
o esetkonferencia
o szakmaközimegbeszélés

§züksógesnek látja.e Intézménye/Szervezete számíra 2a2ü-ban Bz alábbi
eryüttműködések megvalósulását Szolgálatunk/Kiizpontunk részéről:

r jelzőrendszeri tájékoztató, előreláthatólag: . Cr"P.Utr§...,....... hónapban
kérem .l l 1,,.., cqp"Ltlo. Ne,u,cd.}-tdt:l"uüt}N'tq, ro rendszeres személyes konzultáciő a közösen gondozott gyermekek, felnőttek,&trt}e l-(rx-u-

csatádok ügyében: havonta, negyedévente, félévente, évente (alahúzással /
jelölje)
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4. 2019-ben mely jelzőrendszeri tagokkal valósult meg együttműködés munkája
§orán? (aláhuzással j elölj e)

. Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal/I(özponttal
-Gilr*ek"k átmeneti otthona,

idősellátas, hazi segítségnyújtás, Létek Pont, @MÁV-
telepi Közösségi Ház)

r oktatási-nevelósiintézményekkel

_:_"g{€9S..!!93ig*9§_o3kul_bg_gr9r**pryojg!&L:r más egészségügyi szolgálatást nytijtóktai: ...
. rendőrséggel
. ügyészséggel,bírósággal
o prártfogófelügyelóiszolgálattal
l áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezettel
r menekülteketellátószervezettel
r egyesületekkel, alapítványokkal, egyhazal<ka|
. gyennekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró kormanyhivatallal
o polgármesterihivatallal

A felsoroltak köziil mely jelzőrendszeri taggaVtagokkal látja indokoltnak a
jövőbeli szakmai együttműködés kialakítását, rendszeressé tételét?
(Kérjük, hogy válaszát röviden indokolja is meg$ .R" l . \
]:. Új'[i9. I&8if - [ i - ác" á r+.r,T t+. t:ly.,|.r.*; d,[. . . . .Qk : .. . d,rc. .n .-o .Lpr ., .

...t.l",d:i.t...llLq-lr-'.is.".i.ir-r.n !u..a-".4,{e-*ltl-.-t..K!t4.ct,c*l.L!.dd-§.......

§. Melyek azok a témakörök, amelyekn-en fontosnak tartaná
Intézmónyóben/Szervezetében dolgozó munkatársaí ismeretének bővítósét?
(aláhúzással jelö§e)

o kiskoru bántalmazásq elhanllgg]ásl-
bántalmazás)

r .mentálisbetegségek,pszichiátriaibetegségek
. §zenvedéiybetegségek
,__gg§@rey*9!L!gl!g§!E1O9§ye]*9!_-
o iskolai bántalmazás, zaklatás (bullying) jelensége
r fratalkoridevianciák
._g!9*&l$11]!l r@4§4ad9
o gyermekvédelmi intézkedések és hatósági eljarások

' egyéb:
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Szolgálatunk meggyőződése, hogy jelzőrendszerünk tagjai óriási humán erőforr,ással
és szakmai tudással bírnak a saját működési területükön, Ezt ajövőben szeretnénk
hatékonyabban kiaknázni, ezért kérjük, szíveskedjenek jelezni, hogy a fent felsclrolt
témák közül van-e olyan, amellyel kapcsolatban Ön vagy murrkatársai szakmai
tudásuk birtokában segíteni tudnák a .jelzőrendszer más tagjait. [Ia
Intézménye/Szervezete részt tudna vállalni az ismeretek bővítésében, milyen
módon tudn.,{tegtenni ezt?

6. Idei éves tanácskozásunk egyik kiemelt témája a családon belüli
erőszak/kapcsolati erőszak. Áz alábbi állítások közül aláhűzással jelö|je azokat,
amelyeket igaznak gondol a témával kapcsolatban:

. viszonylag ritka jelenség
o kizárólag íizikai erőszak esetén valósul meg
o mindig láthatőjelekkel jrár

o csak bizonyos tfusadalmi rétegekre jellemző
o csak bizonyos életkorban jellemzó, azidős korosztályt nem érinti a probléma

:-p,b*Lqggz*ejÉpn§§4É]y9é9!9.3€y9ryek9_!ezv9_!ry{F_!@-
l abban az esetben veszélyeztető & gyermekre nézve, ha az erőszakos

o felszámolása, kezelése a rendórség feladata
felszárrrolása, kezelése a gyennekvédelnri intézmónyek feladata
gyakran kölcsönös bánta]maás formájábarr valósul meg
bizonyos esetekben elfogadható, vagy legalábbis érlhetó
szinte mindig szenvedélybetegséghez köthető
a rendőrségi feljelentés vagy távoltartási végzés csak súlyosbítja a helyzetet,
fokozza az agressziót
a beavatkozás családok széthullását eredményezheti
g bryat&rus!*ryq§u ryly!§_blüu $§lr"g!ej _ ,
csak gyermekes családok esetében indokolt a beavatkozás
az első lépést minden esetben abántalmazottnak kellene megtennie az erőszak
megszüntetése érdekében
mindig is létezett csa]ádon belüli erőszak, megszüntetése lehetetlen

o

a

a

o

a

o

a

a

Az aláhűzottak közül melviket tartia kiernelten fontosnak? ,

, .d*. . .i.,uF.r+,-+l.tC ö, . . , írcr.5:i.+ .M-.u< *.|q- . ,tt Li&*L1 {ct+iuzu*e ,



übórko
KöBi§g^l

Család- és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Szotgálata
1 i 05 Budapest, Ihász u. 26.
Tel.: +36 1 2ó1 81 83,2622632
email: kcssk@bkhk.hu
Honlap: www.bkhk.hu
Készerrléti tel.szám; 064aB82-827 6

o a hatóságok, gyennekvédelmi intézrnények nem tudnak rá hatékony válaszokat
adni

._ry$E§g!!& foglalkozó szakemberek tisztábarr vannak vele,
lrova fordulhatnak segítségórt családon erőszak észlelésekor

Szakmai tevékenysége során milyen gyakran találkozik a családon betüti erőszak
jelenségével?

y* ., &, I 9 . ::. !* ., . /. g:P*u. 
. ri.t*d.rr- ígfA4.K*á§ .K.4-z, . . . .

7. Végezetül kérjük, röviden adjon visszajelzést arról, hogy Szolgálatunk a
jelzőrendszer működtetése során az Ön, iltetve IntézmónyelSzervezete megítélése
szerint az elmúIt évben rniben ért eI pozitív változást és melyek azok a területek,
amelyeken javítania szükséges;

...q?1.&...i.ry.t *r.Wlt.ty:x!g{a.iL1r- €-(_ u-a-!_ö ...154 L LLL71L'
::4,'"c-.Kr;Á§k\-{;q".(.Ü.: .'.Á<"c,i,ő.*.c.6.o..i..i[.,Ld.ir.kptil6crna
...[.t.*.1:......

Kérjük, hogy a fenti beszámolót 2020. február 7-ig sziveskedjen kitöltve visszaküldeni
Szolgálatunknak a kcssk@bkhk.bu e-mail címre vagy postai úton.

Yálaszait és egyiittműködését köszönjük. Az éves szakmai tanácskozás iclőpontjáról rövidesen
értesítjük.

Budapest, 2a2O.január 20.

'2lu|aL\?-ffir*,-
Pisák Petronella

jeizőrendszeri felelős

3*npe_-&\ )§aD pb ""* h,

Be-_*-.[UJ
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Intézmény neve: Kőbányai Zsivaj Óvoda 

 

A 2019/2020. nevelési év értékelése 

 

1. Személyi feltételek 

 

1.1. Személyi feltételek általános jellemzői 

 

1.1.1 Óvodapedagógusok 

A 2019/2020. nevelési évben a pedagógus álláshelyek száma:10,5 fő. Jelenleg 2 fő 

pedagógus álláshely betöltetlen.  

Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok száma összesen: 5 fő  

Vezető Óvodapedagógus szakvizsga: 2fő Babics Attiláné, Frankóné Szabó Brigitta 

Mentorpedagógus szakvizsga: 1 fő Győri Krisztina 

Fejlesztőpedagógus szakvizsga 1 fő: Schöffer Katalin 

Szakértői szakvizsga: Gubekné Malik Tünde 

Másoddiplomával rendelkezők száma: 2fő - tanító: Győri Krisztina 

     Hitoktató: Szabóné Galambos Réka 

Mesterpedagógus, Szaktanácsadók: 2 fő: Babics Attiláné, Fekete Anna Julianna 

Mesterpedagógus szakértő: 1 fő Gubekné Malik Tünde 

Továbbképzési kötelezettség alól felmentett 1 fő óvodapedagógus,  

Továbbképzésre kötelezett 7 fő.  

1.1.2 Nevelőmunkát segítő pedagógus szakember 

Fejlesztőpedagógus: 1 fő (heti 40 órás munkaidőben) 

Pszichológus: 1 fő (heti 20 órás munkaidőben) 

1.1.3 Nevelőmunkát segítők 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő  

Dajkák: 4 fő betöltött álláshely 

 Szakképzett dajkák száma: 4 fő 

1.1.4 Egyéb álláshelyek 

Egyéb álláshelyek (titkár, kertész, konyhai dolgozó) száma: 3 fő, betöltött: 3 fő  

1.1.5 Szakmai munkát segítő szakemberek 

Az utazó gyógypedagógus Lomen Éva heti 5 órában foglalkozik 1 fő SNI (autista) 

óvodással. 
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Az utazó szurdopedagógus Matuz Éva, heti 2 órában foglalkozik a hallássérült 

óvodással. A logopédus Kármánné Pintér Dóra, heti 11 órában segítette az óvodai 

fejlesztőmunkát. 

Az idei nevelési évet 1 óvónő, és 1 fejlesztőpedagógus hiánnyal kezdtük, majd 2019 

novemberében váratlanul 1fő óvodapedagógus távozott óvodánkból. Így az év során 2 csoport 

is 1 óvodapedagógussal működött. Sokat kellett túlórázni, és akire éppen nem került sor, az 

reggeli vagy esti ügyeletes volt. Ez a megterhelés kissé oldódott, amikor nyugdíjas óvónőket 

alkalmaztam délutános óvónőnek. A nyugdíjas kolléganőkkel dolgozó pedagógusnak 

továbbra is egyedüli feladata maradt a kapcsolattartás, és az adminisztráció. Idézet az egyik 

pedagógus értékeléséből: 

„Az óvoda sokrétű adminisztrációs tevékenységének naprakész elvégzése (mindennapos 

adminisztrációs tevékenységek a szülőkkel, csoportnapló, felvételi és mulasztási napló 

vezetése, személyiséglapok vezetése, mérési adatok dokumentálása, jegyzőkönyvek készítése, 

feljegyzések készítése, gyermekvédelmi munka dokumentálása, szakértő vélemény iránti 

kérelem készítése, stb.) nagyon megterhelő volt számomra. Sok szabadidőmet fordítottam a 

szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra. Sok megbeszélést csak telefonon, vagy e-

mailben tudtam megvalósítani a szabadidőm terhére.  Mivel minden nap délelőttös voltam 

ebben a nevelési évben a pedagógiai programunkból adódó összes feladat megvalósítását 

(tervező munka, eszközök biztosítása, hagyományápoló programok megszervezése, 

folyamatos dekorálás, mérések, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra lebonyolítása, stb.) egyedül láttam el.” 

Fejlesztőpedagógust, óvodapedagógus diplomával márciusban sikerült felvenni. 

Sokat jelentett a csoportok óvónőinek a pedagógiai asszisztens jelenléte, segítsége.  

 

1.2. Iskolarendszerű képzések és akkreditált tanfolyami továbbképzések tapasztalatai 

 

Az intézmény továbbképzési tervének elkészítésekor figyelembe vettük intézményi céljainkat, 

pedagógiai programunk főbb alappilléreit, valamint a kollégák innovációs törekvéseit. A 

fenntartó által az intézmény költségvetésébe biztosított keretösszeg nagy segítség, hiszen a 

normatíva megszűnése ellenére a kötelező 7 évenkénti továbbképzés kötelezettsége nem szűnt 

meg. Törekedtünk arra, hogy az Oktatási Hivatal és Pedagógiai Oktatási Központ által 

szervezett ingyenes pedagógus továbbképzés lehetőségét is kihasználjuk. 

Az itt szerzett információkat nevelés nélküli napokon, nevelőtestületi értekezleteken 

megosztják a kollégák egymással.  
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Ebben a tanévben a következő képzéseket és tanfolyamokat végezték el óvodapedagógusaink: 

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési 

szak 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

1 fő 

A Boldogság órák elmélet és módszertani elsajátítása 30 órás 1 

Munkavédelmi Képviselők Alapképzése, 16 óra 1 

  

Két képzésünk és egy konferencia, amelyre jelentkeztünk elmaradt a Koronavírus járvány 

miatt. A befizetett összeget minden esetben visszautalták. 

 

1.3. A nevelést segítő szakemberek – logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus – együttműködésének jellemzői 

 

A szakszolgáltatókkal évek óta folyamatos, gördülékeny és magas színvonalú szakmai 

munkát végezünk. Sajnos ez ebben az évben nehézségeket okozott, mert fejlesztőpedagógust 

csak márciusban sikerült alkalmaznunk. A kapcsolattartás feladatait addig is az 

óvodapszichológusunk látta el. Egyre több gyermek igényelné a fejlesztéseket, de a 

kapacitásunk véges.   

Különleges bánásmódot, egyéni fejlesztést igénylő gyermekek felzárkóztatása nagy 

toleranciát, alkalmazkodást igényel a segítő szakemberektől. A megfelelő fejlesztési helyszín 

biztosítása nagy szervezést igényel, hiszen az emeleti szertáron, valamit az ideiglenesen 

átrendezett nevelői, logopédus, pszichológus szobán kell osztozkodni öt szakembernek. 

Törekedtünk arra, hogy minél zökkenő mentesebben, egymás munkáját segítve tudjuk a 

feladatokat megoldani. A kollégák szoros együttműködésével sikerült már szeptember végére 

kialakítani az órabeosztást, napirendet úgy, hogy a fejlesztésre járó gyerekek egyenletesen, 

szabad játéktevékenységüket tiszteletben tartva, a legoptimálisabban kapják meg a szükséges 

támogatást. További feladatként jelölték a pedagógusok a segítő szakemberekkel való 

rendszeres információ átadás igényét. Ugyan óvodánkban van tervszerű, a munkatervben 

megjelölt négy alkalom az információ átadásra, de ezt az óvónők kevésnek találták, így 

feladatom további alkalmakat kitűzése. 

Az utazó gyógypedagógusok munkáját jónak értékelték a pedagógusok. Év elején a 

gyógypedagógus a szülővel, az óvónővel személyes konzultáció keretében ismertette a 

fejlesztési területekre épülő fejlesztési tervet. A kapcsolattartással a szülők elégedettek voltak, 

elegendő információt kaptak.  
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Mellékletben (1,2,3 számú melléklet) csatolom a segítő szakemberek éves munkájának 

értékelését, az eredmények, tapasztalatok összegzését. 

 

2. Tárgyi feltételek 

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított eszközfejlesztés  

Az intézmény költségvetéséből a működéshez szükséges tárgyi eszközök, valamint a 

pedagógiai tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént.  

Csoportonként 50.000 Ft értékben játékokat vásárolhattak az óvodapedagógusok.  

Az intézmény működéséhez a következő eszközök kerültek beszerzésre: 

 25 db fektetőre való steppelt huzat, ágytakaró paplanhuzat 

 25 db óvodai zsák 

 30 db törölköző 

 Policarbonát gyermek kancsók 

 polikarbonát tányérok (lapos, mély, uzsonnás, kompótos)  

 Karácsonyi játékok 50.000.- 

 Vizuális eszközök vásárlása 10.000.Ft/csoport 

 Zöld csoportszoba bútor 

 Sárga és zöld csoport kifestése 

 Lenti hosszú folyosó lambéria lecserélése OSB-lapra 

 Porszívó 

 virágföld, gereblye, seprű 

 digitális, érintésnélküli hőmérő 

 érintés nélküli kézfertőtlenítő 

Költségvetésünk nagy hányadát fordítottuk a járvány alatti takarítási, fertőtlenítő munkákhoz 

eszközökre, az előírt vegyszerekre. Az óvoda megnyitásával biztosítottuk az összes feltételt 

COVID járvány megelőzéséhez. Ezeknek a szereknek a beszerzése nagy terhet rótt az 

óvodánk költségvetésére. 

 

2.2. Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztés  

 Gyurmavilág pályázaton nyert gyurmacsomagok 9 kg színes gyurma 

 Generali közlekedésbiztonsági program futóbiciklik 

 OTP Bank Bozsik Intézményi Program 
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Biztonságos óvoda 

program  

ORFK  Élményprogram  Élményprogram a 

gyermekeknek a biztonságos 

közlekedésről  

Bozsik program  Bozsik alapítvány  50 000 Ft  Az 50.000,-Ft értékű 

sporteszközök  

Gyurmavilág Csapata  gyurmavilág alapítvány  74. 970 Ft  9 kg 10 színű gyurma  

Generali 

közlekedésbiztonsági 

program  

Generali Biztosító 150.000 Ft futóbiciklik 

 

Számos már beadott országos illetve önkormányzati pályázatunk nem valósult meg a COVID-

19 járványhelyzet miatt. 

2.3. Az intézmény alapítványának segítségével megvalósított fejlesztés 

- 

2.4. Szülői segítséggel vagy szponzorral megvalósított fejlesztés 

- Csoportszobák, öltözők, festése 

- Fénymásolópapírok, színes papírok 

- Adomány játékok 

- Kékcsoport mosdójába szekrények építése 

- Fénymásoló papírok,  

- Új ruhaállvány a kék csoportnak 

- PVC a kék öltöző cipőtartójába 

- Lamináló fóliák 

- Vizuális és barkács eszközök 

- Tornaeszközök: 25db babzsák 

- 1 db mágnes tábla 

- 1db parafa tábla 

- 1db nagyméretű falitükör 

- Különféle méretű, műanyag játéktároló dobozok  

- Sebtapaszok, kötszerek, gyógyszerek  

2.5. A nevelési év folyamán betervezett beruházás, felújítás, karbantartás  

- felnőtt mosdó és öltöző 

- kerti padok újra deszkázása, felújítása, festése 

- beázások utáni festések,  
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- gyermekszékek javítása,  

- polcok felszerelése,  

- OSB falburkolat folyosóra,  

- zöld csoportban új csoportszobai berendezés  

- csoport festése,  

- villanyszerelés 

- redőnyjavítás 

2.6. Tervezett nyári felújítás, karbantartás 

- lapos tető szigetelése 

- dolgozói öltöző, mosdó felújítása 

- udvari padok felújítás, 

- nagycsoportos udvari mászóka felállítása  

- tartós aszfaltrajzok a betonra 

 

3. Szakmai feladatok összegzése 

3.1. Az éves munkatervben kitűzött célok, meghatározott szakmai feladatok 

megvalósításának értékelése 

 

Kitűzött célok szakmai feladatok  megvalósítás értékelése 

A nevelőtestület 

szakmai értékeinek 

megtartása, 

fokozása. 

 

Szabályzataink 

módosítása, 

aktualizálása a törvényi 

változásoknak, 

intézményi igényeknek 

megfelelően. 

Szükség esetén 

módosítjuk a Pedagógiai 

Programunkat, az új 

elvárásoknak (ONAP) 

megfelelően. 

 

Pedagógiai Programunk 

folyamatos 

Kiegészült a törvényekben, rendeletekben 

szabályozott módosításokkal. Kiegészült 

az általunk határozatba foglalt, a 

nevelőtestület által javasolt és elfogadott 

módosításokkal az SZMSZ és a Házirend. 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda összes dolgozója ismeri az 

Pedagógiai Programban megfogalmazott 

értékeket, feladatokat, és munkáját ennek 
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tanulmányozása, 

gyakorlati 

megvalósítása, különös 

tekintettel a 

gyakornokokra. 

tudatában végzi.  

Pedagógiai 

szemlélet, és a 

gyakorlati munka, 

egységessé tétele. 

 

Csoportnapló, és egyéb 

óvodai dokumentumok 

megfeleltetése a 

módosított pedagógiai 

programnak. (tanítási 

tervek, nevelési tervek, 

személyiség lapok, 

elégedettségi kérdőívek) 

 

Az új kolléganők 

nevelőtestületbe való 

beilleszkedésének 

elősegítése, a közös 

értékek megtalálása  

 

 

 

 

 

 

A gyakornok óvónő 

egyre aktívabban vegyen 

részt az óvoda szakmai 

életében. 

 

Óvodai ünnepek-

hagyományok 

forgatókönyv 

A COVID-19 miatt elmaradt a nevelési 

értekezlet, melyen a módosításokat 

végrehajtottuk volna.  

Elégedettségmérés online megvalósult. 

 

 

 

 

 

Az új óvodapedagógus gyorsan 

beilleszkedett, bár novembertől egyedül 

maradt a csoportjában. 

Márciusban érkező fejlesztőpedagógus az 

online folyamatokba kapcsolódott be, még 

ismerkedünk vele, ő pedig a gyerekekkel. 

Minden új és nyugdíjas dolgozóval jó 

kapcsolatot alakítottunk ki, az óvodánk 

értékrendjét megismerték, és elfogadták.  

Az új kolléganő gyorsan beilleszkedett, 

novembertől egyedül maradt a 

csoportjában 

 

Szakmai feladatokból egyre nagyobb részt 

kap, csoportjában önállóban tervezi és 

valósítja meg a gyermek tevékenységeket. 

Tűz és munkavédelmi felelős lett. 

 

Részletes programterv készült 
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aktualizálása, 

módosítása 

 

Az önértékelési rendszer 

folyamatának 

felülvizsgálata, 

módosítása, 

önértékelések 

megvalósítása az 1. sz. 

intézkedési terv alapján 

 

 

Hospitálási rendszer 

működtetése 6 sz.  

intézkedési terv alapján.  

Téma: Fenntarthatóság 

pedagógiájának 

alkalmazása különböző 

műveltségterületeken 

hagyományainkról, ünnepeinkről. 

 

 

 

A pedagógusok ismerik az önértékelési 

rendszert.  

1 fő pedagógust értékeltünk ebben a 

tanévben. 

Az önértékelés kapcsán meghatározásra 

kerültek erősségei és a fejlesztendő 

területei. Ősszel minősítő vizsgán vesz 

részt.  

Az önértékelés kapcsán meghatározásra 

kerültek erősségei és a fejlesztendő 

területei.  

 

A hospitálások során a betervezett 4-ből 3 

megvalósult. A többi COVID-19 miatt 

maradtak el. 

A belső hospitáláshoz intézkedési terv 

készült, a pedagógusok minden gyermeki 

tevékenység témában gazdag ötlettárat 

mutattak be. Mindenki igyekezett az 

önértékelését, reflexióját szakszerűen 

felépíteni, a tevékenység tervezése 

tudatosságot, és a Pedagógiai Programra 

épülést tükrözött. A téma és az eszközök 

környezetbarát felhasználása minden 

esetben megvalósult. A hospitálás témája 

minden dolgozót arra ösztönzött, hogy 

tisztában legyen a gyermekek tanulását 

segítő, környezetünk védelmét szolgáló 

témákkal, eszköztárral. 



Kőbányai Zsivaj Óvoda 1105. Budapest, Zsivaj u. 1-3. 10 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy aki 

részt vett benne, annak belső igénye a 

szakmai kontroll, az építő kritika, és 

szívesen megy a kolléganője csoportjába 

jó gyakorlatot nézni.  

A pedagógus önértékelések, vezetői és 

intézményi értékelés hozzájárult a szakmai 

értékrend közelítéséhez, a szakmai 

tudatosság fokozásához. 

A nevelőtestület igyekezett közös 

értékrendet kialakítani a témában. Szükség 

lenne a téma folytatására tekintettel a 

tanítási tervbe való beillesztésre. 

Egymás munkájának megismerésével, 

közös ötletelések (brainstorming) 

folyamán kerestük a fenntarthatóság 

pedagógiájának gyakorlati alkalmazási 

területeit. A járvány a folyamatot 

megszakította, így a következő nevelési 

évre tolódik át. 

Fejlődött a nevelőtestület szakmai 

színvonala.  

 

Tehetséggondozás Beindulnak a 

tehetséggondozó 

műhelyek a 

tehetséggondozó 

programunknak 

megfelelően. 

 

Tehetségponttá válás 

dokumentációjának 

kidolgozása, pályázat 

A tehetségműhelyek nem 

megvalósíthatók, az állandó pedagógus 

hiány miatt. A csoportokban a 

tehetséggondozás megvalósult.  

