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1 A pedagógiai munka feltételei 

1.1 Személyi feltételek 

1.1.1 Pedagógus 

Adat  Szakvizsgázott pedagógus  

Tanítói 

végzettség 

 

PED. I.  

 

PED. II.  

 

Mester 

 

Mentor  

 

Gyakornok 

 Közokt. 

vezetői 

Fejlesztő Egyéb 

Fő 1 0 0 0 4 2 0 0 0 

 
Engedélyezett pedagógiai 

álláshelyek száma 

Betöltött álláshelyek száma  Intézkedés 

6 5 fő  

ebből: 

-1fő tartósan távol 

-1 fő felmentési idejét tölti 

helyette: 

+ 1 fő nyáron érkezett5 fő  

ebből: 

-1fő tartósan távol 

-1 fő felmentési idejét tölti 

helyette: 

+ 1 fő nyáron érkezett 

Belső helyettesítésekkel és a pedagógiai asszisztens 

átcsoportosításával próbáltuk megoldani az évben 

felmerült eseti és tartós munkaerőhiány kezelését. 

1.1.2 Nevelést segítő dolgozók 

nevelőmunkát közvetlenül segítő konyhás 

dajka pedagógiai asszisztens 

engedélyezett álláshely 

betöltött 
engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

3 fő 3 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le:  

Intézményünk személyi ellátottsága az év indításakor a törvényi előírásoknak megfelelő volt.  

Az év folyamán egy óvónő tartósan távollévő lett ( kisbabát várt),  a tagóvoda vezető baleset miatt tartósan táppénzes 

állományba került, egy óvónő nyugdíjazás miatti felmentési idejét kezdte tölteni. Az ő helyettesítésük nehezen volt 

megoldható, de sikerült  megvalósítani. segítségül egy pedagógiai asszisztensi álláshellyel bővültünk.  

 A nyár folyamán megoldottá vált a GYED-en lévő illetve nyugdíjba vonuló kolléganő  szakemberrel való 

helyettesítése. A következő évet teljes létszámmal kezdjük. 

A technikai dolgozók között is volt fluktuáció. Egy dajka másik óvodába került, egy pedig elhagyta a pályát. Helyettük  

két új kolléganő érkezett.  

Erősségek: a távollévők eseti helyettesítésének megoldása gördülékeny, belső helyettesítéssel megoldott, mindenki 

maximálisan pozitívan viszonyul a helyettesítésekhez, érzi ennek súlyát. 

Fejleszthető területek:.  Az esetlegesen tartósan távollévők helyettesítése 

Fejlesztési javaslatok: Fix helyettesítési rend kidolgozása a továbbképzéseken és az eseti helyettesítésekre 
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1.2 Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
1.2.1 Intézményi költségvetésből megvalósult fejlesztések, beszerzések 

Terület Fejlesztés Hatása a pedagógiai program megvalósítására 

Épület/Csoportszobák Az összes helyiség festése, 

fertőtlenítése. 

Felnőtt öltöző padozat cseréje 

Ágynemű és huzat vásárlása, 

mindhárom csoportba. 

A program megvalósításának feltétele a 

biztonságok, kellemes, hangulatos tiszta, 

egészséges, balesetmentes környezet. A 

programunkban meghatározott feladatokhoz 

szükséges eszközöknek is rendelkezésre kell 

állnia. A gyermekek nyugodt  pihenését segíti 

elő, hogy végre lecserélhettük az összes plédet 

és huzatot.  

A dolgozóknak is megfelelő 

munkakörülményeket kell biztosítani, hogy 

közérzetük a megfelelő legyen. A COVID 

járvány miatt  speciális lázmérő