 

 

 

 

A tehetségponttá való válás nem valósult 

meg. 
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benyújtása 

Zöld óvoda Zöld óvoda programja 

szerinti tevékenységek 

megvalósítása.  

A fenntarthatóság 

pedagógiájának óvodai 

lehetőségei  

Környezettudatos 

szemlélet megalapozása 

pedagógusok, 

gyermekek, szülők 

esetében is. 

 

Részben megvalósultak a programok 

(csoportszinten, óvodaszinten, online 

kapcsolattartással.) Szükségessé vált a 

Madárovi programok megújítása. Egyéb 

programlehetőségek felkutatására is igény 

van.  

A programokat a bezárás alatt is 

megvalósítottuk a családoknak küldött 

projekttervezésben, ahol ajánlásokat, 

javaslatokat adtunk a szülőknek a 

megvalósításra.  

Jeles napjaink beépültek a csoportok, az 

óvoda éves tervébe. (pl: madár ovi, 

világnapok: víz, föld, állatok napja. 

 

Óvoda 

fejlesztés 

EU, országos, 

óvodáknak szóló 

pályázatok figyelése, 

ismertetése 

Minden pedagógus talált pályázati 

lehetőségeket, amit megosztottunk 

egymással. Többször küldtünk a 

szülőknek rajzpályázatot.  

 

A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek 

integrált nevelése  

 

A BTM, tehetség, HH, 

HHH, SNI gyermekek 

folyamatos figyelemmel 

kísérése, fejlődésének 

elősegítése 

 

Óvodánkban 14 fő BTM gyermek van. Ők 

különböző részterület hiányosságai miatt 

kapták ezt a besorolást.  Minden gyermek 

nevelése, tanítása egyéni bánásmódot 

igényel. Az idei évben fejlesztőpedagógus 

hiánya miatt, a fejlesztőpedagógus által 

kapott fejlesztéseket nem kapták meg. Így 

a pedagógusokra sokkal több feladat 

hárult, különös tekintettel a csoportba való 

beilleszkedésükre, az egyéni fejlesztésre. 

A szülőkkel minden esetben partneri, 



Kőbányai Zsivaj Óvoda 1105. Budapest, Zsivaj u. 1-3. 12 

együttműködő a kapcsolatunk.  

Bár a tehetséggondozó műhelyek nem 

indultak be az óvónőhiány miatt, a 

csoportban való egyéni, mikrocsoportos 

tehetséggondozás megvalósult.   

Az egyéni szakmai 

fejlődés segítése 

A hospitálások és 

vezetői ellenőrzések 

tevékenységlátogatását 

követően a pedagógus 

reflektált a látottakra. 

 

A gyakornok egyéni fejlődését mentora 

koordinálta. A gyakornok nagy 

lelkesedéssel, szorgalommal írta 

gyakornoki naplóját. Részt vett 

képzéseken, hospitálásokon. 

A szakmai nyelvezetre nagyobb hangsúlyt 

kell fektetnie, ehhez minden segítséget 

megkap, ami segíti fejlődését. 

 

Ebben a nevelési évben sem minősítésen, sem tanfelügyeleti ellenőrzésen nem vettünk részt. 

Önértékelést 1 fő gyakornok pedagógusnál végeztünk. 

 

3.2. Évközben adódó új pedagógiai feladat megvalósítása 

A Pedagógiai Programunk után az idei tanévben az SZMSZ-t és a Házirendünket 

módosítottuk, az új jogszabályoknak megfelelően, illetve a felkészülve a különleges 

járványügyi helyzetre. 

A személyi feltételek változása arra késztetett bennünket, hogy hosszútávra megtervezzük a 

helyettesítéseket, a csoportok biztonságának és állandóságának megteremtése érdekében. 

Egyre többször tapasztalunk a kiscsoportosok éretlenségéből adódó problémákat, melyek 

régebben nem voltak jellemzőek a három évesekre. Nehézséget jelentenek a pedagógusok 

számára a szinte mindennapra jutó bepisilések, a nem beszélő gyermekek, a szilárd ételt még 

nem rágó gyermekek, akik a pedagógusokat nevelési terveik, módszereik megváltoztatására 

késztetik. A vegyes csoportba járó 5-6-7 éves korosztálytól sokkal nagyobb és több türelmet, 

és empátiát igényeltek. Túl nagy volt a korkülönbségek mellett, az érési különbségek, a 

fejlesztési igények. 

A pedagógus hiányból adódó feladatok ráterhelődtek a csoportjukat egyedül vivő és a 

helyettesítő óvónőkre (a nyugdíjas kolleganők csak a délutáni gyerekcsoportba tudtak 

segíteni).  
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A COVID-19 miatt új pedagógiai feladat a digitális oktatás ellátása valamint a folyamatos 

online kapcsolattartás a szülőkkel. Minden csoportunkban 9 db kisprojektet, óvónők által 

felvett video meséket, készítettek a pedagógusok különböző témákban, amik segítették a 

szülőket a gyermekük hasznos időtöltésében, fejlesztésében, minden tanítási területen. 

Folyamatosan rendelkezésére álltunk a szülőknek, rendszeresen válaszoltunk e-mailen a 

kérdéseikre. Külön kérésre készítettünk fejlődést elősegítő útmutatót is. Szülői kérésre 10 

alkalommal online (zoom) órát tartottunk az érdeklődő gyerekeknek mozgás, vers- mese, 

küldő világ, anyanyelvi, matematika, vizuális területen. A gyerekek nagy érdeklődéssel vettek 

benne részt, mindig volt 10 gyerek, aki rendszeresen, minden órán részt vett, házi feladatot 

készített. Több mesevideót is készítettünk a gyerekeknek, mely szintén új pedagógiai feladat 

volt számunkra. (videó készítése, felvétele, vágása, stb. Mindezt valódi tudás nélkül 

autodidakta módon sajátítottuk el a helyzet kialakulása miatt). A szülők nagyon hálásak 

voltak, hogy nem hagytuk magukra őket ebben a helyzetben sem. Úgy érezték támogatjuk 

őket, mellettük állunk. Az óvodába visszatérve az elkészült munkákat a gyermekek behozták, 

ebből és a szülők nekünk szánt köszönő leveleiből kiállítást készítettünk. A pedagógiai 

feladatok megvalósítása intenzív odafigyelést, megvalósítást igényelt. A kialakult helyzetről a 

szülői visszajelzések maximális elégedettséget tükröztek. 

Az új pedagógiai feladat megvalósítását, új stratégiai terv elkészítése előzte meg.  

Online értekezlet keretében adódott lehetőség a közös feladatok megbeszélésére. Az 

értekezleten egységesítettük a projektterveinket, meghatároztuk a témákat, időkereteket, a 

produktumok gyűjtésének lehetőségeit, a kapcsolatfelvétel módját a családokkal. 

A pedagógusok a projektek mellé gazdag szakirodalmat, link- gyűjteményt, youtube címet is 

mellékeltek, hogy ezzel is gazdagítsák a programot, valamint közvetve segítsék a gyerekeket 

(szülőket) az info-kommunikációs eszközök célszerű használatában. (Pl.: Madarak és fák 

napja projekt feldolgozásához: madarak életéről, életteréről, hangjáról szóló érdekes 

rövidfilmek elérhetőségéhez nyújtottam forrásokat.)  

Fejlesztő pedagógus első napja az óvodában a karantén első napjára esett, így első feladata 

volt egy bemutatkozó levél megírása. Home office munkája során az intézményben lévő 

középső és nagycsoportos gyermekek pedagógusai felé küldtött át játékos fejlesztő otthon 

végezhető feladatokat, melyeket továbbítottak a szülők felé. A fejlesztőpedagógus által 

érintett területek: auditív differenciálás, auditív memória, auditív-szeriális 

emlékezetfejlesztés, kognitív funkciók, szociális, finommotorika fejlesztése, taktilis észlelés-

fejlesztés, téri tájékozódás, vizuális észlelés és figyelem fejlesztés, mozgás, beszéd fejlesztése. 
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3.3. Módszertani innovációk, amelyek a nevelési év során kerültek kidolgozásra vagy 

alkalmazásra 

Újdonságként jelentkezett a projektek tervezésében, kidolgozásában, megvalósításában, 

értékelésében, záró eseményként a szülők, családok számára a gyerekek munkáiból 

projektzáró kiállítás megrendezése. Ez a folyamat a gyermekek egyéni, szakmai, módszertani 

és eszköztani fejlődésüket nagyban elősegítette. Eredményeikről a csoportnaplók projektek 

értékeléseiben számoltak be a pedagógusok. 

A Zöld óvoda kapcsán a hagyományaink közé beépültek a világnapok, melyet minden csoport 

megtartott. 

A járvány alatti karantén több új innovációt hozott. Megjelentek az új internetes 

kapcsolattartási formák (facebook csoport, messenger csoport, ZOOM, videó készítés, 

szerkesztés, online chatbeszélgetés). Nagyon kedvelték a gyermekek a pedagógusok által 

készített mesemondós videókat. Ez egy új kihívás volt számunkra.  

Új területe volt munkánknak az online feladatkészítés.  Egy internetes oldalon 

(learningapps.org) többféle matematikai feladatokat rejtő internetes játékot (párosítás, 

irányok, azonosságok), keresztrejtvényt küldtünk a nagycsoportosoknak, amit a szülők 

segítségével tudtak a gyermekek megoldani. 

Az innovációs módszereket nagyon szívesen fogadták a gyermekek és a szülők.  

Teret adtunk, hogy a szülők a közös facebook csoportban megoszthatták, egymás munkáit. 

Nyitás után az óvodai faliújságunkon egy kiállítást készítettünk, hogy mindenki láthassa az 

otthon készült alkotásokat. Az internet felhasználásának különböző formái jól működtek a 

családokkal való kapcsolattartásban, egyes nevelési feladataink megvalósításában. A szülők 

jónak tartották az iskolára való felkészítéshez küldött ajánlásokat a mesemondó videót, a 

facebook csoport kialakítását, a fejlesztőjáték programokat. A csoport 2/3 együttműködött, 

voltak. 

Bár nem módszertani innováció, de szintén új módszerként alkalmaztuk a szülők 

elégedettségmérő kérdőívének online formában történő megvalósítását. Azt gondolom, hogy 

mivel elnyertük a Zöld Óvoda címet, szükséges ezeket az innovációkat alkalmaznunk, 

beépítenünk saját gondolkodásunkba is, mellyel példát mutatunk a jövő nemzedékének is.  

A szülőknek digitálisan küldött különböző fejlesztő játékötletek, linkek, segédanyagok, a 

„digitális óvoda” folyamatos figyelemmel kísérése alapjaiban más volt, mint a hagyományos 

személyes kontaktuson alapuló fejlesztés. Szülői kérésre készítettünk videót, melyben mesét 

olvastunk fel a gyerekeknek, dramatizáltunk bábok segítségével.  
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Lehetőséget biztosítottunk az egyéni, privát beszélgetésekre, ahol a szülőknek lehetőségük 

volt problémáik elmondására, egy kis beszélgetésre, és igyekeztünk szakmai segítséget, 

megerősítést, lelki támaszt nyújtani nekik a karantén alatti egyéni problémáikra.  

Úgy érzem, több szülőben is erősödött az irányunkban – óvónőkben való bizalma. Igényelték, 

szívesen fogadták ötleteinket, tanácsainkat.  

Az óvoda pszichológusa online mesélt a gyerekeknek, melyre a szülők visszajelezték, hogy 

gyermeke napközben többször igényelte a mese újra nézését. 

 

3.4. Tehetséggondozó tevékenység (Amennyiben a pedagógiai feladatoknál kifejtésre került, 

nem kérjük ismételni.) 

Intézményi tehetséggondozó tevékenységünk két szinten valósul meg; csoportban, és 

csoportközi tehetséggondozás keretében. A tehetséges gyermekekre jellemző 

személyiségjegyek felismerése a tehetségazonosításunk alapja, melyet a tehetségprotokoll 

szerinti tulajdonságlista alkalmazása segít. A csoportnaplóban és a gyermekek 

személyiséglapjában a tehetséggondozás dokumentált. Az óvodapedagógusok, egyre 

tudatosabb tervezéssel és megvalósítással segítik a tehetségígéretes gyermekeket. 

A tehetséggondozás érdekében tett lépéseink: 

 Tehetségazonosítás folyamatának működtetése.  

 Pszichológus bevonása a tehetségazonosító vizsgálatokba és folyamatba.  

 Tehetséggondozás éves tervezés alapján való dokumentált működtetése.  

 A tehetségjegyeket mutató gyermekek felismerése, kiteljesedésük támogatása változatos 

gazdagító tevékenységek szervezésével, differenciált tanulásszervezés 

megvalósításával, projekt típusú tanulásszervezés alkalmazásával.  

 Szülők tájékoztatása, a fejlesztés további útjának megbeszélése.  

 Együttműködés, tanácsadás.  

A tehetségműhelyek működtetését nagyban gátolja, a pedagógus hiány, illetve a tornaterem 

vagy használható üres helység hiánya. Feladatunk a következő tanévre a tehetség műhelyek 

megvalósításának kidolgozása.  

 

3.5. Integrációt támogató pedagógiai tevékenység  

Ebben az évben két SNI gyermek jár óvodánkba. A kisfiú autista, 4 éves, a kislány 

hallássérült szintén 4 éves. Nagy hangsúlyt fektettünk már az óvodába lépésük előtt a 

családdal való jó kapcsolat kialakítására, illetve a gyermekek problémájának megismerésére.  
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A gyermek fogadására eredményes integrációt biztosító feltételeket alakítottam ki. 

Kialakítottuk a biztonságos környezetet, a számukra figyelemfelhívó eszközök beszerzését, a 

követhető szokásrendszer kialakítását, a társak és a felnőttek elfogadó attitűdjének meglétét.  

Fontos feladat az SNI gyermekek esetében az utazó gyógypedagógussal a szakmai 

együttműködés kialakítása. A közös fejlesztő munka során a fejlesztési tervben szereplő és a 

gyógypedagógus által javasolt módszertani eljárásokról, a kitűzött feladatok megvalósulásáról 

folyamatosan egyeztettünk. 

A kapcsolattartás a szülőkkel folyamatosan megvalósult, a szülők elégedettségüket fejezték 

ki. 

Megemelkedett a BTM gyermekek száma, 11 főre.  A szükséges fejlesztést biztosítottuk 

számukra, szükség esetén külső szakemberekhez továbbítottuk őket. Probléma a szülői 

felelősség hárítása, mert előfordult, hogy a szülők nem hordták el a gyermeket a fejlesztésre. 

Támogatói tevékenységeink közé tartozik a munkatervben tervezetten megvalósuló 

szakszolgáltatói megbeszélés 4x/év, melyen minden szakmai munkát segítő szakember részt 

vesz: óvodavezető,csoportos óvónők. Minden gyermek előmenetele, fejlesztése egyeztetetésre 

kerül.  

Fogadóórákat tartunk a szülőknek 2x/év, és ezen kívül egyéni kérésekre is rendelkezésre 

állunk. A fogadóórán elhangzottakat az óvónők leírják, és a szülőkkel aláíratják, ezzel is elejét 

véve a későbbi félreértéseknek. 

Óvodapedagógusaink példaértékű felkészültséggel, attitűddel és elhivatottsággal végzik 

integrációs pedagógiai tevékenységüket.  

 

3.6. Szervezetfejlesztési feladatok 

A feladatkörök tiszták minden alkalmazott tudja a feladatát, a munkaköri leírásnak 

megfelelően dolgozik, sőt, vállal többletfeladatot. A vezető a döntéseit alaposan előkészíti. Az 

óvodai folyamatok szabályozottak. Szervezetünk a nehézségek ellenére is jól működik. Az év 

elején kitűzött legfőbb feladatainkat az óvónőhiány mellett is sikerült végrehajtanunk pl.: 

önértékelés, portfólió megírása, hospitálási rendszerműködtetése, ünnepeink, rendezvényeink 

lebonyolítása, csoportos dokumentációk folyamatos, naprakész vezetése. A sikeres, pontos 

feladat végrehajtásokat az év elején történő felelősi rendszer felállítása tette lehetővé, így 

pontosan tudta mindenki a rá eső feladatokat mikor, milyen formában kell végrehajtania.  

Az év során nehézséget, főleg a hiányzó pedagógus kihelyettesítése, illetve a távozó kolléga 

szabadságolása alatti helyettesítések okozták, valamint a COVID-19 járvány megjelenéséből 
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adódó új feladatok. Az új dolgozó beilleszkedését mind szakmailag, mind emberileg úgy 

érezzük sikerült maximálisan segítenünk.  

CÉL  FELADAT ÉRTÉKELÉS 

Szervezeti kultúra 

fejlesztése 

Új dolgozók segítése a 

beilleszkedésben.  

Értékrend, szokásrend átadása 

az új dolgozóknak 

 

Az óvodapedagógus beilleszkedését 

segítettük, igyekeztünk minden 

információt napra készen átadni, a 

túlórák alól tehermentesíteni, hogy 

egyéb feladatait is el tudja látni. 

Támogattuk szakvizsgájára való 

felkészülésben.  

Fejlesztőpedagógusunk segítése 

folyamatos. Gyakorlati munka, 

munkakapcsolat szeptembertől tud 

majd kialakulni. 

 Csapatépítő tréning 

alkalmazotti közösségnek, cél: 

Egymás munkájának segítése. 

megbecsülése 

 

Az óvoda leállása miatt elmaradt.  

 Kommunikáció fejlesztése 

 

Valamennyi dolgozó 

kommunikációját jellemezte a 

gyermekek személyiségének 

tiszteletben tartása. A dolgozóknak 

egymás között többször akadt gondja 

az információáramlással. Erre kell 

megoldást, mindenki számára 

megfelelő eljárást találnunk. 

Az 

intézménytípusok 

közötti átmenetek 

segítése 

Szakmai kapcsolat az Apró 

Csodák Bölcsőde vezetőjével, 

dolgozóival 

Nem valósult meg. Pedig jó ötlet volt 

a „nyitott kapu”. A gondozónőkkel 

többször beszélgetést 

kezdeményeztünk.  

Jövőre újra próbálkozunk. 

 Partnerkapcsolatok ápolása az 

általános iskolákkal 

Eredményesnek tekintem a szakmai 

együttműködést, bár egyre csökken 

azoknak a fórumoknak a száma, ahol 

találkozhatunk, szakmai eszmecserét 

folytathatunk. Az iskolalátogatásokról 

szóló meghívókat nem kellő időben 

kaptuk meg, emiatt és a pedagógus 

hiány miatt, nem tudott minden 

érintett pedagógus részt venni.  
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Óvoda-család 

kapcsolatának 

erősítése 

 

Szülői Szervezet részvétele az 

intézmény önértékelésében és 

a tanfelügyeleti ellenőrzésben. 

Szülői igény és elégedettségek 

mérése 

Egy család kivételével partneri 

kapcsolat működik a szülőkkel. 

Minden programunkon aktívan részt 

vesznek (pl.: egészségnap, sportnap, 

projektzáró kiállítás, farsang). Szülői 

igény és elégedettségek mérése a 

járvány miatt későbbre tolódott, új 

online formát kapott, jelenleg még 

folyamatban van.  

 

3.7. Az elégedettségmérés eredményeinek fő tanulságai 

Idén először digitális formában valósul meg. A beérkező online kérdőívek összesítése, 

értékelése még folyamatban van. 

 

3.8. Intézményi szakmai munkaközösségek tevékenysége 

Az intézményben egy munkaközösség működik, az ÖTM (Önértékelést támogató 

munkacsoport). A munkaközösség tevékenységét éves tervének megfelelően végezte. Ebben 

az évben a Pedagógiai Programunk módosításának szervezését, koordinálását, összegzését 

tűzte ki célul. A nevelési év végén beszámolót készített, amit a nevelőtestülettel 

megismertettek. A munkaközösség munkáját szoros együttműködésben végezte az 

intézményvezetővel. A nevelőtestület tagjai aktívan részt vettek a munkaközösség által 

kitűzött célok megvalósításában, a feladatok elvégzésében. 

Részletesen lásd a munkaközösség vezető értékelésében a 4. sz. mellékletben. 

 

3.9. Nevelőtestületi értekezletek tapasztalatai 

Nevelőtestületi munkaértekezleteink kéthetente megvalósultak, melynek témái elsősorban a 

Pedagógiai Programunk módosításának részenkénti beszámolójáról szóltak. Továbbá az 

aktuális szervezési, nevelési feladatok, a továbbképzéseken hallottakról szóló beszámolók, 

egyéb aktualitások voltak napirenden. Új szervezésként jelent meg a hospitálásokat követő 

délutáni szakmai párbeszéd, melyre alvás időben került sor, így minden óvodapedagógus rész 

tudott venni. Ezeket a megbeszéléseket minden pedagógus nagyra értékelte „végre a 

szakmáról beszélünk”. Ezek az alkalmak nagyban szolgálták közös értékeink kialakítását, a 

szakmai nyelvezet használatát, egymás megismerését. Jó kezdeményezésnek bizonyult, jövőre 

is ezt a gyakorlatot fogjuk folytatni. 
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2019.08.30 

 

Tanévnyitó értekezlet: 

Éves óvodai munkaterv megvitatása, elfogadás, éves feladataink 

megbeszélése. 

A COVID-19 miatt a lenti nevelés nélküli napok elmaradtak. 

2020.04.21 

Csapatépítő tréning: 

Kommunikációs és konfliktuskezelő technikák alkalmazása 

2020.05.17 

Hospitálások megvalósulásának tapasztalatai; 

A szakmai feladatok felelőseinek beszámolója (online valósult meg) 

2020.06.11 

 

Év végi értekezlet: 

2019/2020-as tanév munkatervének értékelése, következő évi feladatok 

kitűzése 

nyugdíjba menő kolléga búcsúztatója. 

2020.06.12 

 

Csapatépítés, kirándulás 

 

 

Az elmaradt értekezleteket online csoportokban, bejelentkezéssel illetve írásbeli anyagok, 

beszámolók előre megküldésével váltottuk ki, és tartottuk meg. Bár megszülettek az 

értékelések, beszámolók, a szakmai viták elmaradtak. 

 

3.10. Nyilvánosságot biztosító intézményi belső és külső programok szervezésének 

tapasztalatai 

(Ebben az évben nem szerveztünk ilyen programot.) 

4. Mérés, ellenőrzés, értékelés 

4.1. Pedagógusok ellenőrzésének általános tapasztalatai  

Az óvodapedagógusok ellenőrzése a tervezettektől eltérő időbeosztásban, időarányosan 

valósult meg. A második félévben a karantén ideje alatt, a pedagógusok csoportban való 

ellenőrzése elmaradt. A csoportos dokumentáció ellenőrzése megvalósult. A tapasztalatok 

elemzése, értékelése során érvényesítettük a fejlesztő célú értékelést, a megállapítások 

hozzájárultak az egyén és a nevelőtestület szakmai módszertani fejlődési irányvonalának 

kijelöléséhez. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottam a pedagógiai tevékenység 

és az adminisztráció vizsgálatára, e mellett az ellenőrzések kiterjedtek a környezet védelmére, 

az óvoda működését és szervezeti kultúráját meghatározó kulcsfolyamatokra is. 

(együttműködés, kapcsolatok, munkaköri feladatok stb.). 



Kőbányai Zsivaj Óvoda 1105. Budapest, Zsivaj u. 1-3. 20 

Az ellenőrzések fő tapasztalatai: 

Minden csoportos óvónő a pedagógiai programnak megfelelően a gyermekek mérését, 

nyomon követését elvégezte, az eredményeket a személyiség lapokon rögzítette. A projekt 

terveket, nevelési terveket, az egyéni fejlesztési terveket értékelték, további feladatokat 

határoztak meg.  

Az óvodapedagógusok jól felkészültek, korszerű módszerek alkalmazása jellemzi 

tevékenységüket, a differenciáló tevékenységük tudatosságát fejleszteni szükséges tervezés, 

nevelés-képességfejlesztés területén. További fejlesztésre szorul az óvodapedagógusok 

kérdéskultúrája, kommunikációja, a csoporton belüli konfliktusok kezelése, valamint az 

önértékelő képesség fejlesztése. Összességében megállapítható, hogy a nevelőtestület 

felkészültsége magas színvonalú, a tapasztalt munkatársak komoly szakmai bázist és 

segítséget jelentenek a pályakezdő, illetve fiatalabb munkatársainknak.  

A bemutatókat követő szakmai megbeszélés rendkívül tartalmas konstruktív, szakmailag, és 

szervezetileg is fejlesztő hatású. 

Az ellenőrzések komoly visszajelzések a dolgozóknak: az elismerés, a dicséret fokozza az 

aktivitást, gyakorisága a szinten tartást segíti. A pedagógusok az önértékelések során a 

pedagógiai kompetencia területeket érintve elemzik munkájukat.  

 

4.2. A technikai dolgozók ellenőrzésének tapasztalatai 

A csoportok dajkáinak munkáját folyamatosan ellenőrzöm. A technikai dolgozók a járvány 

ideje alatt az óvodába többször is, felváltva bejártak, a csoport egységet, játékokat 

fertőtlenítettek, zsákokat, ágyneműket, törölközőket varrtak, jeleket hímeztek. A gyerekeknek 

100 db új ujjbábot készítettek.  

A csoportellenőrzések szempontjait az éves munkaterv rögzíti, ezek mentén történtek az 

ellenőrzések. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az óvoda rendezett, a csoportszobák és egyéb 

helységek tiszták, fertőtlenítettek. Ezt segíti a takarítási rend, amit akkor is alkalmazni kell, ha 

hiányzik valaki. Ezen a téren kisebb hibák előfordultak, a folyamatos ellenőrzés ezen a téren 

sem maradhat el. A konyhás rugalmas munkavállalása a helyettesítések alkalmával lehetővé 

tette, hogy ne keljen dupla műszakban dolgozni a dajkáknak. Problémák adódnak viszont 

ilyenkor a csoportos feladatok és a konyhai munka elvégzésében.  

Minden kolléga részt vett a fenntartó által szervezett HACCP-s továbbképzésen. Fertőző 

megbetegedések esetén, illetve a karantén idején a fertőtlenítés minden esetben, többször is 

megtörtént. A dajkák, akik egyben az óvoda takarítói is, sokkal többet dolgoztak a 

szokásosnál, mert a pandémia alatti fertőtlenítés, takarítás megsokszorozta munkájukat. 
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Véleményem szerint a dajka műszak párjai jelenleg jól kiegészítették egymást. Segítették a 

dajkák munkáját és a pedagógusokkal való együttműködések, az információcserék, a 

munkatársi rövid értekezletek. Sajnos a rendszeresség még nem valósult meg ezen a téren, 

további feladatként tűzzük ki. 

Az óvoda titkárnője önálló, megbízható, munkája pontos, határidőket betartja. Vezetői 

munkát segíti, a folyamatokat átlátja.  

A kertész-karbantartó tevékenyen részt vesz óvodai rendezvényeken, segíti a 

teremrendezéseket. Nagyobb javításokat is elvégez, karbantartó feladatokat is ellát. A 

csoportszobákat, konyhát, kerítést, udvari játékokat kifesti. A kerti növényeink ápolása kissé 

háttérbe szorul.  Folyamatos ellenőrzéssel, értékeléssel ösztönözni szeretném őt arra, hogy 

jobban figyeljen az eszközök megóvására, tárolására! 

A pedagógiai asszisztens ebben az évben elsősorban ott segítette az óvónő munkáját, ahol 

hiányzott az óvónő. Nagy türelemmel és kedvességgel fordult az egyéni bánásmódot igénylő 

gyermekekhez is. Kellő rugalmasságot sajátított már el, azon a téren, hogy hol van rá a 

legnagyobb szükség. Átlátja a megoldandó helyzeteket, szerteágazó feladatait rangsorolni 

tudja. 

 

4.3. A gyermekek fejlődésének mérésével kapcsolatos tapasztalatok és az ebből 

következő feladatok 

Az óvodába kerüléstől rendszeresen mérjük (MSSST, szakemberek mérései, 

óvodapedagógusok megfigyelései) és elemezzük a gyermekek fejlődését, amelynek alapján 

egyéni fejlesztési tervet készítünk. A mérések eredményeiről a szülőket évente 2x 

tájékoztatjuk. A szakemberek rendszeresen konzultálnak (csoportlátogatás, beszámolók stb.) a 

fejlődés irányáról, menetéről és üteméről és ezekhez kapcsolják a módszerek megválasztását. 

Az óvodába járó gyermekek mérési eredményei folyamatos fejlődést tükröznek, a 

szakszolgáltatók szűrési eredményei jók. A kicsik fejlődése lassabb érési folyamataik miatt, 

de a későbbi időszakban behozzák az elmaradásukat. 

A megfigyelésekből, beszámolókból, az iskolaérettségi szakvélemények megállapításaiból 

kitűnik, hogy alacsony a gyermekek szociális érettsége, viselkedéskultúrája, neveltségi 

szintje, grafomotoros fejlettsége, beszédészlelése, illetve a téri tájékozódása. A szakértői 

vizsgálatok 11 gyermek esetében diagnosztizáltak tanulási zavart, amely a rendszeres 

fejlesztések ellenére elgondolkodásra késztetnek bennünket. A saját mérési eredményeink, 

illetve a fejlesztőpedagógus kontrollmérései nem mutattak ilyen mértékű lemaradást. Az 
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elkövetkező évben továbbra is hangsúlyt kell fektetni. a beszédészlelés, szociális képességek, 

ezen belül a feladatértés és tartás, kitartás, konfliktuskezelés, téri tájékozódás fejlesztésére. 

A gyermekek fejlettségének mérését a személyiség lapban és a csoportnaplóban rögzített 

szempontok alapján végeztük el mind a három korcsoportban. A pedagógusok gyakoribb 

méréseket szeretnének, a tapasztalataik szerint a gyakoribb mérési adatok alapján jobban 

kimutatható a fejlődés mértéke a gyermekeknél. Ez elősegítheti az egyéni fejlesztések 

pontosabb meghatározását is.  

A mérések alapján kiscsoportban az egyensúlyérzék, középső csoportban az egyensúlyérzék 

és finommotorika intenzív fejlesztést igényel. Valószínű, rosszabb eredmények lesznek 

ősszel, mivel vannak gyermekek, akik most 4-6 hónapig nem fognak óvodába járni.  

Az intenzív fejlesztés-fejlődés az óvoda leállása miatt megakadt, szeptemberben nagy 

kihívások elé nézünk. 

A novemberi szociometriai felmérésünk nem mutatott csoportegységet. Elhúzódott a sok kicsi 

beilleszkedése. Jól látható volt a korcsoportok közötti elkülönülés, egy – egy esetben volt 

áthajlás a korcsoportok között. A tavaszi mérés elmaradt.  

Az első félévben végzett mérések kimutatták, hogy a gyermekek állóképessége, 

mozgáskoordinációja, nagy mozgása, téri tájékozódására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az 

intenzív fejlesztést- fejlődést a járvány felfüggesztette, szeptemberben a nagycsoportosok 

fejlesztését ezen területeken szükséges megtervezni. 

A megfigyeléseink célja volt, hogy a feltáró módszer segítségével a szülők naprakész 

tájékoztatásban részesüljenek, valamint a nevelőmunka gyakorlata számára hasznosítható 

tényeket, következtetéseket, törvényszerűségeket tárjak fel a gyermekek alapképességéről, az 

értelmi, szociális, kommunikációs, testi képességekről.  

Programunk vizsgálatához szükségesnek tartjuk már a beszoktatás után, hogy a megfigyelési 

tapasztalatainkat mérésekkel is kiegészítsük. A gyerekek mozgásfejlettségének méréséhez, 

értékeléséhez, és a pedagógiai folyamatok elemzéséhez mérési rendszert alkalmazunk.  

A megfigyelési tapasztalatok, információk, és a mérési adatok során megállapításra kerültek a 

gyermekek személyes kompetenciái, erősségek, fejlesztendő területek, feladatok.  

Az SNI gyermekek fejlesztési tervének elkészítésében a szakértői véleményekre, a mérési 

eredményekre és az utazó gyógypedagógus személyes tapasztalataira támaszkodtunk. 

A személyiség fejlesztés során a jövőben is a differenciált, preventív munkára helyezzük a 

hangsúlyt. A mért adatok ismeretében a játékterv, nevelési és tanulási terv tudatos 

összeállítására fogok törekedni. 
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Javaslom, hogy kiscsoportban az első novemberi mérés után az alulteljesítő gyermekek 

számára, májusban ismételjük meg a mozgásfejlettség mérését. Ha a második mérés után is 

alulteljesít a gyermek, illetve a fejlődési üteme igen lassú, abban az esetben szeptembertől 

szakember bevonására lesz szükség.(Ha a második mérés novemberre tolódik, kevesebb idő 

jut a korrekcióra.) 

Szociometriai felmérésünk idén a járvány miatt csak novemberben valósult meg. Ám az 

kimutatta, hogy vannak már erős, kialakult baráti kapcsolatok és kezdődő baráti kapcsolatok 

is a csoportokban.  

 

4.4. Szaktanácsadói látogatás, tanácsadás tapasztalatai 

Intézményünkben dolgozik szaktanácsadó, így nem veszünk igénybe külső szakembert. 

 

5. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége 

5.1. Az év folyamán a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének 

javítása érdekében megtett intézkedések. 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságának növelése, az esélyegyenlőség biztosításának 

elősegítése a nevelőtestület, a csoportos óvónők, és a gyermekvédelmi felelős folyamatos, 

közös tevékenysége során valósult meg a csoportokban.  

Szorgalmaztuk a hátrányos helyzetű gyermekek folyamatos óvodába járását.  

Szerveztünk számukra olyan prevenciós programokat, melyek pozitív élményeket adnak a 

gyermekek és családok számára egyaránt (színházi előadás, séta az óvoda környékén, 

hagyományápoló programok, sportprogramok, jeles napok, stb.). 

Biztosítottuk a gyermeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő – óvó 

intézkedésre javaslatot tettünk a gyermekvédelmi felelősnek, pedagógiai szakvéleményben 

jeleztük a gyermek fejlődéséről, családi helyzetéről összegyűjtött tapasztalatainkat. 

A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismertük, és szükség esetén 

szakember segítségét kértük. 

A feltáró munkával párhuzamosan a felzárkóztatást, a csoportban folyamatosan 

megvalósítottuk, melyben az óvoda pszichológusa is aktívan részt vett.  

A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki.  

A COVID-19 alatt a veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű illetve minden gyermek 

állapotáról, ellátásáról a szülőktől folyamatosan informálódtam, segítséget nem kértek tőlünk.  

A COVID-19 alatt a veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű gyermekeket felhívtuk, a 

gyermekek állapotáról, ellátásáról a szülő tudott gondoskodni, segítséget nem kértek tőlünk. 
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5.2. A gyermekvédelmi tevékenységet segítő szervezetekkel való kapcsolat tapasztalatai 

 

A COVID-19 alatt is a veszélyeztetett gyermek szüleivel tartottuk a kapcsolatot. A 

pedagógusok érdeklődtek a gyermekek állapotáról, ellátásáról, szükség esetén jeleztek a 

vezetőnek. Az óvoda újra indításakor újabb esetjelző lapokat kellett küldeni egy család 

esetében, a gyermekek (testvérek) rosszabb mentális állapota miatt.  

 

6. Az óvodai nevelésbe illesztett egyéb, külső szolgáltató által szervezett foglalkozások, 

szolgáltatások tapasztalatai 

Foci: A szakképzett edző nagy szakmai és pedagógiai tudással rendelkezik. Jó a kapcsolata a 

gyermekekkel szülőkkel, és a pedagógusokkal is. Versenyeken jól szerepel óvodásainkkal. Az 

edzőt nagyon szeretik a gyerekek, jól bánik velük, türelmes. Az edzések színvonalasak. 

Rugalmasan kezeli az elmaradt órák pótlását. A szülői kérdőívek is ezt a visszajelzést 

tükrözték. 

Úszás: ebben az évben az oktatóval sikerült megfelelő kommunikációt kialakítanunk. Úgy 

láttuk, és a szülők beszámolói is azt mutatták, hogy a gyermekekkel való kommunikációja, 

stílusa változott, módszerei közelítenek az óvodás korosztály elvárásaihoz. 

Sakk: Szülői igény bár nem nagy számban, de megvan. Az oktató váltás óta a sakkoktatás 

gördülékenyen zajlik. Az oktatót a gyerekek szeretik, élvezik és várják a sakkfoglalkozásokat. 

Katolikus hittan: A gyerekek szeretik, jó a kapcsolata a gyermekekkel, nagyon jó a kapcsolata 

a testülettel. 

Református hittan: az idei évben bár meghirdettük, nem volt rá igény.  

Sajnos a legtöbb sportverseny megrendezése tavaszra esik, így azok a COVID 19 járvány 

miatt elmaradtak.  

 

7. Az óvoda ünnepei, hagyományai 

7.1. A pedagógia programban szereplő ünnep, hagyomány, program szervezésének 

tapasztalatai   

A pedagógiai programban megjelenő ünnepek, hagyományok, programok jól szervezettek az 

egész évet átfogóan kidolgozottak. Minden ünnepnek megvan a felelőse, az ideje, ezeket az 

éves munkatervben rögzítettük. Szervezett keretek között működnek a programok. 

A megvalósult programjaink mindegyike sikeres volt, a szülők nagyon együttműködőek 

voltak. 
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Autómentes nap: kerületi rendezvény. Jól szervezett, óvodánk összes nagycsoportosa részt 

vett.  

Egészségnap: A délelőtt folyamán gyümölcssalátát készítenek a gyermekek az általuk 

behozott gyümölcsökből, melyet elkészülés után el is fogyasztanak.  

Sportdélután: „óvoda körbefutó versenyt” a szülők és a gyerekek is nagy lelkesedéssel 

fogadták, sokan összegyűltek, ám az utolsó pillanatban az időjárás miatt elmaradt. (zivatar) 

Állatok Világnapja: Két alkalommal terápiás kutyabemutató zajlott a csoportokban, 

amelyeknek nagy sikere volt, a gyerekek körében. 

Márton napi lámpás felvonulás: A gyermekek üveglámpásokat készítettek, dalos játékokat 

tanultunk.  A szülőkkel közösen elmentünk az Újhegyi Bányatóhoz. A családokkal közösen 

énekeltünk, kör játékot játszottunk, majd körbementünk a tó körül 2-3x a meggyújtott 

lámpásokkal. A viszontságos időjárás ellenére is sok szülő eljött a lámpás felvonulásra. A 

jelen lévőknek tetszett a szervezett közös énekes lámpás felvonulás, a gyerekek különösön a 

sötétedés utáni világító lámpások fényét élvezték.  

Mikulás: Az idei évben a kékcsoportba járó gyermek nagypapája volt a Mikulás. A gyerekek 

énekeltek, verset mondtak, örömmel fogadták a mikulás ajándékát. A gyerekek rövid verse és 

éneke után személyesen kapták meg az ajándékot a Mikulástól. Ez a rendezvény abban volt 

más, mint az előző években, hogy a Mikulás hosszasan meghallgatta a gyerekeket 

foglalkoztató gondolatokat, és a gyerekek minden feltett kérdéseire szakszerű válaszokat 

adott. A kiscsoportos gyerekek személyiségét érzelmileg elvarázsolta.     

Mézeskalácssütés, barkács-délután szülőkkel: minden családból jöttek anyukák és apukák 

gyermekükkel közösen mézeskalácsot sütni. Egy allergiás gyermekünk anyukája készítette el 

a mentes tésztát csoportunk összes allergiás gyermekének. A gyerekek először 

kíváncsiskodva, majd egyre aktívabban készítették a mézeskalács figurákat. A kisült tésztából 

szívesen fogyasztott mindenki. Megköszöntük a szülőknek a tészta alapanyagainak 

felajánlását, amellyel hozzájárultak a program megvalósításához 

Gyermek Karácsony: a gyerekeknek nagyon tetszett a karácsonyi közös műsor, és izgalommal 

várták a díszleteket megpillantva azt a csodát, amelyet az óvoda dolgozói egy mesejáték 

formájában nyújtottak át a számukra. S mialatt a műsor zajlott, még a csoportba Jézuska is 

hozott ajándékot! A játékoknak nagyon örültek, a meséről napokig beszélgettek. 

Farsang: a hagyományoknak megfelelően 5 napos farsangot tartottunk. Sikeres rendezvény 

sorozat volt pedagógusoknak, gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Egy nemrég érkezett 

pedagógus értékeléséből idézek:”először vettem rész az egész hetes farsangi programban. A 

„legjobb” hetem volt, mert a fő szerep a játék volt. Megfigyelési tapasztalatom szerint minden 
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gyerek boldogan vett részt a tervezett játékokban, mozgásban, táncban, vigalomban. Ebben az 

időszakban ugrásszerű fejlődést figyeltem meg a gyerekek személyiségében. Az egy hetes 

program sok gyermeki kompetencia fejlődését segítette elő. A szülők jó partnerként működtek 

közre a jelmezek, eszközök mindennapos biztosítása során. A nyílt farsangi délutánon sok 

szülő jelmezben jelent meg, amely szintén az együttműködésről árulkodott.” 

Márc. 15: Minden gyerek fehér inggel és kokárdával érkezett a csoportba. Az óvoda 

hagyományainak megfelelően ismerkedtek meg a nemzeti jelképekkel, forradalom 

történetével, nemzeti dalokkal.  A projekt során elkészült eszközökkel, dalokkal, 

mondókákkal sikerült méltó szinten felkészülni az ünnepre. Hosszú évek során a Kormorán 

együttes feldolgozásában meghallgatjuk a gyerekekkel a Nemzeti dalt. A 3-4 éves gyerekeket 

érzelmileg megérintette az esemény, mindenki a legjobb tudása szerint, fegyelmezetten 

utánozta a dalra kitalált egyszerű mozdulatokat. 

A Húsvéti készülődés COVID-19 miatt már elmaradt. 

 

Egyéb megvalósult programok: 

Madárovi 09.11, 11.04., 11.25., 01.27. 02.14. 

Fővárosi Bábszínház Bérletes előadása  

Kulturális programok: Bábszínház az óvodába 

 

Online megvalósultak: 

03.22. Víz Világnapja 

04.08. Húsvét 

04.22. Föld Napja 

05.06. Anyák napja 

05.10. Madarak és Fák Napja 

 

Elmaradt ünnepeink: 

05.20. Egésznapos kirándulás:  

05.23.Zsivaj nap – Az óvoda 50 éves évfordulója 

 

7.2. A pedagógiai programokhoz kapcsolódó újabb hagyományteremtés jellemzői 

Zöld óvodává váláshoz szükséges újításokat vezettünk be az idei évben (Jeles napok). 

A már hagyománnyá vált Zsivaj nap megreformálása testületi ötlet alapján szerveztük. 

Játékos formában bemutatásra kerültek a különböző népszokások, hagyományok, ünnepek, 
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jeles napok által tervezett feladataink, melyeket a gyerekek együttműködően fogadtak.  

Fontosnak tartom, hogy az óvodás gyermek is megismerje a nemzetét, annak hagyományait és 

azokról pozitív élményeket szerezzen. A készülődés folyamatába, gyűjtőmunkába, 

teremrendezésbe, teremdíszítésbe, eszközvásárlásba, eszközkészítésbe stb. egyre aktívabban 

szeretném bevonni a gyerekeket és a szülőket. Tervezzük, hogy egy-egy nagyobb projekt 

lezárásaként egy nyitottabb kiállítást szervezünk a gyerekekkel a csoportszobában illetve az 

öltözőben, mely kiállítást a gyermekek délután a szüleiknek megmutathatnak. Szükségesnek 

tartom az újításokat. Jó lenne még a meglévő ünnepeket is modernizálni, frissíteni közösen. 

Nagyon jó volt tapasztalni, hogy az egész alkalmazotti közösség benne volt a sportnapi 

futásban, sikeres volt a farsang is, és a szülők nagy számban vettek részt a programokon. 

Biztos vagyok benne, hogy a jeles napokon, a zöld óvoda eseményein is szívesen részt 

vesznek majd, ha jó tartalommal töltjük meg. Ez jövő évi feladatunk. 

 

8. Az óvoda kapcsolatai  

8.1. A szülőkkel való kapcsolattartás eredményességének értékelése  

A szülőket tartjuk a legfontosabb nevelési partnereinknek, fontos, hogy kellő bizalommal 

legyenek a pedagógusok iránt, gyermekeik pedig érezzék jól és biztonságban magukat. 

Kapcsolattartási formáink szabályozottak, tervezettek, az intézmény nyitott az esetleges 

problémák feltárására. Gyakran keresik meg a vezetőt a beilleszkedés nehézségeivel, de kis 

türelemmel a szülők is belátják, hogy gyermekeiknek több idő kell a beszoktatáshoz.  

Fogadóórákon a pedagógusok mindig korrekt tájékoztatást adnak a gyermekek fejlettségéről. 

Nehéz elfogadtatni, ha gond van a gyermekkel, de éreznie kell a szülőnek, hogy minden 

támogatást megkapnak az óvodától. 

Szeretnénk több szülőt megmozgatni rendezvényeinkre, bár tudjuk, hogy sokat dolgoznak, és 

nincs is nagy helységünk ilyen rendezvények megtartására.  

Számos közös program, kapcsolattartási formát biztosítunk a szülők felé. Mindezt a 

munkaterv táblázatában rögzítjük, melyet átadunk a szülőknek, illetve feltesszük a 

honlapunkra. Így a szülők időben értesülnek a programokról. 

Általánosságban elmondható, hogy a szülőkkel közvetlen partneri viszonyt ápolunk és tartunk 

fent. Mindezeket sok személyes beszélgetéssel, tudatos odafigyeléssel valósítjuk meg. Mindig 

figyelünk a kommunikációink személyre szabására. Email rendszerünk jól működik, 

információk átadására, megosztására használjuk.  
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Kapcsolattartási 

formák felsorolása 

Értékelése 

Honlap Honlapunkat minden esetben naprakészen vezetjük. A szülők 

tájékozódnak az óvodát érintő tudnivalókról, programokról. 

Szeretném, ha a honlapon található szabályzatainkat (PP, SZMSZ, 

Házirend, Munkaterv, Adatvédelmi Szabályzat) is elolvasnák a 

szülők. E kérésemet szülői értekezleten jeleztem a szülőknek. 

A csoportokat érintő feltöltések a Honlapon háttérbe szorulnak, 

mert minden csoportunk rendelkezik zárt, csoportos e-mail 

rendszerrel, így a szülők a csoportokat érintő dolgokról ott 

tájékozódnak. 

e-mail Az e-mail rendszerünk hatékony és jól használható. A szülők 

mindig időben értesülnek a legfontosabb információkról, még 

akkor is, ha mint idén, karantént rendelnek el az óvodában a vírus 

miatt. Vagy akkor, ha ebben a rohanó világban elfelejtik a 

faliújságunkat megtekinteni ahol természetesen minden fontos 

információ megtalálható. Idén először ez a terület kapta a legtöbb 

pontot a szülők tájékoztatását illetően. 

faliújság Kevés szülő nézi meg, így megnehezítve a mi munkánkat is, ám 

ennek kiküszöbölésére jól alkalmazható az email rendszerünk. 

Továbbra is fontosnak tartjuk ezt a formát is. 

fogadó órák Minden szülő igényelte a fogadó órákat, így személyesen 

megbeszélhettük, gyerekükkel kapcsolatos gondolatokat, 

problémákat, további feladatokat a fejlesztés érdekében. Több 

szülő külön fogadóórát is kért év közben, melyre minden esetben 

nyitottak vagyunk.  

A rendkívüli helyzetben elmaradt a második félévre tervezett 

fogadóóra. Mi szerettük volna tájékoztatni a szülőket gyermekük 

fejlődéséről, így a pedagógusok által megírt jellemzéseket 

átküldték az óvónők a szülőknek azzal a megjegyzéssel, hogy 

nyitottak a személyes találkozóra is aki ezt igényli. Több szülő is 

élt a lehetőséggel. 

szülői értekezletek A szülői értekezletekre több szülő jött el, mint a tavalyi évben, de 

sajnos mindig azok a szülők hiányoznak, akiknek jó lenne ott lenni. 

Csoportot érintő döntések, információk átadások fontos színtere, 

melyen az óvodavezető is minden esetben részt vesz. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyre nagyobb feladatot ad számunkra. Több oldalról is 

igyekszünk, hogy minél szorosabb és hatékonyabb legyen a kapcsolatunk, mely a gyermekek 

fejlődését biztosítja. A projekt módszer akkor tud hatékony lenni, ha a szülők is megértik 

annak jelentőségét és fontosságát, hogy össze tudjunk dolgozni. 

A sok, szülős rendezvény biztosítja, hogy betekintést nyerjenek az óvodánk mindennapjaiba, 

erősítsük a szülő – gyermek kapcsolatát. 
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Továbbra is célunk hogy a szülőkkel közösen, együttműködve segítsük a gyermekek 

fejlődését. Általánosságban elmondható, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyan 

működik az óvodánkban. A szülők érzik, hogy bátran fordulhatnak hozzánk bármilyen 

problémájukkal, mert mi meghallgatjuk és segítjük őket. 

 

8.2. Társintézményekkel való kapcsolattartás általános tapasztalatai 

 

Társintézményeinkkel törekszünk a jó, partneri munkakapcsolat megtartására.  

Fenntartó részéről igyekszünk minden elvárásnak megfelelni. Kérdés, probléma esetén 

készséggel álltak rendelkezésre, minden esetben kaptunk segítséget. 

Kerületi óvodákkal jó munkakapcsolatot ápolunk. Szomszédos intézményekkel (iskola, 

bölcsőde), szoros a kapcsolatunk. Törekszünk az átmenetek megkönnyítésére, így minél több 

közös program szervezésére. 

 

Apró Csodák Bölcsőde 

 

Jó a kapcsolatunk. Kölcsönösen megismertük az új dolgozókat, 

egyeztetjük közös programjainkat. Részt veszek a bölcsődében 

szülői értekezleten.  

További fejlesztésre szorul a konyhával való kapcsolatunk. Az 

étkezés minőségét tekintve, illetve a programok egyeztetése terén.  

Szt. László Ált. Isk. 

 

Az általános iskolákkal az idei évben nem volt kapcsolatunk. A 

volt nagycsoportosokat meglátogattuk ősszel, de más kapcsolat 

nem volt az iskolával. Az iskolalátogatásokról szóló meghívókat 

nem kellő időben kaptuk meg, emiatt és a pedagógus hiány miatt, 

nem tudott minden érintett pedagógus részt venni. 

Kroó György 

Zeneiskola 

Meghívtak bennünket koncertjükre, amit a nagycsoportosok 

élvezettel végighallgattak. 

Fenntartó Jó, hatékony munkakapcsolat alakult ki.  

Kincskeresők Óvoda Nevelés nélküli napjainkon kölcsönösen biztosítottuk a 

gyermekek felügyeletét.  

Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat X. 

kerületi Tagintézménye  

Egyoldalú, a gyermekekről csak sokára, vagy egyáltalán nem  

kapunk információkat. 

KKKK Jó a kapcsolat. Az idei nevelési évben találtunk számunkra 

megfelelő programokat. 

BÁRKA Család és 

Gyermekjóléti Központ 

Megfelelő a kapcsolat. Csak a legszükségesebb esetekben, 

jelzünk. Sajnos idén többször kellett felvennünk a kapcsolatot 

családgondozókkal.  
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8.3. Az egyéb intézményekkel való kapcsolat jellemzői 

 

Vagyonkezelő Rt – Kőkert KFT A Vagyonkezelő ZRT. intézményekkel való kapcsolattartás az 

ellátandó feladatok elvégzésére irányult. A velünk közvetlen 

kapcsolatban lévő partnerekkel a kapcsolat javult, minden 

esetben elérhetőek voltak.  

Közművelődési és Civilkapcsolati 

Főosztály 

A kapcsolattartást a segítőkészség és a tolerancia jellemzi.  

 

Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat X. kerületi 

Tagintézménye 

Az iskolaérettségi vizsgálatok szervezése és lebonyolítása 

szervezetten történt. Nagyfokú segítségnyújtás volt 

tapasztalható. sajnos a visszajelzések még mindig nehézkesek. 

Körösi Csoma Kulturális Központ 

- Tanuszoda 

Heti rendszerességgel veszünk részt a tanuszoda 

úszótanfolyamán, illetve az itt megrendezett kerületi 

úszóversenyen. Sajnos a Kőbányai Pedagógiai Napok 

elmaradtak ami szinte már az egyetlen lehetőségünk a kerület 

óvodáinak szakmai munkáját megismerni. 

Védőnői hálózat  Kiváló a kapcsolatunk. A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában és az óvodaköteles gyermekek felkutatásában is 

részt vállal.  

Fővárosi Bábszínház Rendszeresen járnak a nagycsoportosok. Kapcsolatban vagyunk 

egymással. 

 

9. Az intézményvezető önértékelése 

A tanév legtöbb feladata a szervezetfejlesztés területén mutatkozott meg. Ebben a tanévben 1 

új kolléga érkezett közösségünkbe, 1 kolléganő pedig év közben költözés miatt távozott az 

intézményből. Többször kellett átalakítani a beosztásokat, feladatokat. Nagyon sok időt, 

energiát vettek el a napi szervezési feladatok. 

A másik nagy feladatunk ebben az évben két önértékelés lebonyolítása, amely bár szakmailag 

fejlesztő hatású volt a nevelőtestületre nézve, azonban aránytalanul nagy terhet rótt kis 

létszámú közösségünkre. Ezeket a nagy mennyiségű kidolgozásra váró kérdőíveket, majd 

adathalmazt csak szoros időbeosztással, hatékony szervezéssel, egymást segítve, 

együttműködve, időnket, energiánkat nem kímélve tudtuk megvalósítani. 

Az önértékeléssel kapcsolatos anyagok elkészítése, feltöltése nagyon sok plusz időt és 

energiát igényelt a kollégáktól is. Igyekeztem minden szakmai segítséget megadni számukra.  

A Köznevelési Törvényből adódó feladatok, személyi változások a dokumentációk 

felülvizsgálata, módosítása, a költségvetés tervezése kapcsán tapasztalt változások, a 

különböző programok változásai, új programok bevezetése, megnehezítették a munkámat.  
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Nagy feszültség forrása számomra az állandó időszűkében végzett feladatok elvégzése. 

Szeretem, ha minőségi, pontos, előre mutató dokumentumok kerülnek ki a kezemből. Képes 

vagyok rá, lennének ötleteim, innovatív vagyok, de idő szűkében ezek nem tudnak 

megvalósulni. Amennyiben nem lennének az állandó személyi változások, jobban tudnék 

gazdálkodni az időmmel is.  

Úgy érzem, emberi hozzáállásom, vezetői magabiztosságom egyfajta biztonságérzetet ad a 

dolgozóknak. Mindig, minden esetben érzem támogatásukat, elfogadásukat és ez további 

energiákat ad számomra. A feladatok, hatáskörök jól elkülönülnek, ezért jól ellenőrizhető 

szervezet a miénk. A jövőben még több időt kell szánnom a rendszeres ellenőrzésekre, és az 

azt követő megbeszélésekre.  

Az óvoda vezetősége között a feladatkörök elosztottak, de a felelősség mindig a vezetőé. 

Döntéseimet előkészítem, az információk sokoldalú megszerzésére törekszem. Úgy gondolom 

a vezető példamutatása mindenképp mintául szolgál az alkalmazotti közösség számára. Erős 

pozitívumként emelem ki, hogy a testület, amely éppen hat stabil, állandó tagból áll, 

fejlődőképes, fejlődik is folyamatosan. Nyitott, az újszerű ötleteket, megoldásokat szívesen 

kipróbálja, kreativitása magas fokon megmutatkozik. Nagy teherbírás, terhelhetőség jellemző. 

Szakmai párbeszéd, vitakultúra egyre magasabb színvonalú, működik a demokrácia. 

Meglátásom szerint minden dolgozó rendelkezik a magas fokú szakmai tudással, a többség 

sokéves gyakorlattal is. Kívánatos lenne, hogy minden pedagógus tisztába jöjjön erősségeivel, 

fejleszthető területeivel, képviselje saját arculatát az óvoda sajátosságaihoz igazítva.  

Nagy teher hárult (üres álláshely) nevelőtestületünkre, de közösen, együttműködve, sikerült a 

feladatokat megoldani. Az új pedagógusok magas száma miatt sajnos egyenlőtlenné vált a 

kollégák terhelése. Elengedhetetlenné válik az új kollégák folyamatos bevonása a feladatokba, 

a felelősi rendszer újragondolása annak érdekében, hogy az egyenletes terhelés 

megvalósulhasson. A következő nevelési évnek az egyik fő feladata ez lesz. Következő év 

feladata lesz egy kolléga minősítésének lebonyolítása, valamint vezetői tanfelügyeletben való 

részvétel, és a vezető újra pályázása, mely szintén rendkívül sok feladattal, adminisztrációs 

teendővel fog járni. 

A technikai dolgozók a bekövetkező változások ellenére, kellő együttműködéssel segítik az 

óvodapedagógusok munkáját és teremtik meg a neveléshez szükséges környezeti feltételeket. 

A szülők elégedettsége minden korosztálynál maximálisan jó, 94%.  

Az újonnan felálló nevelőtestületnek sokkal több és célirányosabb kommunikációra, több 

rétegű információáramlásra, az eddiginél is több szakmai segítségre van szüksége. 
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1 sz. melléklet 

Fejlesztőpedagógus értékelése 

Schöffer Katalin 

 

2020. 03.15-től dolgozom az intézményben. Az első óvodában töltött nap után rendelték el a 

karantént.  

A járvány ideje alatt első feladatom volt egy bemutatkozó levél megírása, amelyben leírtam 

végzettségeimet és azok lényegi részét, mely területeket tudom általa támogatni és segíteni az 

erre rászoruló gyermekeknél. Otthoni munkavégzésem során az intézményben lévő középső 

és nagycsoportos gyermekek pedagógusai felé küldtem át játékos, fejlesztő, otthon végezhető 

feladatokat, melyeket továbbítottak a szülők felé. Az általam érintett területek: auditív 

differenciálás, auditív memória, auditív-szeriális emlékezetfejlesztés, kognitív funkciók, 

szociális, finommotorika fejlesztése, taktilis észlelés, fejlesztés, téri tájékozódás, vizuális 

észlelés és figyelem fejlesztés, mozgás, beszéd fejlesztése.   Online feladatküldés során 

segítettem a fejlesztésre szoruló gyermekeket és szüleiket.  

Egy gyermek szülője keresett meg e-mailben, akivel a kapcsolatfelvétel során megbeszéltünk 

egy személyes találkozót az intézményben, amiből egy fogadóóra kerekedett ki. Tartalmas 

beszélgetés zajlott közöttünk, melynek eredményéről tájékoztattam az érintett gyermek 

óvodapedagógusait. A továbbiak során folyamatos kapcsolattartást gondolok a szülővel, 

gyermeke megfelelő irányú és ütemű fejlődésének érdekében. 
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2 sz. melléklet 

Óvodapszichológus értékelése  

Vámosi Edit 

Óvodapszichológusi munkámat a 2019-20 évben a tervezett ütemezés szerint végeztem, 

valamint a járványhelyzet miatt kialakult karantén idején online alakítottam ki. 

Összesen 28 gyermek kapott pszichés megsegítést ebben a tanévben egyéni, illetve 

kiscsoportos formában. A gyermekek ellátását összesen 23 alkalommal szülőkonzultációk 

kísérték. 2 HH  8 BTM  1fő SNI gyermeket láttam el.  

Az órarend kialakításánál figyelembe vettem a logopédiai ellátásában részesülő gyermekek 

időbeosztását. Igyekeztem az óvodai programokhoz, élethez is hozzáigazítani azt, így 

összességében fix és egyben rugalmas órarend alakult ki.  

A tanév elején hospitáltam minden csoportban, ami fontos hozzáadott érték a gyermek társas 

kapcsolatai, csoportban való viselkedésének szempontjából.  

Egész tanévben folyt az MSSST tesztek felvétele és kiértékelése, melyet fejlesztőpedagógus 

hiányában magam végeztem. Folyamatos volt a gyermekek vizsgálatara való küldése, vagy 

kontroll vizsgálata, amihez alapos pszichológiai véleményt csatoltam, segítve ezzel a 

szakszolgálatnál dolgozó kollégák munkáját.  

Folyamatos szakmai konzultációt folytattam az óvodapedagógusokkal, szakszolgáltatókkal 

nyomon követve a gyermekek fejlődését. 

2020 márciusában bekövetkezett karantén helyzet ideje alatt online tartottam a kapcsolatot a 

rizikós gyermekek családjaival, heti 1 alkalommal konzultáltam a szülővel és a gyermekkel. 

Online segédanyagot állítottam össze a szülők és kollégáim, az óvodapedagógusok, technikai 

dolgozók, mentálhigiénéjének megóvása érdekében. A tartalmas olvasni való segédanyag 

mellett, mesékkel, relaxációs és pszichoedukációs hanganyaggal is készültem. Az 

óvodapedagógusokkal, technikai dolgozókkal, vezetővel rendszeresen tartottam a kapcsolatot, 

egy alkalommal közös online találkozóra is sor került. Az online kapcsolattartás során 

kiemelten igyekeztek a kollégák a szülőket támogatni, eredményes együttműködést 

kialakítani az intézmény és a család között. Az óvodapedagógusok differenciált bánásmódja, 

türelme, a szakszolgáltatókkal folytatott közös munka a gyerekek érdekében eredményesnek 

bizonyult.  
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3 sz. melléklet 

Beszámoló a 2018-2019. tanévben végzett logopédiai munkáról a Zsivaj Óvodában 

Kármánné Pintér Dóra 

 

heti óraszám 11 

ellátatlan feladat(óra) 0 

 

Nevelést segítő 

szakemberek  

Ellátott gyermekek száma Ellátottak 

összesen 

ebből 

kiscsoportos 

3 éves korú 

középsős  

4 éves 

korú 

nagycsoportos 

5-7 éves korú HH HHH SNI BTM 

Logopédus 2 0 18 20 0 0 0 8 

Pszichológus  4 14 10 28 2 0 1 8 

Utazó 

gyógypedagógus 

1 1 0 2 1 0 2 0 

Fejlesztőpedagógus 0 12 4 16 2 0 0 8 

 

Ebben a tanévben heti két alkalommal (kedden és csütörtökön), 11 órában tartottam 

foglalkozásokat. Szeptemberben elvégeztem a harmadik és az ötödik életévüket betöltött 

gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését, kontroll vizsgálatát. A hároméves kori 

logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (KOFA kérdőív), az ötéves kori szűrés elsősorban a 

beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányult. A szűrések, 

vizsgálatok eredményéről azok a szülők kaptak írásos tájékoztatót (logopédiai vélemény 

formájában), akiknek a gyermeke ellátásban részesülhetett. A többieket szülői értekezleteken 

informáltam. Igény szerint fogadóórákon is részt vettem. A hagyományos szakszolgáltatói 

megbeszéléseken egyeztettük a tapasztalatainkat, és beszéltük meg a gyermekek állapotának 

megfelelő terápiákat, vizsgálatokat, teendőket. A jogszabályi előírásoknak megfelelően heti 

két alkalommal láttam el a fölvett klienseket.  

Az elvégzett logopédiai vizsgálatok azt mutatták ebben a tanévben is, hogy az 

artikulációs problémákhoz minden esetben társult egyéb részképesség(ek) gyengesége is. 

Gyakran tapasztaltam, hogy figyelmük, koncentrációjuk, feladattudatuk életkori átlaguk alatt 

maradt. Fonológiai tudatosságuk, hallási figyelmük, akusztikus, verbális memóriájuk és egyéb 

nyelvi területek gyengesége is súlyosbította állapotukat, lassította fejlődésüket. 
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Finommotorikájuk is fejlesztésre szorult sok esetben. Az artikulációs terápiát kombináltam 

komplex nyelvi terápiával. 

20 gyermek járt logopédiai foglalkozásra. 3 fős kiscsoportos formában történt. A 

foglalkozásokon differenciáltuk a gyermekek által hibásan ejtett hangokat, kialakítottam a 

helyesen képzettet, és sok-sok gyakorlással igyekeztünk beépíteni a gyermek spontán 

beszédébe. Ez ebben a tanévben több gyermeknél még nem sikerült maradéktalanul. Ennek 

leggyakoribb oka, hogy nagyon súlyos a beszédállapotuk (egyéb részképesség gyengeséggel 

nehezítve a helyzetet). Ezért 3 főnél a következő tanévben is folytatni kell a munkát. A 

beszédhiba javításán kívül diszlexia prevenciós feladatokat és beszédértést, észlelést fejlesztő, 

a nyelvi fejlődést segítő feladatokat végeztünk, életkoruknak megfelelően, játékos formában. 

Feladattudatuk, figyelmük, koncentrációs képességük folyamatosan fejlődött. 

A szülők egy része intenzíven támogatta munkánkat, de sajnos voltak olyanok is, akik 

nem vették komolyan, és nem tudtam közös munkára késztetni őket. Rendszeresen 

konzultáltam a gyermekek fejlődéséről az óvónőkkel, az óvodában működő pszichológussal, a 

fejlesztőpedagógussal és azokkal a szülőkkel, akik ezt igényelték. Szakszolgáltatói 

megbeszéléseken egyeztettük tapasztalatainkat a gyermekek állapotáról, fejlődésükről, és 

arról, hogy kit, milyen vizsgálatokra irányítsunk (orr- fül-gégészet, audiológia, foniátria, 

ideggyógyászati, szakértői bizottsági, iskola érettségi vizsgálat). 

A karantén időszaka alatt online fejlesztéseket végeztem. A szülők 90% megoldotta, hogy 

gyermekével ezen a módon gyakoroljak, fejlesszem őt. A szülőkkel is konzultáltam, otthoni 

feladatokkal láttam el őket. 

Nagy segítséget jelentett munkánkban, hogy lehetőséget kaptunk a kezelt gyermekek 

feladatlapjainak fénymásolására. 

 

4 sz. melléklet 

Önértékelést Támogató Munkacsoport értékelése 

Myszöglad Izabella 

Az éves önértékelési terv készítésénél alapul vettük az ötéves önértékelési programot. 

Az önértékelési a 2019-2020-as nevelési év munkaterv mellékletében található meg.  

Pedagógus önértékelést két pedagógus esetében ütemeztünk be, ebből egy esetben 

megvalósult. Az önértékelések idei évi ütemezésének indoka, hogy mind a két pedagógus 

esetében a minősítő vizsgát meg kell előznie önértékelésnek. Az elmaradás oka, hogy a 

pedagógus mégsem került be a minősítő eljárásba, és az év során több plusz feladat hárult a 
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nevelőtestületre, melyek miatt utólagosan mérlegelve döntöttünk az ő önértékelésének 

elhalasztásáról. 

Az önértékelés a tervezett időponthoz képest hamarabb valósult meg a COVID-19 járvány 

miatt. Az önértékelés lebonyolításában a nevelőtestület valamennyi tagja részt vett.  

Az önértékelések során zavaró esemény volt a járvány megjelenése, ez több időráfordítást 

igényelt a testület részéről, hiszen a jegyzőkönyvek és egyes feladatok ellátása, már „home 

officeban” történt, ennek ellenére elkészültek a jegyzőkönyvek és az egyéni önfejlesztési terv, 

melyek az OH felületére feltöltésre kerültek, valamint kinyomtatott formában tároljuk a 

vezetői irodában, hogy a tanfelügyeleti látogatás során biztosítsuk a hozzáférést a szakértő 

tanfelügyelők számára. 

A pedagógus a nehezítő körülmények ellenére eredményesen elvégezte az önértékelést.  

A pedagógus önértékelések alapján összesítő elemzés készül, ami az intézményi önértékelés 

során kerül felhasználásra, a jegyzőkönyv, dokumentumelemzés, „2. Az óvodapedagógus-

önértékelés eredményeinek összegzése” pontban kerül rögzítésre.  

Az önértékeléshez, tanfelügyelethez kapcsolódó törvényi szabályozást, rendeleteket, 

útmutatók, kézikönyvek változásait az intézményvezető és az ÖTM figyelemmel kísérte és 

tájékoztatta a testületet. Az útmutatókhoz, kézikönyvekhez való hozzáférést az informatikai 

felület mellett papír alapú, kinyomtatott formában is biztosította a vezető, amik az intézmény 

könyvtárában elérhetők. 

Az intézményi önértékelés évente vizsgálandó kiemelt szempontjait Győri Krisztina értékelte.  

A kapott eredmények megjelenítésre kerülnek a munkaterv értékelésben, valamint az 

intézményi önértékelés jegyzőkönyvében. 

Az idei nevelési évben egy fő gyakornok óvodapedagógus sikeresen leadta portfólióját, hiszen 

bekerült a 2019-2020-as minősítő eljárásba. Őt a mentora, az óvoda vezetője és a 

nevelőtestület szinte minden tagja is támogatta a sikeres portfólió feltöltésében. 

 

5 sz. melléklet 

Gyermekvédelmi beszámoló 

Frankóné Szabó Brigitta 

A 2019-20-as évben a következő célokat tűztük ki célul: 

 A BTM, tehetség, HH, HHH, SNI gyermekek folyamatos figyelemmel kísérése, 

fejlődésének elősegítése. 

 Figyelembe vettük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi 

elvárásokat és intézményi alapelveket. 
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 Fejlesztőpedagógus foglalkozott 15 gyermekkel  

 Pszichológus foglalkozott 28 gyermekkel 

 Logopédus foglalkozott 19 gyermekkel 

 Minden óvónő egyéni fejlesztési tervet készített a hozzá járó gyermekekről és ezt 

egyeztette a szakszolgáltató kollegákkal. 

 

Ebben az évben következő intézkedéseket tettük meg, a gyermekek védelmének érdekében: 

 A Bárka Család és Gyermekjóléti Központ kérésére esetmegbeszélésen vettem részt 1 

alkalommal, ahol a gyermekeket (testvérpár) alapellátásba vették. Őket folyamatos 

figyelemmel követem, többször jeleztünk is feléjük a gyermekek állapotával 

kapcsolatosan. Pedagógiai véleményt 1 alkalommal és 2 jelzési lapot küldtünk a 

testvérekről, valamint intézményvezetőnk által telefonon folyamatosan tartottuk a 

kapcsolatot. 

 A rendszeres óvodába járást figyelemmel kísértük. Igazolatlan napok száma 0 volt. 

 Ingyenes étkezésben részesülők száma ebben a nevelési évben 62 fő volt. 

 Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek intézményünkben 3 fő. 

 Veszélyeztetett 3fő. Ebből egy főt ebben az évben kezdeményeztük felvételét anyagi 

és családi háttere miatt 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs az intézményünkben. 

 A szülőket értesítettük az őket érintő segítő akciókról és mi is szerveztünk ruha és 

mesekönyv gyűjtő akciót, amivel óvodánkon kívüli rászorulókat segítettünk. 

 A családokkal való jó kapcsolat kialakítását és annak megtartását nagyon fontosnak 

tartjuk intézményünkben és ezért mindent meg is teszünk. 

 

Tapasztalataim szerint, a legnagyobb gondot a szülők életvitele, szenvedélybetegsége, labilis 

idegrendszere, viselkedése okozza. A gyerekek ennek elszenvedői, amellett, hogy szeretve, 

óvva, féltve nevelik őket. Hiányzik a követendő, mintaszerű felnőtt kép a gyerekek 

többségének. Mi mindent megteszünk, hogy tőlünk megkapják ezt, de minden hétfőn újra 

kezdjük az „építkezést”. Konkrét viselkedésformákat kell megtanítanunk a gyerekeknek és 

gyakran szüleiknek is. 
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6 sz. melléklet 

Munkavédelmi értékelés 

Simon Alexandra 

A munkavédelmi oktatás megtartása megtörtént a nevelési év elején illetve új dolgozó 

beléptetésekor és Munkavédelmi Oktatási Naplóba rögzítésre került. 

 A nevelési év során egy munkabaleset (végtagtörés) történt, melynek nyilvántartásba vétele 

és kivizsgálása megtörtént. Gyermekbaleset nem történt. A nők és fiatalkorúak 

munkavégzésére vonatkozó rendeletek és a dolgozók munkahelyi magatartására vonatkozó 

előírások betartását folyamatosan ellenőriztük a nevelési év során. Az udvari játszóeszközök 

állapotának felmérése megtörtént. A munkavédelmi szemle ebben a nevelési évben elmaradt a 

koronavírus járvány okozta rendkívüli szünet miatt. 

 

7 sz. melléklet 

Tűzvédelmi értékelés 

Simon Alexandra 

A tűzvédelmi oktatás megtartása megtörtént a nevelési év elején illetve új dolgozó 

beléptetésekor és Munkavédelmi Oktatási Naplóba rögzítésre került. A tűzoltó készülékek 

tervszerű, időszakos ellenőrzése megtörtént, figyelemmel kísértem a készülékek ellenőrzését. 

Az ellenőrzés során minden készüléket rendben találtak. A tűzvédelmi szabályokat, 

előírásokat betartattam, figyelemmel kísértem, hiányosság nem fordult elő. A tűzriadó tervet 

áttekintettem.  A dohányzási tilalomra vonatkozó rendelkezések betartatása, ellenőrzése 

megtörtént. A villamos berendezések kapcsolójához vezető út hozzáférhetőségének és az 

elektromos készülékek, világító berendezések működésének ellenőrzése villanyszerelő által 

lettek ellenőrizve az év folyamán több alkalommal. A menekülési útvonal akadálytalan volt, 

és zökkenőmentesen biztosítva volt. A tűzvédelmi szabályok, előírások betartását 

figyelemmel kíséretem, hiányosság nem történt. Az évi egy alkalommal tartandó tűzriadó 

gyakorlat a koronavírus járvány miatt elmaradt.  
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8 sz. melléklet 

Az óvodai munkatervben meghatározott feladatok ütemezése 

Megjegyzés: a 2020. március 16-a utáni programok nagy része a karantén miatt elmaradt. Az 

új kiscsoportos gyermekek szüleinek szóló szülői értekezletet és a ballagás időpontját nyár 

végére módosítottuk. 

Tevékenység aug. szept okt. nov. dec. jan. febr. márc ápr. máj. jún. 

Hospitálás – 

csoportonként, 

fejlesztőpedagógu

snál  

   X X X, X X     

Nevelési értekezlet 

Tanítás nélküli 

nap 

08.30       04.21  05.22 06.11 

-12. 

Szülői értekezlet  N, 

Kö, 

K, V, 

09.11

-25. 

  

   

N,Kö

,K,V, 

03.25

-29. 

  0.szü

lői  

K, V, 

SZSZ ért.  10.01        06.17  

Gyermekek 

felmérése 

   X      X  

Óvónők-

szakszolgáltatók 

kapcsolattartása 

 N,Kö

,V,K, 

  

megb

eszél

és 

N, V    Kö, 

V 

03.10 

  N, 

Kö, 

V  

Fogadónap    N, 

Kö, 

K, V, 

11.11

-15. 

Beisk

olázó 

foga

dó N, 

V 

   

N. 

szüks

ég 

szeri

nt 

Kö, 

K, 

V, 

04.06

-09 

  

Nyílt nap     N 

11.14    

 

 

Kö, 

V, 

03.30
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-02. 

Játszó délután    Kö, 

V, 

    
K 

  

Nyitott hét leendő 

szülőknek 

       03.30

,31 

04.01   

Kapcsolat a 

bölcsődével 

x       Nyito

tt 

kapu 

szülő

i ért. 

 x 

Kapcsolat 

iskolával 

 x        x  

 

Óvodai ünnepek, hagyományok 

Kirándulás Kö, N,  09.25.          

Autómentes nap  09.20          

Egészségnap-

ovifutás 

  10.

02. 

        

Állatok világnapja   10.

04 

        

Márton napi 

lámpás felvonulás 

   11.08        

Mikulás     12.06.       

Adventi 

készülődés, mézes 

kalácssütés 

    12.09-

14. 

      

Ünnepi fotózás    11.06     04.08   

Karácsony 

gyermek-felnőtt 

    12.18.

20. 

      

Farsang       02.03

-07 

    

Március 15.        03.13    

Víz világnapja        03.23    

Költészet napja         04.14   



Engedélyezett 
álláshelyek 

száma 

Betöltött 
álláshelyek 

száma

Betöltetlen 
álláshelyek 

száma

Az év folyamán 
távozott pedagógusok 

száma

Álláshelyet betöltő fő 
(korrigált) Megjegyzés

Aprók Háza Óvoda 28 26 2 2 26

Bóbita Óvoda 14,5 14,5 0 0 15

Csodafa Óvoda 16,5 16,5 0 1 17 Év közben 3 fős óvodapedagógus hiánnyal működtek, május végére sikerült
az álláshelyeket betölteni.

Csodapók Óvoda 10,5 10,5 0 0 11

Gépmadár Óvoda 16,5 16,5 0 0 17 Januárig 1 fős óvodapedagógus hiánnyal működtek, és januártól további 1
fő óvodapedagógust is helyettesíteni kellett tartós betegsége miatt.

Gesztenye Óvoda 14,5 12,5 2 2 13 1 óvodapedagógus álláshelyet nem tudtak betölteni egész évben, 1 fő
februártól tartós betegállományba került, majd júniustól Gyed-re ment, 1 fő
óvodapedagógus áprilistól, 1 fő óvodapedagógus júniustól kezdte
felmentési idejét, mivel nyugdíjba mennek, csak egyikük álláshelyét sikerült
újra betölteni.

Gézengúz Óvoda 10,5 8,5 2 1 9 A nevelési évet 3 fős óvodapedagógus hiánnyal kezdték, ebből 1 álláshelyet
tudtak betölteni az év folyamán.

Gyermekek Háza Óvoda 10,5 10,5 0 0 11

Gyöngyike Óvoda 10,5 10,5 0 2 11 A nevelési évet 3 fős óvodapedagógus hiánnyal kezdték, 4 fő nyugdíjas
óvodapedagógus segítette a munkát megbízási jogviszony keretében heti 14
órában, 1 álláshelyet májusban, további 1 álláshelyet június végén
betöltöttek, 1 gyesen lévő óvodapedagógus július 1-től szabadságát tölti,
ősztől munkába áll, 1 óvodapedagógus június 1-től felmentési idejét tölti,
mert november 1-től nyugdíjba vonul.

Hárslevelű Óvoda 10,5 9,5 1 0 10

Kékvirág Óvoda 16,5 16,5 0 0 17 A nevelési évet 2 fő óvodapedagógus hiánnyal kezdték és 1 fő tartós
betegállományban volt, 1 óvodapedagógus álláshelyet áprilisban, további 1
álláshelyet pedig augusztusban töltöttek be, 1 fő óvodapedagógus a
felmentési idejét tölti, augusztus 31-től nyugdíjba vonul, 1 fő pedagógus
szeptember 1-től elhagyja az óvodapedagógusi pályát.

Kincskereső Óvoda 10,5 7,5 3 5 8

Kiskakas Óvoda 18,5 18,5 0 0 19

Mászóka Óvoda 12,5 12,5 0 0 13 A nevelési évet 2 üres pedagógus álláshellyel kezdték, nyugdíjas pedagógus
segítette a munkát megbízási jogviszony keretében heti 14 órában, a
fejlesztőpedagógus álláshelyet októberben betöltötték, 2020. július 1-től is
betöltöttek egy pedagógus álláshelyet, 1 pedagógus 2020. januártól
táppénzen van, szeptembertől felmentését kezdi.

Mocorgó Óvoda 19,0 19 0 1 20 4 fő óvodapedagógus Gyesen volt a nevelési év folyamán, további 1 fő
fizetés nélküli szabadságon, ebből 2 álláshely fel van függesztve
átmenetileg, nyugdíjas pedagógusok megbízási jogviszony keretében heti 14 
órában segítették a feladatok ellátását a 3 ténylegesen be nem töltött
pedagógus álláshelyen.

Rece-Fice Óvoda 10,5 9,5 1 2 10 1 üres álláshely van, 1 fő pedagógus tartós betegállományban van, további 1
fő pedagógus pedig gyesen.

Zsivaj Óvoda 10,5 8,5 2 1 9

Összesen 240,5 227,5 13 17 236

Beküldési határidő: 2020. július 27.

A 2019/2020. nevelési év értékelése

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1.1. Pedagógus álláshelyek (intézményi adatok)

3. melléklet az előterjesztéshez



Gyakornok Pedagógus I Pedagógus II Mesterpedagógus Összesen
Aprók Háza Óvoda 2 10 13 1 26
Bóbita Óvoda 3 5 7 0 15
Csodafa Óvoda 2 9 6 0 17
Csodapók Óvoda 1 6 4 0 11
Gépmadár Óvoda 1 10 5 1 17
Gesztenye Óvoda 1 6 7 0 14
Gézengúz Óvoda 1 7 1 0 9
Gyermekek Háza Óvoda 0 6 5 0 11
Gyöngyike Óvoda 1 6 4 0 11
Hárslevelű Óvoda 0 5 3 1 9
Kékvirág Óvoda 4 4,5 7 1 16,5
Kincskereső Óvoda 0 3 4 0 7
Kiskakas Óvoda 2 10 6 1 19
Mászóka Óvoda 2 3 8 0 13
Mocorgó Óvoda 1 11 6 1 19
Rece-Fice Óvoda 0 4 3 1 8
Zsivaj Óvoda 1 4 2 2 9
Összesen 22 109,5 91 9 231,5

1.2. Pedagógusok eloszlása minősítés szerint



1.3. A 2018/2019.  nevelési évben iskolarendszerű képzésben résztvettek száma

Intézmény Szakterület Képzésben 
résztvettek száma

Aprók Háza Óvoda BME GTK közoktatási vezető, pedafgógus szakvizsga 1
Bóbita Óvoda ELTE PPK Pedagógiai Szakpszichológus Szakképzés 1
Csodafa Óvoda ELTE Neveléstudomány Mesterszak 1

TSMT terapeuta képzés 1
Csodapók Óvoda 0 0
Gépmadár Óvoda Fejlesztőpedagógia   1
Gesztenye Óvoda Fejlesztőpedagógia 1
Gézengúz Óvoda 0 0
Gyermekek Háza Óvoda 0 0

Óvodapedagógia 1
Pedagógiai szakpszichológus 1

Hárslevelű Óvoda 0 0
Kékvirág Óvoda 0 0
Kincskereső Óvoda 0 0
Kiskakas Óvoda 0 0
Mászóka Óvoda Fejlesztőpedagógia szakirány 1

Doktori 1
Pedagógus 1

Rece-Fice Óvoda Fejlesztőpedagógus szak 1
Zsivaj Óvoda Közoktatási vezető 1
Összesen: 13

Gyöngyike Óvoda 

Mocorgó Óvoda



Intézmény
Képzésben 

résztvettek száma Szakterület

1 MÓD-SZER-TÁR: vezetői pályázat elkészítése, összhangban a köznevelési és 
   11 A "boldogságórák" elméletének és módszertanának elsajátítása

1 IV. Élményesszencia Konferencia (8 óra)
2 Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő program 

(4 + 10 óra)
2 Vitamintorna 4. porgram (60 óra)
1 Pedagógusok felkészítése a minősítésre (10 óra)
1 "Farkas vagy áldozat?" agresszív gyerekek a közösségben (30 óra)
1 Rajzelemzés lépésről lépésre (30 óra)
1 Boldogságórák
1 Így tedd rá!

1
Pedagógusok illetményével besorolásával minka és pihenőidejével kapcsolatos 
szabályok és gyakorlati kérdések

1 Munkavédelmi képviselők 8 órás továbbképzése
1 "3 az igazság" népmesei képzés

20 Informatika
9 Padlórobot
2 Népi játékok
16 Tehetséggondozás
1 ÁBPE képzés
1 Munkavédelmi felelősök képzése
1 Sakk-palota
1 Környezetvédelem
1 Mesepedagógia

Gézengúz Óvoda 0 0
2 Pedagógus önértékelés
1 Mozgás
1 Külső világ tevékeny megismerése

Gépmadár Óvoda

1.4. A 2018/2019.  nevelési évben akkreditált továbbképzésben résztvettek száma

Aprók Háza Óvoda

Bóbita Óvoda

Csodafa Óvoda

Csodapók Óvoda

Gesztenye Óvoda

Gyermekek Háza Óvoda



1 Munkavédelmi képviselő

1 Alkalmazói szoftverek és táblajátékok a tanulás támogatásában 

1 Gyermekvédelmi képzés a jelzőrendszeri tagoknak 
15 Tablet használati továbbképzés
1 Balesetvédelem elsősegélynyújtás 
1 Zöld óvoda
1 Tehetséggondozás
1 Gyerekjóga oktató
2 Óvodatitkár
1 Munkavédelem
1 Gyermekjóga
5 Autmentor képzés 
2 TSMT alapmodul
2 TSMT neuromodul
28 Alapszintű felnőtt és gyermek újraélesztés -előadás,tanfolyam,gyakorlati képzés
2 Szaktanácsadói képzés
32 Számítástechnikai képzés

Kincskereső Óvoda 2 Gordon
2 Környezetvédelem és fenntarthatóság a Zöld Óvoda gyakorlatában.
5 Baleset-megelőzés, sürgősségi helyzetek és elsősegélynyújtás az óvodában.
2 Játékos képességfejlesztés tervezése és megvalósítása az óvodában mindennapos 

mozgással.
1 Munkavédelmi képviselő - alapképzés
1 Játék-mozdulat-tánc

1 munkavédelem
1 Környezeti játékok készítése
2 Zöld Óvoda
2 BTMN gyermekek egyéni fejlesztésének tervezése
1 Tehetséggondozás
1 VI. Hon- és Népismeret Konferencia
11 Bábozd zöldre az otthonod!
1 Játék, mozdulat, tánc

Mászóka Óvoda

Rece-Fice Óvoda

Gyöngyike Óvoda 

Hárslevelű Óvoda

Kékvirág Óvoda

Kiskakas Óvoda

Mocorgó Óvoda



1 Közlekedésbiztonsági képzés

2 Zöld Ovi találkozó
1 Munkavédemi képviselők alapképzése 16 óra
1 A Boldogság órák elmélet és módszertani elsajátítása 30 órás

Összesen: 216

 

Zsivaj Óvoda



Intézmény
Betöltött 

álláshelyek 
száma:

Álláshelyet 
betöltő 

személyek 
száma (fő)

Betöltetlen 
álláshelyek 

száma:

Az év folyamán 
távozott 

alkalmazottak 
száma: 

Aprók Háza Óvoda 19,5 20 0 3
Bóbita Óvoda 9,5 10 0 1
Csodafa Óvoda 10,5 12 0 2
Csodapók Óvoda 7 8 0 0
Gépmadár Óvoda 10,5 11 0 1
Gesztenye Óvoda 8 8 0 0
Gézengúz Óvoda 6,5 6 0,5 0
Gyermekek Háza Óvoda 6,5 7 0,5 0
Gyöngyike Óvoda 8 9 0 0
Hárslevelű Óvoda 7 7 0 0
Kékvirág Óvoda 11 11 0 0
Kincskereső Óvoda 7 7 1 3
Kiskakas Óvoda 12,5 13 0 1
Mászóka Óvoda 8 8 0 0
Mocorgó Óvoda 12 13 1 1
Rece-Fice Óvoda 8,5 9 0 2
Zsivaj Óvoda 7 7 0 0
Összesen: 159 166 3 14

Intézmény
Betöltött 

álláshelyek 
száma:

Álláshelyet 
betöltő 

személyek 
száma (fő)

Betöltetlen 
álláshelyek 

száma:

Az év folyamán 
távozott 

alkalmazottak 
száma: 

Aprók Háza Óvoda 4 4 0 0
Bóbita Óvoda 2 2 0 0
Csodafa Óvoda 2 3 0 0
Csodapók Óvoda 1 1 0 0
Gépmadár Óvoda 2 3 0 0
Gesztenye Óvoda 2 2 0 0
Gézengúz Óvoda 1 1 0 0
Gyermekek Háza Óvoda 1 1 0 0
Gyöngyike Óvoda 1 1 0 0
Hárslevelű Óvoda 1 1 0 0
Kékvirág Óvoda 2 2 0 0
Kincskereső Óvoda 1 1 0 0
Kiskakas Óvoda 2 2 0 0
Mászóka Óvoda 1 1 0 0
Mocorgó Óvoda 2 2 0 0
Rece-Fice Óvoda 1 1 0 0
Zsivaj Óvoda 1 1 0 0
Összesen: 27 29 0 0

1.5. Dajka, óvodatitkár, technikai dolgozó

1.6. Pedagógiai asszisztens



Logopédus
Intézmény neve Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége

Aprók Háza Óvoda 29 0 megfelelő
Bóbita Óvoda 17 0 jó/kiváló
Csodafa Óvoda 19 0 kiváló
Csodapók Óvoda 8 0 kiváló
Gépmadár Óvoda 20 0 kiváló
Gesztenye Óvoda 9 0 kiváló
Gézengúz Óvoda 13 0 kiváló
Gyermekek Háza Óvoda 8 0 kiváló
Gyöngyike Óvoda 13 0 kiváló
Hárslevelű Óvoda 14 0 megfelelő
Kékvirág Óvoda 42 0 kiváló
Kincskereső Óvoda 12 0 kiváló
Kiskakas Óvoda 13 0 kiváló
Mászóka Óvoda 13 0 kiváló
Mocorgó Óvoda 20 0 kiváló
Rece-Fice Óvoda 14 0 kiváló
Zsivaj Óvoda 11 0 kiváló
Összesen: 275 0

Pszichológus
Intézmény neve Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége

Aprók Háza Óvoda 22 0 megfelelő
Bóbita Óvoda 11 0 kiváló
Csodafa Óvoda 20 0 kiváló
Csodapók Óvoda 20 0 jó
Gépmadár Óvoda 20 0 kiváló
Gesztenye Óvoda 20 0 kiváló
Gézengúz Óvoda 11 0 kiváló

1.7. Nevelést segítő szakemberek az óvodában



Gyermekek Háza Óvoda 11 0 kiváló
Gyöngyike Óvoda 11 0 kiváló
Hárslevelű Óvoda 20 1 kiváló
Kékvirág Óvoda 20 0 kiváló
Kincskereső Óvoda 11 0 jó
Kiskakas Óvoda 11 0 kiváló
Mászóka Óvoda 20 0 kiváló
Mocorgó Óvoda 40 0 kiváló
Rece-Fice Óvoda 20 0 kiváló
Zsivaj Óvoda 11 0 jó
Összesen: 299 1

Utazó gyógypedagógus
Intézmény neve Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége

Aprók Háza Óvoda 18 0 megfelelő
Bóbita Óvoda 7 0 kiváló
Csodafa Óvoda 8 0 kiváló
Csodapók Óvoda 12 0 jó/kiváló
Gépmadár Óvoda 8 0 jó/kiváló
Gesztenye Óvoda 8 0 jó/kiváló
Gézengúz Óvoda 0 0 0
Gyermekek Háza Óvoda 3 0 kiváló
Gyöngyike Óvoda 0 0 0
Hárslevelű Óvoda 20 0 kiváló
Kékvirág Óvoda 27 0 kiváló
Kincskereső Óvoda 4 0 jó
Kiskakas Óvoda 11 0 kiváló
Mászóka Óvoda 10 0 kiváló
Mocorgó Óvoda 9 0 kiváló/megfelelő
Rece-Fice Óvoda 4 0 kiváló
Zsivaj Óvoda 7 0 kiváló/jó
Összesen: 156 0



Fejlesztőpedagógus
Intézmény neve Heti óraszám Ellátatlan feladat (óra) Az együttműködés minősége

Aprók Háza Óvoda 64 0 megfelelő
Bóbita Óvoda 32 0 kiváló
Csodafa Óvoda 40 0 kiváló
Csodapók Óvoda 40 0 kiváló
Gépmadár Óvoda 24 0 kiváló
Gesztenye Óvoda 24 0 kiváló
Gézengúz Óvoda 32 0 kiváló
Gyermekek Háza Óvoda 32 0 kiváló
Gyöngyike Óvoda 32 0 kiváló
Hárslevelű Óvoda 32 22 kiváló
Kékvirág Óvoda 40 0 kiváló
Kincskereső Óvoda 40 0 kiváló
Kiskakas Óvoda 32 0 kiváló
Mászóka Óvoda 32 32 kiváló
Mocorgó Óvoda 64 0 kiváló
Rece-Fice Óvoda 40 0 kiváló
Zsivaj Óvoda 32 0 jó
Összesen: 632 54

Összesen: 1362



Az ellátást biztosító pedagógus
Ellátott gyermekek 

száma Csoport
Ellátott 

gyermekek száma

HH HHH SNI BTM
logopédus 3 éves korú kiscsoportos 7

4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 38
ÖSSZESEN 48 0 1 0 15

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 15
4 éves korú középsős 8
5-7 éves korú nagycsoportos 25
ÖSSZESEN 48 1 0 5 12

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 5
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 11
ÖSSZESEN 18 0 0 18 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 66
ÖSSZESEN 69 0 1 0 20

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 2
4 éves korú középsős 5
5-7 éves korú nagycsoportos 26
ÖSSZESEN 33 0 0 0 12

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 12
4 éves korú középsős 12
5-7 éves korú nagycsoportos 23
ÖSSZESEN 47 0 0 4 9

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 1

I.7.1. Az ellátásban részesülő gyerekek száma

ebből

Aprók Háza

Bóbita



5-7 éves korú nagycsoportos 8
ÖSSZESEN 9 0 0 9 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 3
4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 31
ÖSSZESEN 37 1 1 0 9

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 2
4 éves korú középsős 5
5-7 éves korú nagycsoportos 46
ÖSSZESEN 53 0 0 0 5

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 5
4 éves korú középsős 6
5-7 éves korú nagycsoportos 31
ÖSSZESEN 42 0 0 1 5

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 6
ÖSSZESEN 6 0 0 6 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 51
ÖSSZESEN 53 0 0 0 13

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 2
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 17
ÖSSZESEN 19 0 0 0 7

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 2
4 éves korú középsős 6
5-7 éves korú nagycsoportos 7
ÖSSZESEN 15 0 0 0 3

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 8

Csodafa

Csodapók



ÖSSZESEN 8 0 0 8 0
fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 1

4 éves korú középsős 4
5-7 éves korú nagycsoportos 30
ÖSSZESEN 35 0 0 0 9

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 4
5-7 éves korú nagycsoportos 35
ÖSSZESEN 39 0 0 9 8

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 7
5-7 éves korú nagycsoportos 13
ÖSSZESEN 20 0 0 4 8

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 3
4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 6
ÖSSZESEN 12 0 0 12 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 4
5-7 éves korú nagycsoportos 21
ÖSSZESEN 25 0 0 0 12

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 1
4 éves korú középsős 1
5-7 éves korú nagycsoportos 17
ÖSSZESEN 19 0 0 0 6

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 3
4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 16
ÖSSZESEN 22 0 0 2 2

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 1
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 12
ÖSSZESEN 13 0 0 8 0

Gépmadár

Gesztenye



fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 28
ÖSSZESEN 28 0 0 0 6

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 3
4 éves korú középsős 5
5-7 éves korú nagycsoportos 16
ÖSSZESEN 24 0 0 0 4

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 4
5-7 éves korú nagycsoportos 12
ÖSSZESEN 16 0 0 0 3

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 0
ÖSSZESEN 0 0 0 0 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 24
ÖSSZESEN 24 0 0 0 5

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 1
5-7 éves korú nagycsoportos 13
ÖSSZESEN 14 0 0 0 4

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 4
5-7 éves korú nagycsoportos 23
ÖSSZESEN 27 0 0 1 3

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 1
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 2
ÖSSZESEN 3 0 0 1 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0

Gézengúz

Gyermekek Háza



4 éves korú középsős 1
5-7 éves korú nagycsoportos 24
ÖSSZESEN 25 1 0 3 7

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 1
5-7 éves korú nagycsoportos 19
ÖSSZESEN 20 2 2 0 3

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 7
4 éves korú középsős 8
5-7 éves korú nagycsoportos 23
ÖSSZESEN 38 1 3 0 7

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 0
ÖSSZESEN 0 0 0 0 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 30
ÖSSZESEN 30 2 3 0 5

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 6
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 40
ÖSSZESEN 48 0 0 0 5

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 4
4 éves korú középsős 10
5-7 éves korú nagycsoportos 12
ÖSSZESEN 26 0 0 0 3

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 0
ÖSSZESEN 0 0 0 0 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 5
4 éves korú középsős 3

Gyöngyike

 

Hárslevelű



5-7 éves korú nagycsoportos 7
ÖSSZESEN 15 0 0 0 7

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 8
5-7 éves korú nagycsoportos 26
ÖSSZESEN 34 2 0 21 1

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 2
4 éves korú középsős 5
5-7 éves korú nagycsoportos 9
ÖSSZESEN 16 0 0 4 3

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 4
ÖSSZESEN 4 0 0 4 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 19
ÖSSZESEN 21 0 2 0 21

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 4
4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 19
ÖSSZESEN 26 0 0 0 2

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 3
4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 15
ÖSSZESEN 21 0 0 3 5

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 1
5-7 éves korú nagycsoportos 2
ÖSSZESEN 3 0 0 3 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 3
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 29

Kékvirág

Kincskeresők



ÖSSZESEN 32 3 1 3 5
logopédus 3 éves korú kiscsoportos 1

4 éves korú középsős 4
5-7 éves korú nagycsoportos 22
ÖSSZESEN 27 0 0 0 10

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 11
ÖSSZESEN 13 0 0 1 6

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 3
5-7 éves korú nagycsoportos 7
ÖSSZESEN 10 0 0 10 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 28
ÖSSZESEN 28 0 0 0 12

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 18
ÖSSZESEN 20 0 0 0 11

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 9
5-7 éves korú nagycsoportos 19
ÖSSZESEN 28 1 0 2 11

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 2
ÖSSZESEN 2 0 0 2 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 4
5-7 éves korú nagycsoportos 23
ÖSSZESEN 27 0 0 0 17

Kiskakas

Mászóka



logopédus 3 éves korú kiscsoportos 3
4 éves korú középsős 7
5-7 éves korú nagycsoportos 24
ÖSSZESEN 34 0 0 0 8

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 8
4 éves korú középsős 11
5-7 éves korú nagycsoportos 17
ÖSSZESEN 36 1 0 4 8

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 5
ÖSSZESEN 7 0 0 7 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 40
ÖSSZESEN 65 1 0 0 3

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 5
5-7 éves korú nagycsoportos 18
ÖSSZESEN 23 0 0 0 6

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 25
4 éves korú középsős 15
5-7 éves korú nagycsoportos 32
ÖSSZESEN 72 0 0 0 6

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 1
ÖSSZESEN 1 0 0 1 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 2
5-7 éves korú nagycsoportos 24
ÖSSZESEN 26 0 0 0 6

logopédus 3 éves korú kiscsoportos 2

Rece-fice

Mocorgó



4 éves korú középsős 0
5-7 éves korú nagycsoportos 18
ÖSSZESEN 20 0 0 0 8

pszichológus 3 éves korú kiscsoportos 4
4 éves korú középsős 14
5-7 éves korú nagycsoportos 10
ÖSSZESEN 28 2 0 1 8

utazó gyógypedagógus 3 éves korú kiscsoportos 1
4 éves korú középsős 1
5-7 éves korú nagycsoportos 0
ÖSSZESEN 2 1 0 2 0

fejlesztőpedagógus 3 éves korú kiscsoportos 0
4 éves korú középsős 12
5-7 éves korú nagycsoportos 4
ÖSSZESEN 16 0 2 0 8

Összesen ellátás: logopédus 501
pszichológus 515
utazó gyógypedagógus 96
fejlesztőpedagógus 556

19 16 159 382

Zsivaj



Az óvoda működtetéséhez beszerzett eszközök A pedagógiai tevékenységhez beszerzett eszközök
1.  Fűnyíró vásárlása Kézműves tevékenységhez szükséges anyagok.
2. Konyhai edényzet,  pótlása. Képességfejelsztő eszközök, játékok
3. Tisztítószerek, gyermek tisztasági csomag beszerzése.

4.  
fertőtlenítő szerek (felület és kézfertőtlenítők, tisztítószerek) , 2 db. Érintésmentes 
digitális hőmérő vásárlása a járványügyi veszélyhelyzet miatt

5.  Textiliák vásárlása szakok varrásához a
6.  Festékek vásárlása az udvari játétárolók, homokozók festésére.
7.  A rendelkezésre álló tranbulinok felújítása. 
8.  Festékek vásárlása az udvari játétárolók, homokozók festésére.

1. 2 db szőnyeg (kék csoport) 6 db rugótakaró trambulinra (csoportonként 1-1)
2. 1 db asztali számítógép (iroda) Csoportonként 60.000 Ft értékben fejlesztő játék
3. 1 db spirálozógép Udvari focikapura háló
4. 1 db falra szerelhető szenzoros kézfertőtlenítő berendezés Szintentartáshoz szükséges ábrázolási eszközök
5. 1 db érintés nélküli hőmérő 
6. 5 db hulladékgyűjtő (udvari)
7. 2 db hűtőszekrény
8. Fénymásológép teljes felújíttatása
9. 1 db router

1.
Nedves száraz proszívó 2db Magaságyás- Konyhakert kialakítása 7 csoport részére- virágok, 

konyhakerti növények, táblácskák, virágföld,futatókaró vásárlása

2. Mikrohullámú sütő Labdatartó kocsi- tornaszoba- labdajáték
3. Asztali számítógép Védőháló- tornaszoba-labdajáték

4.
Szőnyeg 4 db Vizuális eszközök (színes papírok, ragasztó, festékek, karton 

lapok..)
5. Érintés nélküli infrasugaras lázmérő Fejlesztőpedagógusnak szoba kialakítása- új eszközökkel
6. Rolós függöny 4 db Lebegő kendő- mozgásfejlesztés

2.1. Óvodai költségvetésből megvalósított fejlesztések 

Aprók Háza

Bóbita

Csodafa



7. Radiátorvédő 6 db Puzzle szőnyeg - mozgásfejlesztés
8. Zászló szett- mozgásfejlesztés
1. tároló dobozok, konyhai eszközök, fürdőszobai eszközök számítógép
2. ventillátorok irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok
3. parafa robotméhecske-szett
4. takarófóliák fonalak
5. zárbetét dekorációs eszközök
6. festési eszközök szakmai anyagok, eszközök
7. tisztítószerek, tisztasági eszközök
8. patronok nyomtatóba
9. vezetékes telefon szett

10. szerszámok, csavarok, stb…
11. galéria
1. szőnyegek vizuális eszközök
2. asztali számítógép
3. érintésmentes fertőtlenítő adagoló
4. érintésmentes lázmérő
5. fertőtlenítőszerek
6. papírtörők
7. fémymásoló papír
8. tintapatron
9. maszk

10. kesztyű
1. Irodai szék Lamináló gép 2 db
2. Hűtő-fagyasztó Gravírozó készlet
3. Kerti porszívó Meseszőnyeg

4.
Sarokcsiszoló Vizuális eszközök, festékek, írószerek, színes papírok, ragasztók, 

kézműveskedéshez kellékek
5. Ütvefúró Fejlesztő játékok
6. Fémállvány Lamináló fóliák
7. Reggeliző szett
8. Íróasztal 2db

Csodapók

Gépmadár



9. Notebook
10. Mikrosütő
11. Vízforraló
12. Szekrény óvodai fektetőhöz
13. Asztal
14. Szék 4 db
15. Bluetooth hangszóró db
16. Egér 2 db
17. Billenytűzet
18. Pendrive
19. Postaláda
20. Elektromos szellőztető
21. Digitális hőmérő
22. Szekrény Óvodai gyerek
23. Alkohol teszter
24. Kávéfőző
25. Polc 5 db
26. Komód 1 db
27. Szekrény csoportszobába 9 db
1. Munka és védőruha beszerzés. Különféle eszközök: vizuális eszközök (rajzlapok, festékek, 

      
2.

Gépek: konyhai berendezések, fénymásológép bérlése, hifi-torony, cd-s lejátszók. Játéktér rendezéséhez, kialakításához szükséges eszközök: 
szőnyegek, fontott kosarak. 

3.
Étkezéshez szükséges poharak, tálca, szalvétatartók. Egészséges életmód elősegítéséhez szükséges eszközök: párásító.

4. Ügyvitelhez: nyomtatvány, papír, egyéb irodaszerek beszerzése.
5. Óvoda tisztántartásához takarítószerek, eszközök beszerzése.
6. Bútorok a csoportszobákba: faliszekrények, radiátorvédők 2 csoportba. 
7. Textíliák (asztalterítő, törölközők)

8.
Karbantartási eszközök és anyagok, kerti szerszámok, festék és kellékei, kerti slag.

9. Dekorációs kellékek (parafa)
10. Ágytakarók 25 db.

Gesztenye

Gézengúz



11. Óvoda épületének és udvarának rendbentartásához szükséges eszközök: festék, 
lakk.

1. sok papír-írószer vizuális eszközök
2. sok tisztítószer fejlesztő játékok
3. udvar: festék szakirodalom
4. honlap karbantartás mesekönyvek
5. sok fertőtlenítőszer bábozás eszközök, textília
6. ózon generátor fejlesztő játékok
7. hordozható telefon 1 csoport gyermekszékek
8. mikróhullámú sütő 1 csoportba új gyermekasztalok
9. papírvágógép 1 laptop
1. mosógép fejlesztő játékok
2. tisztítószerek udvari játék elemek (Roticorn)
3. irodaszerek szelektív udvari szemetes
4. óvodai címer szakmai könyvek
5. tisztasági eszközök szakmai folyóiratok
6. óvodai honlap csoportos fejlesztő játékok
7. törölköző fogasok csoportos vizuális eszközök
8. irattári iratrendezők dokumentumtár
9. evőeszközök udvari mászóka

10. védőruha trambulin
11. lombszívó-fúvó készülék
12. locsoló tömlő+kocsi
13. udvari porszívógép

14. kávéfőző
15. asztali ventilátor
16. vírusirtó
17. irodai könyves polc
18. gyógyszerek
19. textília (asztal terítő)

1. Konyhai edényzet pótlása. Udvari játékok,homokózó,labdák,ütők
2. Gyerek fotelek és,székek a csoportszobába. Informatikai eszközök fejlesztése (nyomtató,laptop,)

Gyermekek Háza

Gyöngyike



3. Szőnyegek a csoportszobába társasjátékok
4. Lombfújó mozgásfejlesztő játékok
5. Ülőpad az udvarra kézművességhez anyagok
6. Függeszkedő forgó Rollerek
7. Hangfal,magnó
8. Projektor
9. Nyomtató

10. Létra
11. Nottebook
12. Hősugárzó
13. Zsákok cseréje
14. Festékek vásárlása a játszó eszközök, valamint a csoportszobák festéséhez.
1. Munkaruha,védőruhák és eszközök Továbbképzési díjak 
2. Posta és telefonköltségek Játékeszközök minden területre
3. Energetikai költségek Műhelyek müködéséhez kapcsolódó eszközök
4. Bér jellegű kiadások Dekorációs anyagok
5. Karbantartási költségek Óvodai szakkönyvek

6.
Intézmény egészségügyi és tisztasági feladatainak ellátásához kapcsolódó anyagok 
és eszközök

Udvari eszközök

7. Hűtőgép Vizuális technikákhoz használatos eszközök
8. Gőztisztító Irodaszer eszközök és kiegészítők
9. Akkumlátoros ablaklehúzó szett Fészekhinta

10. Porszívó (porzsák nélküli)
11. Vízforralók
12. Mosógép
13. Kenyérpirító
14. Ágvágó fűrész tokkal
15. Ágvágó olló
16. Multifunciós nyomtató--másoló-szkenner
17. Nagy méretű térelválasztó tolóajtók
18. Tornatermi polcrendszer

Hárslevelű

Kékvirág



19. Laptop
20. Számítógép
21. Nagy méretű öltöző szekrények
22. Csővázas óvodai fektető
23. Digitális hőmérő
24. Falra szerelhető kézfertőtlenítő adagoló
1. Öltöző szekrény /gyermek/ Vizuális eszközök
2. Szekrénysor (játék) Játékok
3. Íróasztal irodai és szekrény CD-s magnó
4. Irodai rattan kanapé és üveges asztal pendrive 4db
5. Páratartalom mérős óra
6. Maugli favázas szék és mese trapéz asztal csoportba
1. �   Ágyneműk cseréje egy csoportban, törölközők �   Szakkönyvek 
2. �   Gyermek tányérok, poharak, uzsonnás dobozok �   Laptopok beszerzése
3. �   Tálalószekrény, konyhai eszközök �   Projektor
4. �   Kenyérpirító, vasalódeszka �   Játékeszközök 

5.
�   Festékek, lazúrok, felújítási agyagok, metszóollók �   Pedagógiai tevékenységhez, tehetséggondozáshoz szükséges 

eszközök, anyagok.
6. �   Irodaszerek, fénymásoló papírok, tonerek �   Vizuális, kreatív eszközök 
7. �   Íróasztal, irodai szék �   Lamináló fólia
8. �   Szőnyegek
9. �   Porszívó, hosszabbítók �   Játéktároló dobozok és kosarak

10. �   Locsolótömlő �   Arcfestékek
11. �   Tisztítószerek, eszközök �   Fejlesztő játékok
12. �   Lábtörlők, gumiszőnyeg �   Társasjátékok.
13. �   Gurulós tároló szekrény �   Aszalógép
14. �   Kerti aprítógép �   CD lejátszó
15. �   Irodai szék, iratmegsemmisítő �   Néptáncos blúzok
1. 3 db porszívó SENCOR                             54.000.- Szakmai folyóíratok előfizetése                              25.000.-
2. 9 db Pluto játék szekrény                        306.000.- Szakmai és dekor  alapanyagok                            282.000.-
3. toner  6db                                                  117.200.- Óvodavezetési Módszertani tanácsadó                46.400.-

Kiskakas

Mászóka

Kincskeresők



4. edényzet                                                     75.000.- Fejlesztő eszközök                                                  200.000.-
5. munkaruha-védőruha                              221.600.- Irodaszer                                                                    23.400.-
6. óvodai gyermekszék 50 db                     252.200.-
1. lap top gyermekjátékok
2. árnyékoló-roló vizuális eszközök
3. nyomtató papír-írószer
4. fűkasza mesekönyvek
6. okostelefon lamináló 2 db.
7. tavi szökőkút
1. Monitor Rece-ficés saját kifestő szerkesztése, kinyomtatása
2. kompresszor Videokamera
3. Benzines fűnyírógép Varrógép
4. UH aromaterápiás készülék 2 db mesekönyvek, szakkönyvek

5.
Asztalok 5 db ceruzák, filctollak, hegyezők, papírok, ragasztók, 

kézműveskedéshez kellékek
6. Mosó-és szárítógép
7. Kanapé
8. Székek (összecsukható)
9. Órák

10. Edények
11. Késkészlet
12. Vágódeszka
13. Kéztörlő adagoló a csoportok mosdóiba
14. Tonerek, fénymásoló papír
1. 25 db fektetőre való steppelt huzat, ágytakaró paplanhuzat Karácsonyi játékok 50.000.-/csoport
2.   25 db óvodai zsák Vizuális eszközök vásárlása 20.000 Ft/csoport
3.     30 db törölköző Gyermek Könyvek
4.    Policarbonát gyermek kancsók szakkönyvek
5.   polikarbonát tányérok (lapos, mély, uzsonnás, kompótos)
6.     Zöld csoportszoba bútor
7.      Sárga és zöld csoport kifestése
8.      Lenti hosszú folyosó lambéria lecserélése OSB-lapra

Mászóka

Mocorgó

Recefice

Zsivaj



9.       Porszívó
10.   virágföld, gereblye, seprű
11.  digitális, érintésnélküli hőmérő
12.    érintés nélküli kézfertőtlenítő
13. kerti szerszámok











A pályázat címe Nyert összeg (Ft) A megvalósítás eredménye, tárgya

1. Én kicsi szörnyem 0ft Lezárult
2. Zenemanó 0ft Lezárult
3. Bogyó és Babóca rajzpályázat Színezők, Plakát Lezárult
4. A mi mesénk mesíró pályázat Könyvben megjelennek a legjobb mesék Folyamatban van
5. Biztonságos Óvoda Program 0ft Lezárult
6. Dm naptejre pályázat Naptej Lezárult
7. Alkotói pályázat az M3 Metróvonal felújításával kapcsolatban 0ft Folyamatban
8. A koronavírus és én 0ft Folyamatban 
9. Országos Méhész logikai verseny tárgynyeremény (I. helyezés) lezárult
1. Bioheel Méhecskebarát Ovikert Program Tárgynyeremény Nyertes pályázat, megvalósítása COVID 
2. Közép-magyarországi Zöld Kör "Bambi otthonra ralál" Intézményzöldítés +  környezetvédelmi Nyertes pályázat, megvalósítása COVID 
3. "Biztonságos Óvoda" Programja 2020. Közlekedésbiztonsági módszertani csomag Nyertes pályázat, megvalósítása COVID 
4. VEKOP 8.5.4. Digitális szakadék csökkentése, munkaerő-piaci Az egész alkalmazotti közösségnek Nyertes pályázat, megvalósítása COVID 
5. DM Nagy gyermekei pályázat 2020 Tárgynyeremény 36 db naptej
6. Mozinet Kft (Saun a bárány) Tárgynyeremény Lu-la plüssfigura a gyerekeknek 
7. Kedd Animációs Stúdió - Bogyó és Babóca Tárgynyeremény "Tündérkártyák" a gyerekeknek

Csodafa 1. Bogyó és Babóca 0 ft Matricák, könyvek, rajzeszközök

2. Nap gyermeki Dm pályázat 0 ft Naptej+társasjáték

1.
Iskolakert Alapozó Program III.ütem, "Óvoda  - Kezdő" 
kategória

200000 Óvodakert létrehozása, fenntartása. 
(Eszközcsomag)

2. Digitális szakadék csökkentése 20 db Navon iQ7 típusú tablet saját 
használatra

iinformatikai ismeretek bővítése

3. Akkumulátos-gyűjtő verseny 9405 alapítvány számlájára
4. Sulizsák Program 28100 alapítvány számlájára
5. Gyurmavilág 60000 kézműves tevékenységek segítése
6. Művészeti pályázat játékok, írószerek kézműves tevékenységek segítése
7. DM pájázat naptejek gyermekek általi felhasználás

Gépmadár 1. Bozsik program 50.000 sporteszközök
1. Palánta Sorsfordító Alapítvány Fejlesztő füzetek Megvalósult, tárgyjutalom
2. DM Nap gyermekei pályázat Naptejek,kézfertőtlenítő Megvalósult, tárgyjutalom

Gesztenye

2.2. Pályázati nyereményekből megvalósított fejlesztések 

Aprók Háza

Bóbita

Csodapók



3. Otp bank Bozsik Intézményi Program 50.000.-ft Megvalósult, tárgyjutalom
4. Használt elem és mobiltelefon gyűjtő 4200.-ft Megvalósult
5. Sulizsák program 36.400.-ft Megvalósult
6. Közlekedésbiztonság Közlekedési táblák Megvalósult, tárgyjutalom
7. Árkád Húsvéti dekorációs együttműködés 10.000.-ft Megvalósult, tárgyjutalom
1. Digitális Jólét - Okosóvoda Startprogram - Honlap szerver ingyenes használata

2. Bozsik Program 50000 Mozgásfejlesztő eszközök

3. Minimax szülinapi rajzpályázat nem nyert -

4. Közlekedésbiztonsági Élményprogram elbírálás alatt

5. Bogyó és Babóca Rajzolj a tündérkártyákért tárgyi nyeremény Matricák, színezők

6. Mesedoktorok, meseterápia tárgy nyeremény Könyvcsomag

7. DM - 'Nap gyermekei' tárgyi nyeremény naptejek
8. Én és a koronavírus - nemzetközi rajzpályázat elbírálás alatt -
1. Közlekedésbiztonsági élményprogram (Generali) 150.000 Ft Élményprogram és eszközök 
2. Nap gyermekei EGYÜTTEGYMÁSÉRT Naptej Nyári napvédelem 
3. Gazdálkodj akkusan!  (CCR REBAT Nonprofit Kft és a 

Földbarátok szervezésében)
90.025 Ft Ózongenerátor

4. Lélekmozgató Program (Magyar Paralimpiai Bizottság és a 
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny-és Szabadidősport 
Szövetsége)

50.000 Ft Trambulin

5. BIZTONSÁGOS ÓVODA PROGRAM 2020 0 Intézményünk bekerült a Biztonságos 
Óvoda idei programjába

6. Bogyó és Babóca (KEDD Animációs Stúdió) 0 19 pályázó gyermek ajándékban részesült

7. Subi-dubi dínók4 (egyszervolt.hu) 0 Kreatív csomag 10.000 ft értékben
1. Blum pályázat Blum zsákok 90 db Gondoskodás jegyében megtartott 

foglalkozások csoportonként.
2. EMMI kb.60.000 Ft összegben Polgár Judit féle 

sakkeszközök óvodásoknak
A sakk foglalkozásokon is használják és 
csoportos szinten is.

Gézengúz

Gyermekek 
Háza

Gyöngyike



3. Bozsik intézményi program 40.000 Ft értékben sport eszközök Új tanfolyamunkon a ,,Labdás torna- Ovi 
foci külön fiúknak-lányoknak

4. Bogyó és Babóca rajzpályázat Bogyó és babóca matricakártyák, óriás 
poszter

Matricák, poszter

5. Palánta Állatkerti séta DVD a ballagó 
nagycsoportosoknak

30 db DVD, színező

6. Happy pályázat Víz fontosságával kapcsolatos módszertani 
játékgyűjtemény

Folyamatban

7. Biztonságos Óvoda pályázat Biztonságo Óvoda cím Folyamatban
8. Katasztrófavédelmi rajzpályázat Rajzeszközök Folyamatban
9. Boldog Óvoda Boldog Óvoda cím Folyamatban

10. Vekop 8.5.4.pályázat Informatikai képzés és ajándék tablet Folyamatban
11. Dm pályázat Tárgy nyeremény 36 db gyermek naptej
1. Virágos Kőbányáért elmaradt
2. Ovis foci, bozsik 50.000 labdák,kapu,egyensúlyozó létrák
3. Nap gyermekei folyamatban
4. Generali - Közlekedésbiztonsági élményprogram társasjáték
5. Fűvészkert folyamatban
6. Sakk játszótér előadás
7. FKF kifestő
8. Mobilitás hét "Sétálj velünk" könyv utalvány
9. Bogyó és babóca cd, könyv

10. Informatikai képzés tablett
11. Óvodakert folyamatban
12. Gondolkodj egészségesen! GE zsák
1. NEA-UN-2019-Ö 1400000 Udvari pavilonok, játékok, hallásvizsgáló 

készülék, továbbképzések finanszírozása
2. NEA-UN-2019-N 92500 Továbbképzések finanszírozása
3. NEA-UN-20-Ö-M 1600000 Folyamatban van
4. Viktória a gyermekekért 0 nem nyert a pályázat
5. Egészség zsákok 152 zsák Gyermekek részére eü zsákok
6. Nap gyermekei 72 naptej naptej
7. "Állatkerti séta" 130 db CD ajándékcsomag CD-vel

Hárslevelű

Kékvirág



8. Számítástechnikai képzés 29 fő részére 8 órás képzés 29 fő részére tablet és ingyen képzés (még 
folyamatban van)

Kincskereső
k

1. 0 0 0

1. Bozsik intézményi pályázat 40.000 Ft Sportfelszerelések 
2. A nap gyermekei Napozókrémek, kézfertőtlenítők Nyári élethez felhasználva
3. „Manóprogram- rajzolj tündérkártyát!” KEDD Animációs Stúdió Gyermekeknek átadva, valamint 

 Mászóka 1. Bozsik program 50.000 mozgásfejlesztő eszközök
1. Bozsik program 80. 000 Ft mozgásfejlesztő eszközök
2. rajzpályázat 0 személyes ajándékok
3. versmondó pályázat 0 személyes ajándékok
1. OTP Bank Bozsik Intézményi Program 40000 Pólók
2. DM 0 Naptejek,kitűzők
3. Bogyó és Babóca 0 kifestők, matricák
4. Óvodakerti Jó gyakorlat 10000 Oázis utalvány
5. Sulizsák program 26450 Alapítványi bevétel
6. CCR REBAT Nonprofit Kft/Elemgyűjtő verseny 9225 Alapítványi bevétel
7. Legszebb konyhakertek II.helyezés virág-és zöldségmagok, virághagymák
1. Biztonságos óvoda program Élményprogram Élményprogram a gyermekeknek a 

  2. Bozsik program 50000 Az 50.000,-Ft értékű sporteszközök 
3. Gyurmavilág Csapata 74. 970 Ft 9 kg 10 színű gyurma 
4. Generali közlekedésbiztonsági program 150.000 Ft futóbiciklik

Mocorgó

Recefice

Zsivaj

Kiskakas



Bérbeadott helyiség/tér Bevétel (Ft)
Játékos angol, tornaszoba 
(októbertől március 16-ig)

44 000

Sakk, nevelőtestületi szoba 
(októbertől március 16-ig)

44 000

Néptánc (októbertől március 16-
ig)

44 000

 Foci Tornaszoba, Ovi-Foci pálya 
(szeptember 15- március 16-ig)

48 000

Bóbita Tornaszoba 114 100
Csodafa Tornaszoba 199 200
Csodapók Tornaszoba 160 000
Gépmadár Tornaszoba 200 000

Tornaterem - ovi foci 62 000
Tornaterem - Alapozó torna 62 000

Gézengúz Tornaszoba 70 400
Gyermekek Háza 0 0
Gyöngyike 0 0
Hárslevelű Tornaterem 28 000
Kékvirág Tornaszoba 0

Sentinel Olimiai Team 6 250
KISE 6 000
A négy muskétás 22 500
Sakksarok O.S. 15 000
Bartha Éva 15 000
Holecz Anna Beáta 18 000
Tornaszoba 248 000
Tesz-vesz kuckó tehetséggondozó 
szoba 

20 800

Emeleti zsibongó táncra 26 400
Emeleti zsibongó focira 52 800
Székhely / tornaterem 60.000 Ft
Telephely/tornaterem 65 000

Rece-fice judo, aerobik,ovifoci, rocky, 
felnőtt jóga

264 000

Zsivaj logopédiai szoba (sakk) 8 800
Összesen: 1 844 250

Mocorgó

Kincskeresők

2.3. Bérbeadás

Aprók Háza

Gesztenye

Kiskakas

Mászóka



Szervezési forma Tehetséggondozás területei Érintett gyermekek 
száma

Aprók Háza
Óvodai csoportban differenciált 
fejlesztéssel, mikrocsoportos 
formában, egyéni fejlesztéssel.

Matematikai-logikai, anyanyelvi, 
mozgás, vizuális-képzőművészeti

108

Tehetségműhely
Ének-zene-tánc ("Így tedd rá" 
Program) 65

Csoportos Bozsik Intézményi Program 12

Egyéni Rajzolás-mintázás-kézimunka /Rajz 
ál á k

27

Egyéni, mikro csoportos Sakk 18
Külső helyszínen- Ihász utcai 
korcsolyapálya

Korcsolyázás 10

Egyénileg Bogyő és Babóca rajzpályázat 2

Csoportos tehetséggondozás mozgás 21

esztétikai nevelés 38

Gépmadár A tehetségprogram elkészült e 
tervek szerint.Októbertől 1, 
januártól 2 műhelyt 
működtetünk. ( logikai, 
mozgás)

Logikai, mozgás

Mikrocsoportos formában
Mese-vers, anyanyelv - Mesekuckó 
tehetségműhely

8

Óvodai csoportban, egyéni 
illetve mikrocsoportos 
formában 

Vizuális-képzőművészeti készségek 
fejlesztése (rajzpályázatokra, 
veresenyekre való felkészítések, 
részvétel)

4

Csoportosan külön 
foglalkozások keretében

Mozgásfejlesztés ( labdás 
készségfejlesztés-foci,úszás alapozó 
torna)

42

Esetenkénti kiemeléssel
Gazdagító Program, logikai 
készségek (táblás játékok)

5

1. Műhely Mozgás, szivacskézilabda 14
2. Műhely Természettudomány, kísérleti 12
3. Műhely Ének, zene, zenei 16
Óvodai szintű Vizuális önkifejezés 11
Óvodai szintű Mozgásos játékok 18
Zeneóvoda- Tehetségműhely zene 17

csoportos táblás játékok 20

Hárslevelű Óvodai nagycsoportban  
differenciált fejlesztéssel, 
mikrocsoportos formában, 
egyéni fejlesztéssel.

Matematikai-logikai, mozgás, 
vizuális-képzőművészeti

6

Gézengúz

3.1. Tehetséggondozás keretei és területe

Bóbita

Csodafa

Csodapók

Gesztenye

Gyermekek Háza

Gyöngyike



Műhely Agyagozás, korongozás 32
Műhely Zene-Zug 10
Műhely Báb-Kuckó 15
Műhely Logikai 4
Csoporton belüli gazdagítás átfogó komplex foglalkozások 24

Kincskeresők Csoporton belüli 
tehetséggondozás

vizuális, kommunikáció, zene, 67

Csoporton belüli 
tehetséggondozás

Matematikai-logikai, mozgás, zene, 
vizuális

41

Csoportközi tehetséggondozó 
kreatiív műhely

Vizuális 6

Csoportközi tehetséggondozó 
mozgás műhely

Mozgás 34

műhely vizuális 5
műhely mozgás 12
műhely zene 10
műhely magyar néptánc 15

Mocorgó  Így tedd rá! tehetségműhely ének, ritmus, tánc, mozgás 20
Egyéni fejlesztés Projekttevékenység 94
Mikrocsoportos foglalkozás Műhelymunka 63
Egyéni foglakozás Tehetség szűrés (pszichológus) 1
csoportban történő egyéni, 
mikrocsoportos

ének-zene-énekes játék-gyermektánc 10

külső világ tev.meg.nev. 8
mozgás 11
rajzolás, festés, kézimunka, 5

Összesen: 961

Recefice

Zsivaj

Kékvirág

Kiskakas

Mászóka



Intézmény neve szülői alkalmazotti pedagógus gyermek
Aprók Háza Óvoda 1 1 1 0
Bóbita Óvoda 0 0 0 0
Csodafa Óvoda 1 1 1 1
Csodapók Óvoda 1 1 1 0
Gépmadár Óvoda 0 0 0 0
Gesztenye Óvoda 0 0 1 0
Gézengúz Óvoda 1 0 0 0
Gyermekek Háza Óvoda 0 0 0 0
Gyöngyike Óvoda 1 1 1 1
Hárslevelű Óvoda 0 1 1 0
Kékvirág Óvoda 0 0 0 0
Kincskereső Óvoda 1 0 0 0
Kiskakas Óvoda 0 1 1 1
Mászóka Óvoda 1 0 0 0
Mocorgó Óvoda 0 1 1 0
Rece-Fice Óvoda 0 0 0 0
Zsivaj Óvoda 1 1 1 0
Összesen: 8 8 9 3

4.1. Elégedettségmérések



1 2 3 4 5
Aprók Háza Kihelyezett nevelői értekezlet: szervezetfejlesztés, 

csapatépítő tréning (felelősök:óvodapszichológus, 
fejlesztő pedagógusok)

Anyanyelvi nevelés módszertana , 
képességfejlesztő játékok megsmerése saját 
élményen keresztül  (pedagógusoknak). 
Ismerkedés a Boldogságóra programmal 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt 
elmaradt.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt 
elmaradt.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt 
elmaradt.

Bóbita Óvoda A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
Törvény módosítása miatt szükséges feladatok 
elvégzése. Egészségnap bevezetésének 
előkészítése. Elsősegély tanfolyam az alkalmazotti 

Felkészülés a várható minősítésekre. Bóbita 
Napok szervezési feladatai. Házirend 
módosítása.

Elmaradt. Elmaradt.

Csodafa Óvoda Tanévnyitó értekezlet- Munkaterv elfogadása Csapatépítő program- Balatonalmádi- 
Vitorlás Múzeum

Helytörténeti Múzeum Elmaradt (Idesüss ( Boch ) óvoda 
óvodapedagógusaival munkadélelőtt)

Tanévzáró értekezlet-Ki hogyan élte meg a 
Karantént?  Kerti növényeink ápolása, 
gondozása

Csodapók Óvoda Az új nevelési év munkaszervezésével kapcsolatos 
teendők megbeszélése, a nyári élet kiértékelése. 

Intézményi tanfelügyeletre való előkészítés. 
Munkaközösségi értekezlet. Agyagos 

Hagyományőrzés, csapatépítés: 
Gödöllő, Karácsony-ház.

Robotméhecske továbbképzés Elmaradt.

Gépmadár Óvoda Őszi  nevelői értekezlet Tehetséggondozás Járvány miatt elmaradt Járvány miatt elmaradt Tanévnyitó értekezlet 

Gesztenye Óvoda Zöld óvoda kritériumai-belső tudásmegosztásre 
épülő módszertani nap

Környezetvédelmi érzékenyítő előadás 2020/2021 munkatervének 
megvitatása, elfogadása

Elmaradt. Elmaradt.

Gézengúz Óvoda Szakmai nap, továbbképzés. Korszerű testnevelés, 
élménytestnevelés gyakorlati nap a Budaörsi 
Holdfény Óvodában.

2020. nevelési év első felének feladatai. 
Programok, rendezvények megbeszélése. 
Nem valósult meg a kialakult járványhelyzet 
miatt.

Évzáró értekezlet, csapatépítő program, 
kirándulás. Nem valósult meg a 
kialakult járványhelyzet miatt.

Évnyitó értekezlet. Felelősök, 
feladatok megbeszélése.

Elmaradt.

Gyermekek Háza Óvoda Nevelési év nyitó értekezlet Helyi Pedagógiai Program Elmaradt. Elmaradt. Elmaradt.

Gyöngyike Óvoda Az intézményi gyermeki mérések áttekintése, 
mérési eredmények grafikonos vagy diagrammos 
kimutatásának kidolgozása

Szervezeti kultúra fejlesztése az intézményen 
belül ,csapatépítő, együttműködést erősítő 
játékok

Önértékelés,táblás játékok 
gyűjteményének közös bővítése, 
készülődés a Vezetői értekezletre

Évzáró/évértékelő értekezlet, 
Csoportos adminisztrációk 
felülvizsgálata-Nyugdíjas búcsúztató

Szervezeti kultúra fejlesztése-intézményen 
kívül- Kirándulás

Hárslevelű Óvoda Szervezeti kultúra fejlesztés, Margitszigeti 
kirándulás

A mozgás a tánc az egészség megőrzése 
érdekében előadás közös táncház

Elmaradt. Elmaradt. Elmaradt.

Kékvirág Óvoda Óvodapedagógusok tanfelügyeleti minősítési 
feladatainak egyeztetése.  Várható intézkedések 
megbeszélése. Autista gyermek nevelése- Előadás

Alapszintű felnőtt és gyermek újraélesztés -
előadás,tanfolyam,gyakorlati képzés.Várható 
intézkedések megbeszélése, értekezlet.

Nevelési év lezárása és a tapasztalatok 
megbeszélése, valamint új nevelési terv 
megvitatása és elfogadása.

Elmaradt. Elmaradt.

Kincskereső Óvoda Tanévnyitó értekezlet, nevelési év indítása, 
szakmai tevékenységek megbeszélése, Horváth H. 
Attila tájékoztatója a Freinet-ről

Csapat építés ( Csodák Palotája ) Elmaradt. Elmaradt. Elmaradt.

Kiskakas Óvoda Erőszakmentes kommunikáció – EMK     Az 
együttélés nyelve előadás, szakmai nap. Meghívott 
előadó: Borbáth Katalin EMK tréner, coach

A pedagógusok kiégésének megelőzése- 
mentálhigiénés képzés a nevelőtestület 
részére a POK szervezésében meghívott 
előaddó: Glückné Márton Gyöngyi 
szaktanácsadó

Beszámoló a kiemelt szakmai feladatok 
időarányos megvalósulásáról - 
"Zöldellő-tábor" szervezésének 
előkészítése.

Elmaradt. Elmaradt.

Mászóka Óvoda Évnyitó értekezlet, éves feladatok, munkaterv Tanfelügyeletre való felkészülés Tehetséggondozás tapasztalatai Évzárás

Mocorgó Óvoda Pedagógiai munka, hospitálási rendszer 
kialakítása, a gyermekek fejlettségmérésének 

Az intézményben folyó szakmai munka, 
hospitálási eredmények megbeszélése. 

Elmaradt. Elmaradt. Tanévnyitó értekezlet

Rece-Fice Óvoda Karácsonyi vacsora Nevelés nélküli munkanap a Gesztenye 
Ó   

Tanévzáró és nyitó értekezlet Elmaradt. Elmaradt.

Zsivaj Óvoda Évnyitó értekezlet, éves munkater megvitatása, 
elfogadása

Elmaradt. Elmaradt. Elmaradt. Elmaradt.

4.2. Az öt nevelés nélküli munkanap programja



(Csak azokat kell feltüntetni, amelyek a szülők mellett másokat is megszólítanak, a csak szülőknek szóló programokra a szülőkkel     

Program megnevezése Megjegyzés

Aprók Háza Szakmai nap szervezése a környező iskolák tanítói számára.
Bóbita Óvoda 0

Almáskerti kirándulás - Törökbálint Alma Hetek

Ovi sportvetélkedő Sportvetélkedő- Alma Hetek lezárása

Kézműves délután Karácsonyi Kézműves délután

Tanítónői bemutató Bemutató foglalkozás

Ballagás Nagycsoportos gyerekek ballagása
Katasztrófavédelmi játéksorozat (Csonka Ágnes , Dániel Zoltán)

Hagyományőrző programokra való meghívás ( iskolások, 
bölcsödések).

Gépmadár Óvoda 0
Gesztenye Óvoda 0

Gézengúz Óvoda 0
Gyermekek Háza Óvoda DM díjátadó ünnepség
Gyöngyike Óvoda Óvodaátadó ünnepség

Mártonnapi közös lámpás felvonulás a telepi lakókkal.
Egészséges étkezéssel kapcsolatos ANTSZ előadőval interaktív 
játék szülőkkel

Kékvirág Óvoda Márton nap
Kincskereső Óvoda Betlehemes játék Gizella Otthonban

5.1. Az óvoda által szervezett nyilvános program

Csodafa Óvoda

Hárslevelű Óvoda

Csodapók Óvoda



Kiskakas Óvoda Családi gyermek -és sportnap

Egészségnapi rendezvény

Óvodai közös ünnep,                                                        Hivatali 
dolgozók köszöntése,                                           Halom u Idősek 
otthonában műsor

Karácsonyi advent

Idősek köszöntése Karácsony
Mocorgó Óvoda Utazó Planetárium 1.bolygókkal való ismerkedés

Bábozd zöldre az otthonod!
Tündérkezek műhely
Jóga, zumba
Játék, mozdulat, tánc műhely

Zsivaj Óvoda Nyitott napok Óvoda nyitott napjai, amikor 
lehetőseg nyilik a beiratkozni 
szándékozó, óvodánk iránt érdeklődő 
szülőknek és gyerekeknek ellátogatni 
az óvodába. 

Program megnevezése 0
 Óvodai sportnapok Sportverseny
 Újhegyi Közösségi Ház programjain való részvétel Színházi előadás, óvodai farsang 

szervezése.
Óvodavezetők szakmai műhelye havonta értekezlet
Fejlesztőpedagógusok szakmai műhelye havonta szakmai programok
Autómentes Nap
Kőbányai Óvodai Sportnapok
Mikulás Kupa (Szervátiusz Jenő Általános Iskola)
Szív-Vers Versmondó verseny (Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola)
1. Bábszínház Újhegyi Közösségi Ház

Mászóka Óvoda

Rece-Fice Óvoda

5.2.     Kihelyezett programok (más által szervezett programokban való intézményi szintű közreműködés)

Aprók Háza

Bóbita Óvoda

Csodafa Óvoda



2. Nagy Sportágválasztó Nagy Sportágválasztó
3. Tűzoltó Múzeum Múzeum látogatás
4. Helytörténeti Múzeum Múzeum látogatás
5. Autómentes nap Játékos sportvetélkedő

Csodapók Óvoda 0
Bozsik foci
Autómentes nap
Kiállítások Kőbányai Helytörténeti Múzeum
Sportversenyek Kocsis Sándor Sportközpont
Hangszerbemutató Króó György Zeneiskola
Ismerkedés a könyvtárral-könyvtárvezetés Szabó Ervin Könyvtár
Környezetvédelmi előadás- nevelésnélküli munkanap Rece-fice Óvoda

Gézengúz Óvoda 0
Autómentes nap

BOZSIK Gyermek Labdarúgó Program

Mikulás kupa (Szervátiusz Jenő Á.I.)

Szív-vers pályázat Szervátiusz Jenő Általános Iskola rajz 
és versmondó pályázata

Mikulás kupa Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
ismerkedő sportversenye

Bábszínház Pongrácz Közösségi Ház
Kőbányai Helytörténeti Múzeum Lakhelyünk történelmének játékos 

megismerése
Szabó Ervin Gyermekkönyvtár 2020.03.30-ra volt időpontunk 

egyeztetve ez a program sajnos 
elmaradt.

Kocsis Sándor Sport Központ,Kőbánya Bringa Egyesület, Vuelta 
Sport

Autómentes nap

Autómentes nap Sorversenyek
Könyvtár látogatás könyvek kölcsönzése
Pedagógiai Napok Előadások, szakmai bemutatók.

Gyermekek Háza Óvoda

 

Gépmadár Óvoda

Gesztenye Óvoda

Gyöngyike Óvoda 

Hárslevelű



Márton napi lámpás felvonulás
Ballagás
Bozsik rangadó
Mikulás kupa
OvisTorna kupa
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élőzenei bemutatója 
Könyvtár-látogatás
Kroó György Zeneiskola hangversenye 
Kőbányai Pedagógiai Napok
Nagy Sportágválasztó
Kihívás Napja
Kerületi sportrendezvények
Hangszerbemutató Kroó Gy.Ált. iskola Iskolai program
Korcsolyaverseny Kerületi program
Bozsik Foci
Kőbányai Sport rendezvények
Úszás
Kőbányai óvodák- iskolák átmenetének segítése
(Előadás)
Iskolaérettség az óvoda szemszögéből

Nagycsoportosok

Kőbánya Bringa program/Közlekedésbiztonsági óvodapedagógus 
képzés

Pedagógusok

Szakmai tanévnyitó konferencia Nagycsoportosok
Autómentes nap Nagycsoportosok
V.Országos Iskolakert találkozó Egész óvoda
Kőbánya+20 Nagycsoportosok
Tehetségműhely Nagycsoportosok

Zsivaj Óvoda autómentes nap (26 fő)

Rece-Fice Óvoda

Kékvirág Óvoda

Kiskakas Óvoda

Mászóka Óvoda

Mocorgó Óvoda

Kincskereső Óvoda





Intézmény

gyakornok ped I ped II mesterped Összesen: Pedagógus Intézményvezető Intézmény

Aprók Háza 0 0 2 1 3 0 0 0 17 10 7
Bóbita Óvoda 0 2 0 0 2 0 0 0 13 12 9
Csodafa Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 5
Csodapók Óvoda 0 0 0 0 0 0 1 1 10 4 4
Gépmadár Óvoda 0 0 1 0 1 0 0 0 8 3 4
Gesztenye Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2
Gézengúz Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4
Gyermekek Háza Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Gyöngyike Óvoda 1 0 0 0 1 0 0 0 6 2 2
Hárslevelű Óvoda 0 2 0 0 2 0 0 0 10 4 4
Kékvirág Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Kincskereső Óvoda 0 0 0 0 0 2 0 0 10 1 2
Kiskakas Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Mászóka Óvoda 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0
Mocorgó Óvoda 2 0 0 0 2 0 0 0 11 10 4
Rece-Fice Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Zsivaj Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2
Összesen: 3 4 3 1 11 3 1 1 143 66 54

6.1. Pedagógusellenőrzések a 2018/2019. évben
6.2. Vezetői belső ellenőrzések

Pedagógusminősítésben részt vettek száma: Tanfelügyeleten vizsgáltak száma: Óvodavezető 
által látogatott 
foglalkozások 

Óvodavezető-
helyettes által 

látogatott 

Munkaközösség-
vezető által 
látogatott 



Mérés jellege, típusa Mérésben résztvevők száma

Óvodapedagógusok pedagógiai megfigyelései 253
MSSST vizsgálat, szűrő eljárás 35
Kiegészítő vizsgálatok 27
Mozgásvizsgálat 25
Személyiséglapok szempontrendszere alapján pedagógiai megfigyelés 242
Logopédiai szűrés 161
Pszichológus megfigyelései, tesztjei 49
MSSST szűrés 57
Pszichológiai szűrés 10
Logopédiai szűrés 60
Egyéni fejlődés nyomonkövetése 147

Csodafa Óvoda MSSST 43
MSSST (fejlesztőpedagógus) 55
SZÓL-E szűrés (logopédiai 5 évet betöltött) 39
KOFA (logopédiai 3 évet betöltött) 25
MSSST  szűrővizsgálat 40
Egyéni fejlődési lapok 138
1. Mssst 24
2. Sindelar 27
3. Marositsné DPT 24
4. A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése 86
Megfigyelés 87
Rajzkészség 87
MSSST 28
Pszichológiai teszt 2
MSSST-szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségének vizsgálata 30
Artikuláció, beszéd és nyelvi fejlettség vizsgálata (Logopédiai szűrés) 30
Nyelvi fellettség mérése (logopédia) 22
MSSST mérések 5 évesen 19
MSSST mérések kimenő gyermekek körében 14
Egyéni fejlődés nyomon követése -kiscsoport 23
Egyéni fejlődés nyomon követése -középsőcsoport 37
Egyéni fejlődés nyomon követése - nagycsoport 20
MSSST vizsgálat, szűrő eljárás 39
Személyiséglapok szempontrendszere alapján pedagógiai megfigyelés 93
Logopédiai szűrés a középső csoportokban 48
Pszichológus megfigyelései, tesztjei 26
Programban és törvényben meghatározz évi 2x teljes körű 132
Szín felmérések,térbeli irány mérések, testrészek felismerésének mérései 132
Szociometriai felmérései 132
TSMT ÁMV mérései 32
Tehetség csírák mérései 22
Anyanyelvi felmérés 64
Fejlettség mérés ( év végi) 66
MSSST 35
Fejlettségmérés két alkalommal 164
Iskolai alkalmasság mérése 66
Logopédiai szűrés 3 évesek 18
Logopédiai szűrés 5 évesek 56
MSSST szűrés 55
Nagycsoportosok femérése 31
Kutyás teszt 6 évesek számára 38
Minden gyermeknél: Fejlődés nyomonkövetése. Erősségek-Fejlesztendő területek 103

MSSST 48
Gyermekek fejlődésének mérése, a PP szerint 122
Iskolaérettségi szűrővizsgálat 45
Patyi Zoltánné:Óvodás gyermekek fejlődésének nyomonkövetése 94
MSSST 45
Pszichológiai szűrővizsgálat 32
SINDELAR 3
Hallásvizsgálat 6
csoportos mérő lap (nagy és finom motoros mozgás) 87
egyéni fejlesztési terv 87
A gyermekek fejlődésének nyomon követő mérése 87
Testi képességek mérése 87
tehetség szűrés 82

Gesztenye Óvoda

6.3. A gyermek fejlődésének mérése

Aprók Háza

Bóbita Óvoda

Gépmadár Óvoda

Csodapók Óvoda

Rece-Fice Óvoda

Zsivaj

Gézengúz Óvoda

Gyermekek Háza Óvoda

Gyöngyike Óvoda 

Hárslevelű Óvoda

Kékvirág Óvoda

Kincskeresők Óvoda

Mocorgó Óvoda

Kiskakas Óvoda

Mászóka Óvoda



dyslexia szűrés 14
MSSST szűrővizsgálat a tanulási zavarok szűrésére 27
MSSST kontroll vizsgálat 6

Összesen: 4167



Szakember neve Szakterület, vagy az előadás címe
Kapecska- Schaffer Kitti 
logopédus

Amyamyelvi (logopédiai) fejlődés és 
fejlesztés a 3-7 éves korolysztálynál.

Környező iskolák 
igazgatói

szülők tájékoztatása, az iskolaválasztás 
segítése.

Bóbita Óvoda 0 0
Szőllösi Melinda Gyermekvédelemmel kapcsolatos 

információk
Szőnyi Lídia óvodapszichológus- Nyugi Ovi Program
Egészné Sós Erika Nyugi Ovi Program gyakorlati 

tapasztalatairúl
Hajnal Sándor Kertinövényeink ápolása, gondozása

Csodapók Óvoda 0 0
Gépmadár Óvoda Béres Péterné Tehetséggondozás
Gesztenye Óvoda 0 0

Takácsné Ildikó  Vezetői tanfelügyeltre való 
segítségadás.Gyakornok segítése, felkészülés 
a jövő évi minősítésre.

Papné Gazdag Zsuzsa Mozgás, mint örömforrás
Gyermekek Háza Óvoda 0 0
Gyöngyike Óvoda 0 0

Varga Viktória Digitális továbbképzés
Magyar Gábor Mozgás kotta 

Kékvirág Óvoda 0 0
Baloghné Stadler Irén 1. Szaktanácsadó
Horváth H. Attila 2. Egyetemi docens
Glückné Márton 
 Gyöngyi

„A pedagógusok kiégésének megelőzése” 
Mentálhigiénés képzés a nevelőtestület 
részére a Budapesti POK szervezésében.

Borbáth Katalin Erőszakmentes kommunikáció – EMK Az 
együttélés nyelve előadás, szakmai nap

Mászóka Óvoda 0 0
Mocorgó Lieber Krisztina Gyakornok felkészítése
Rece-Fice Óvoda 0 0
Zsivaj Óvoda 0 0

Kincskereső Óvoda

Kiskakas Óvoda

6.4. Vett-e igénybe az intézmény külső szaktanácsadót a nevelési évben?

Aprók Háza

Csodafa Óvoda

Gézengúz Óvoda

Hárslevelű Óvoda





Veszélyeztetett 
gyermekek 

száma: 

HH 
gyermekek 

száma: 

HHH 
gyermekek 

száma: 
Aprók Háza 0 2 0
Bóbita Óvoda 1 2 1
Csodafa Óvoda 3 0 0
Csodapók Óvoda 0 0 0
Gépmadár Óvoda 1 0 0
Gesztenye Óvoda 2 2 1
Gézengúz Óvoda 3 0 0
Gyermekek Háza Óvoda 11 7 0
Gyöngyike Óvoda 21 6 12
Hárslevelű Óvoda 1 0 0
Kékvirág Óvoda 4 3 1
Kincskereső Óvoda 1 3 1
Kiskakas Óvoda 0 2 0
Mászóka Óvoda 0 2 0
Mocorgó Óvoda 4 1 0
Rece-Fice Óvoda 0 0 0
Zsivaj Óvoda 3 3 0
Összesen: 55 33 16

7.1. Veszélyeztetett gyermekek száma
7.2. Hátrányos helyzetű gyermekek száma



Szolgáltatás típusa 
(ingyenes/fizetős)

Területe A szolgáltatás 
időpontja 

Gyermekek 
létszáma

térítéses Sakk de. 26
térítéses Néptánc du. 49
térítéses Foci du. 75
térítéses Angol de. 49
térítés mentes Fejlesztőpedagógiai foglalkozás de. 69
térítés mentes Logopédiai foglalkozás de. 48
térítés mentes Pszichológiai segítségnyújtás de. 49
térítés mentes Utazó gyógypedagógus ellátás de. 18
fizetős úszás Kedd 15.45-16.30

Kedd 16.30-17.15
47

fizetős sakk csütörtök 8.20-8.50 18

fizetős labdás tona (KISE) csütörtök 15.15-
16.00

27

fizetős néptánc hétfő 15.30-16.15 15
fizetős akrobatikust tánc szerda 15.30-16.15 26

ingyenes hittan szerda 8.00-8.30
szerda 8.30-9.00

43

fizetős színházi előadás 5 alkalom/év 
délelőtt
ebből 3 alkalom 
valósult meg

147

fizetős karate péntek 15.30-16.15 9

Angol oktatás du. 30
Ovi-focifoglakozás du. 25
Néptánc du. 21
Akrobatikus rock ang roll du. 24
Sakkfoglalkozás de. 12
Hitoktatás de. 8

ingyenes úszás de. 32
ingyenes hitre nevelés de. 14
fizetős rocky du. 24
fizetős néptánc du. 17
fizetős dzsúdó du. 26
fizetős foci du. 19

Gépmadár Óvoda Alapítványi támogatás Sakk Délelőtt 12

Alapítványi támogatás Játékos tánc Délután 20

Fizetős Angol Délelőtt 14
Fizetős KISE foci Délután 12

8. A gyermekek számára szervezett szolgáltatások

Aprók Háza

Bóbita Óvoda

Csodapók Óvoda

Csodafa Óvoda



Alapítványi támogatás Kézműves Délután 15

Gesztenye Óvoda ingyenes Hittan de. 7
ingyenes Iskolaelőkészítő foglalkozás de. 8
ingyenes Fejlesztőpedagógusi foglalkozások de. 27
ingyenes Tehetséggondozás mesekuckó du. 8
fizetős Mozgásfejlesztés-ovifoci du. 26
ingyenes Úszás du. 12

Gézengúz Óvoda Ingyenes 1. Hittan délelőtt, kora 
reggel

15

Ingyenes 2. Úszás délelőtt 36
Fizetős 3. Rocky délután 25
Fizetős 4. Foci délután 12
Fizetős 5. Karate délután 20
Fizetős 7.Sakk délelőtt, kora 

reggel
18

Fizetős 8.Jóga délután 20
Gyermekek Háza Óvoda Fizetős Foci reggel 14

Fizetős Sakk délután 13
Fizetős Néptánc délután 20
Fizetős Rocky délután 22
Fizetős Angol reggel 9
Ingyenes Úszás délelőtt 11-17
Ingyenes Hittan délelőtt 27

Gyöngyike Óvoda fizetős Úszás délelőtt hetente 
szerdánként

20

ingyenes Hittan délelőtt hetente 
keddenként

23

ingyenes Sakk délelőtt hetente 20
fizetős Labdás torna-foci délután hetente 2x 

(kedd, csütörtök)
20

Hárslevelű Óvoda ingyenes Hitoktatás délelőtt 12
ingyenes Úszás délelőtt 19
fizetős Futball délután 21
ingyenes Logopédiai foglalkozás délelőtt 48
ingyenes Pszichológiai segítségnyújtás délelőtt 26
fizetős Néptánc du 35
fizetős Foci-Atlétika de  22
fizetős Sakk du 11
fizetős Latin dobolás du 10
ingyenes Hittan de 11
fizetős 1. Úszás du. 4
fizetős 2. Művészi tánc reggel 10
fizetős 3. Taekwondoo du. 13
fizetős 4. Ovi foci /Bozsik program/ - 

KISE
de. 13

fizetős 5. Judo du. 6
ingyenes 6. Hittan - Katolikus/Református du. 10
fizetős 7. Sakk de. 0
fizetős 8. Akrobatikus rock and roll du. 5

Kékvirág Óvoda

Kincskereső Óvoda



Fizetős Sakk délelőtt 13
Fizetős Néptánc délután 9
Fizetős Ritmikus gimnasztika délután 12
Fizetős Gyermekjóga délután 8
Fizetős Ovi-foci délután 35
Fizetős Labdás torna délután 23
Fizetős Ovi-karate délután 23
Ingyenes Jégkorcsolya délelőtt 15
Ingyenes Katolikus hitre nevelés délelőtt 15
Ingyenes Református hitre nevelés délelőtt 4
fizetős 1.  Úszás du. 25
fizetős 2.  Foci de. 16
ingyenes 3.  Korcsolya     de 20
fizetős 4.  Karate du 2
ingyenes 5. Tehetségműhely foglalkozások 

(4 )
de illetve du 35

ingyenes 1. Hittan délelőtt 31
fizetős 2. Angol délután 16
fizetős 3. Foci délután 24
fizetős 4. Rocky délután 28
fizetős 5. Úszás délelőtt 41
fizetős 6.Sakk délelőtt 10
ingyenes hittan de. 26
ingyenes mozgásfejlesztés konduktorral SNI 

gyermekek részére
de. 2

ingyenes műhelyfoglalkozások de. 63
ingyenes úszás de. 20
ingyenes fejlesztőpedagógia de. 26
ingyenes logopédia de. 24
fizetős ovifoci (GRUND FC) du. 17
fizetős aerobik du. 14
fizetős judo du. 15
fizetős rocky du. 20
ingyenes vallás du. 16.00-tól 34
fizetős sport du.15.00-től 22
fizetős szellemi reggel 7.30-tól 6
fizetős sport du. 16.00-tól 36

Összesen: 2468

Zsivaj Óvoda

Kiskakas Óvoda

Mászóka Óvoda

Mocorgó Óvoda

Rece-Fice Óvoda



Intézmény Esemény Megjegyzés
Aprók Háza Szakmai nap a technikai dolgozóknak
Bóbita Óvoda A tervezett Egészségnap járványhelyzet miatt nem valósult meg. 

Múzeumlátogatás
Kerti ballagás
Nyugi ovi program

Csodapók Óvoda A zene világnapja
Gépmadár Óvoda 0
Gesztenye Óvoda Intézményi szintű karácsonyozás
Gézengúz Óvoda 0
Gyermekek Háza 
Óvoda

0

Gyöngyike Óvoda Kézműves délelőttök (Bárka közreműködésével) Őszi és Farsangi
Hárslevelű Óvoda Közös táncház délutánok a szülőkkel havi renszerességgel.

Rendőrnap
Érzékenyítő program kerekes székes előadók
Kőbányai Helytörténeti Múzeum látogatás

Kékvirág Óvoda 0
Kincskereső Óvoda Falevél party
Kiskakas óvoda Óvodai közös ballagás hagyományának megváltoztatása csoportonként 

 Mászóka Óvoda Egészségnap - ovifutás szülőkkel
Levendula Vásár
Tökfesztivál
Mártonnap
Adventi vásár
Kiszebáb égetés

Rece-Fice Óvoda Berka bagoly a levegő szerelmese /Öko-kuckó
Zsivaj Óvoda Apák napja
9.2. Hagyományok

Intézmény Esemény Megjegyzés
Zöldségfigura, töklámpás készítő munkadélután
Mikulás ünnepség, 
Luca napi népszokások megszervezése, nagycsoportosok műsora a 
Madarak karácsonyának megszervezése
Gyermek Karácsony megszervezése
Kisze hajtás, nagycsoportosok műsora a csoportokban
Farsangi mulatság, táncház szervezése az Újhegyi közösségi házaban

Tréfás vetélkedők, népi játékok szervéze, Farsangi állarcos bál
Március 15-i nemzeti ünnepünk megünneplése a csoportokban
Nyílt napok szervezésea csoportokban és a fejlesztő foglalkozásokon a 
szülőknek.
Búcsúzó játszódélutánok megszervezése a nagycsoportosoknak
Ismerkedő játszó délután az újonnan beiratkozó gyermekek és szüleik 
Nagycsoportosok fél napos kirándulása a Magyar Természettudományi 
Mikulás
Karácsonyi kézműves délután, karácsonyi készülődés
Karácsonyi ünnepség
Farsang
Március 15-i megemlékezés
Víz Világnapja - ELMARADT
Húsvéti kézműves délután, húsvéti készülődés - ELMARADT
Föld Napja - ELMARADT
Nyílt napok óvodánk iránt érdeklődőknek - ELMARADT
Anyák napi kiállítás, Anyák napi megemlékezés - ELMARADT
Nagycsoportosok egész napos, középső csoportosok fél napos 

  Madarak és Fák Napja - ELMARADT
Tanévbúcsúztató Bóbita Napok, ballagás - ELMARADT
Intézményi Önértékelés- minősítés, házi bemutató

9.1. A pedagógiai programban szereplő ünnepekhez, programokhoz képest új hagyomány bevezetése

Csodafa Óvoda

Aprók Háza

Bóbita

Csodafa

Mocorgó Óvoda



Kerületi bemutató (elmaradt)- Intézményi bemutató
Kerületi sport programok
Katasztrófavédelmi projektek
Nyugi-ovi program
Hulladék gyűjtés programja
Alma-hetek programjai
Kirándulás a Tűzoltó Múzeumba
Kirándulás a Helytörténeti Múzeumba
Óvodai Kerti Búcsúztató
Szüret - Táncház
Mihály Nap
A Magyar Népmese Napja
Az Állatok Világnapja
Őszi természet szépségei
Márton-Nap
Magyar Természettudományi Múzeum
Karácsonyi munkadélután
Mikulásvárás
Hangszerbemutató
Egészségnap
Farsang
Könyvtárlátogatás
Március 15.-i megemlékezés
Online: Víz Világnapja, Költészet Napja, Húsvét, Föld Napja, Anyák 

    Egészség napok Járvány miatt elmaradt
Szüreti mulatság Zene és tánc
Mártonnapi vígasságok Zene és tánc
Mikulás várás Bábműsor
Adventi készülődés Kézműves tevékenységek
Farsangi mulatság, jelmezbál Zene, tánc, jelmez
Nemzeti ünnep, március 15-e Tavaszi ünnepi műsor
Húsvét, nyuszivárás Járvány miatt elmaradt
Anyák napja Köszöntés (ügyeletre járó 
Gépmadár nap Járvány miatt elmaradt
Nagycsoportosok búcsúztatója Zárt körben, csoportszinten, 

      Gesztenye-nap
Játszódélutánok
Autómentes-nap
Víz világnapja
Népmese napja
Madarak és fák napja
Kézműves délutánok
Játszódélutánok
Karácsony 
Farsang
Kisze báb égetés
Kézműves délutánok
Nemzeti ünnepek, világnapok megünneplése
Gesztenye ünnep
Mikulásvárás
Advent -Karácsony, Kézműves délután és vásár
Farsang
Húsvét
Föld napja
Egészségnap
Madarak fák napja
Anyák napja, Apák napja
Csoportok évzáró programja
Nagycsoportosok búcsúztatása
Gézengúz napok (gyermeknap)
Születés- és névnapok
Óvodai kirándulás

Csodapók

Gépmadár

Gesztenye

Gézengúz



A népmese napja
Állatok világnapja
Tök nap
Szent Márton nap
Adventi kézműves délután
Gondolkodj Egészségesen! Nap
Mikulás
Luca nap
Karácsony
Farsang
Óvodaátadó Ünnepség
Állatok világnapja
Őszi szüreti mulatság
Őszi kézműves délelőtt
Utazó planetárium
Mikulás várás
Karácsonyi ünnepély
Farsangra hangolódó kézműves
Farsang
Március 15.ünnepség
Gyermeknap
Ballagás
Szüreti mulatság, nyitott délelőtt a szülők számára
Mikulás ünnepség, iskolai mese előadás megtekintése
Luca napi népszokások megszervezése,táncház a szülőkkel
Gyermek Karácsony megszervezése,nagycsoportosok betlehemes játéka

Karácsonyi barkács délután a szülőkkel
Nyitott farsangi mulatság, közös játékok jelmez bemutató.Télkergető 
Sport délutánok ,játszódélutánok,költészet
FKF által szervezett interaktív előadás
Szüreti mulatság
Állatok Világnapja
Tök- és zöldségfesztivál
Márton-napi előkészületek, ünnepség
Mézeskalács-város
Advent
Mikulás ünnepség
Nyugdíjasok karácsonya
Karácsonyi ünnepség
Felnőttek karácsonya
Medve-nap
Farsangi mulatság
Manónap
 Mese világnapja 1. zárt
Zöld ünnepek :Állatok.-Víz.-Föld.- Madarak-Fák és Takarítási Világnap 2. zárt
Szülőkkel való munkadélután, Mikulás, Karácsonyi vásár, Madár 

 
3.nyílt

Farsang 4. zárt
Kisze égetés - Télűzés 5. nyílt
Nemzeti Ünnep március 15. 6. zárt
Népmese világnapja
Állatok Világnapja
Márton napi lámpás felvonulás
Adventi vásár
Mikulás
Karácsonyi csoportos ünnepek
Farsang
Alapítványi bál
Március 15-i csoportszintű megemlékezés
Környezetvédelmi világnap
Kiskakas Bábcsoport előadása 
Kerületi sportrendezvényeken való részvétel: Nagy Sportágválasztó

Hárslevelű

Kékvirág

Kincskeresők

Gyöngyike

Gyermekek Háza

Kiskakas



Autómentes nap
Autómentes világnapon részvétel, kerékpározás nyitott
Mászóka nap, nyitott
Népmese világnapja zárt
Állatok világnapja zárt
Tökös kézműves foglalkozás nyitott
Mikulás várás zárt
Adventi műsor a Kerületi Jászolnál nyitott
Karácsonyi ünnep, játszódélután  szülőkkel nyitott
Karácsony a fenntartónál zárt
Idősek klubja karácsony zárt
Halom u Idősek otthona karácsony zárt
Farsang:  Kolompos együttes zárt
Farsang Halom u Idősek otthona zárt
Nemzeti Ünnep zárt
Húsvéti ajándékkeresés, kézműves szülőkkel nyitott
Föld napja,virágültetés,kertrendezés nyitott
Májusfa állítás zárt
Tehetségnap nyitott
Egész napos gyerekkirándulás zárt
Idősek otthona anyáknapja zárt
Gyereknap nyitott
Kihívás napja, gimnasztika,futás a szülőkkel nyitott
Évlezáró program nyitott
Közös ballagás az udvaron nyitott
                                                         Állatok Világ napja
Farsangi mulatság
Zöldág járás
Húsvéti hagyományok ápolása
Víz világnapja
Föld napja
Madarak és Fák napja
Anyák napja
Gyermek-családiknap
Évzárók
Ballagások
Zene világnapja
Adventi kézműves délután
Mikulás
Téli karácsonyi dallamok koncert
Újév köszöntése
Farsang
Kisze-villő
Húsvét
Komatálazás a csoportok között
Majális
Anyák napja
Pünkösdölés
Gyermeknap
Nagyok búcsúztatása
Apák napja
Félnapos őszi kirándulás (N+Köz)
Volt nagycsoportosok visszahívása
Madárovi Madártani egyesület foglalkozása évente négy alkalommal

Családi kirándulás évente 4 alkalommal
Egészségnap - Sportnap családokkal
Kulturális programok, színházi előadás (helyben szervezett)
Nyílt napok
Játszódélutánok
Mézeskalács sütés
Mikulás ünnep

Mászóka

Mocorgó

Recefice

Zsivaj



Mikulás kirándulás szülőkkel közösen
Gyerek Karácsony
Felnőtt dolgozói karácsony
Szülő klub (szülők kérésére általuk választott témában bezsélgetés.
Farsangi hét egy szülős nappal
Március 15-i ünepség
Piac látogatások
Húsvét
Nyitott napok (3nap) Ismerkedő játszó délután az újonnan beiratkozó 

   Egésznapos kirándulás
Zsivaj nap
"Vizi-dili" utolsó úszónap, a szülőkkel közös sorversenyek a vízben
Anyák napja
Ballagás
 Föld napja,   Madarak Fák napja



Óvoda neve Intézmény A kapcsolat minősége

Kőbányai Pedagógiai Szakszolgálat megfelelő
Beszédvizsgáló Pedagógiai Szakszolgálat megfelelő
Iskola megfelelő
Gyermekorvos, védőnő megfelelő
Fogorvos megfelelő
Bárka megfelelő
Kerületi Óvodák kiváló
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály kiváló
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály kiváló
Személyügyi Osztály kiváló
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye jó
Manóvár Bölcsőde kiváló
Szent László Általános Iskola kiváló
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jó
BÁRKA jó
Fecskefészek Bölcsőde jó
Pedagógiai Oktatási Központ jó
Gyermek rendelő, védőnői apparátus kiváló
NEVTAN kiváló
Újhegyi sétány Szabó Ervin kihelyezett könyvtár kiváló
Újhegyi Közöségi Ház kiváló
Szent György plébánia kiváló
Grosits Sport Alapítvány kiváló
Fekete István Általános Iskola kiváló
Széchenyi István Általános Iskola kiváló
Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola kiváló
Napsugár Bölcsőde kiváló
Kőbányai Harmat Általános Iskola kiváló
Fecskefészek Bölcsőde kiváló
Keresztury Dezső Általános Iskola jó
Újhegyi  ( KÖSZI) uszoda kiváló
Kőrösi Művelődési Központ jó
F.P. Szakszolgálat X. Ker. Tagintézménye kiváló
BÁRKA jó
Szivárvány Bölcsöde jó
Kőbányai Fekete István Általános Iskola kiváló
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 
Iskola

jó

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerület Tagintézménye jó
Védőnői szolgálat kiváló
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató jó
MLSZ jó
K.CS.S.K.K.K jó
Szabó Ervin könyvtár kiváló
Magyar Gyula Kertészeti Szakiskola kiváló
Autista alapítvány jó
Fecskefészek Bölcsöde kiváló
Komplex óvoda és Általános Iskola jó
Kőbányai Sport Club jó
Újhegyi Közösségi ház jó
Kocsis Sándor Sportközpont jó
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény kiváló
Fenntartó kiváló
Kerületi Óvodák kiváló
Kerületi Iskolák megfelelő
Pensió 17 Kft. megfelelő
Bölcsődék megfelelő
Fogorvos jó
POK megfelelő
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézménye megfelelő
Vagyonkezelő kiváló

Gépmadár Óvoda

10. Az óvoda kapcsolatai-Intézményi kapcsolatok

Aprók Háza

Bóbita Óvoda

Csodafa Óvoda

Csodapók Óvoda

Gesztenye Óvoda

Gézengúz Óvoda



Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ jó
Védőnő jó
Kőkert megfelelő
BÁRKA megfelelő
Üzemorvos jó
Kada Mihály Általános Iskola kiváló
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ megfelelő
Kocsis Sándor Sportközpont megfelelő
BÁRKA kiváló
Védőnői Szolgálat kiváló
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye megfelelő
KISE kiváló
TÉBLÁB művészeti iskola kiváló
Sakk-Ovi kiváló
Kőbányai Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola kiváló
SandH nyelviskola kiváló
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alpfokú Művészeti kiváló
Kőbányai Óvodák kiváló
Egyesített Bölcsődék megfelelő
Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde kiváló
KőbányaiMocorgó Óvoda kiváló
Kőbányai Bóbita óvoda kiváló
Szervátiusz Jenő Általános Iskola jó
Bem József Általános Iskola kiváló
Szent László Általános Iskola kiváló
Védőnői Szolgálat kiváló
Gyermekorvosi Rendelő jó
Gyermekfogászat kiváló
Pongrácz Közösségi Ház kiváló
Bárka Családsegítő Központ jó
Bárka Gyermekjóléti Központ kiváló
Bárka Átmeneti otthon kiváló
Kőbányai Helytörténeti Múzeum jó
Kocsis Sándor Sport Központ jó
X. kerületi Polgármesteri Hivatal - Fenntartó kiváló
Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye megfelelő
Kertvárosi Általános Iskola jó
Közművelődési Intézmények jó
Védőnő megfelelő
Gyermekvédelem megfelelő
családi napközi kiváló
Pensió Süllős - Mechanika konyha megfelelő
Bárka jó
Humánszolgáltatási Főosztály kiváló
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály kiváló
Önkormányzati Osztályok kiváló
Vagyongazdálkodás, Vagyonkezelő kiváló
Beszédvizsgáló, BOSZRB jó
1-2-3. sz. Tanulási Kép. V.B. jó
Kerületi óvodák kiváló
Kerületi iskolák megfelelő
MLSZ Bozsik Program kiváló
Kerületi sportbizottság jó
BÁRKA kiváló
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ kiváló
Bárka jó
X.kerületi 5 általános iskolák jó
Kőrösi Kulturális Központ jó
Gyermekjóléti Szolgálat jó
Kőbányai Pedagógiai Szakszolgálat jó
Szakértői Bizottság jó
Egészségügyi Szolgálat jó
Fenntartó jó
Tanítóképző Főiskola, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola jó

Kékvirág Óvoda

 

Gyermekek Háza Óvoda

Gyöngyike Óvoda 

Hárslevelű Óvoda

Kincskeresők Óvoda



POK jó
kerületi Óvodák jó
KÖSZI uszoda jó
Kőbányai Önkormányzat kiváló
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X.kerületi Intézménye kiváló
BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ kiváló
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ kiváló
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiváló
Mozgásjavító Általános Iskola és Módszertani Központ kiváló
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményei jó
Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejesítő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ kiváló

Harmat Általános Iskola kiváló
Kroó György Zeneiskola kiváló
POK jó
KŐRÖSI CSSKKK kiváló
BÁRKA kiváló
Kormányhivatal megfelelő
Fenntartó kiváló
Szervátiusz J., Janikovszky Éva , Szent László, Kroó Gy.Ált iskolák kiváló
KÖSZI uszoda kiváló
Kocsis Sándor Sportközpont kiváló
Kerületi óvodák kiváló
Pető Intézet kiváló
Szervvátiusz Általános Iskola kiváló
Bem Általános Iskola kiváló
Kőbányai Óvodák kiváló
KKKK kiváló
Bölcsődék kiváló
Pedagógiai Szakszolgálat kiváló
Védőnői Szolgálat kiváló
Gyermek Fogorvos kiváló
Kroó György Zeneiskola kiváló
Bárka intézményei kiváló
Önkormányzat kiváló
Semmelweis Egyetem Pető András Kar kiváló
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtár jó
Manóvár Bölcsőde kiváló
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerület Tagintézménye megfelelő
Humusz Ház,CCR REBAT Nonprofit Kft,Sulizsák kiváló
K.CS.S.K.K.K jó
Árkád jó
Védőnői szolgálat kiváló
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató, és Gyermekjóléti Központ jó
Őszikék Idősek Otthona jó
Kerületi Orvosi Rendelő/Fogászat jó
MLSZ jó
Szakközépiskolák, gimnáziumok megfelelő
SOTE kiváló
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola, kiváló
Mód-szer-tár,Neducatio,POK jó
Szent László Általános Iskola,Kőbányai Szervátiusz Általános Iskola kiváló
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft jó
Kőbányai Sport Club jó
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT kiváló
Kocsis Sándor Sportközpont kiváló
Városüzemeltetési Osztály kiváló
Európalánta Egyesület kiváló
Csopor-téka Egyesület kiváló
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye kiváló
Kőbányai óvodák gyermekvédelmi felelősei jó
Kőbányai óvodák fejlesztőpedagógusai kiváló
BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ jó
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jó
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat, orvos, védőnő, fogorvos kiváló

Kiskakas Óvoda

 

Mászóka Óvoda

Mocorgó Óvoda

Rece-Fice Óvoda

Zsivaj Óvoda



Török Béla (hallássérült) Általános Iskola és Módszertani Központ jó
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményei jó
Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejesítő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ kiváló

Szent László Általános Iskola kiváló
Janikovszky Általános Iskola kiváló
Apró Csodák Bölcsőde jó
Köszi Uszoda jó
Polgármesteri Hivatal jó
POK jó

kiváló 105 53%
jó 67 34%
megfelelő 25 13%

197 100%

 



Kőbányai Zsivaj Óvoda 1105. Budapest, Zsivaj u. 1-3. 43 

Húsvéti készülődés         04.15

-17. 

  

Föld napja         04.22   

Anyák napja          05.04-

08. 

 

Madarak és Fák 

napja 

         05.11  

Buszkirándulás          05.13  

Zsivaj Nap          05.23  

Vizi-dili          05.26  

Ballagás           06.10

. 

Családi kirándulás  x   x  x  x  x 
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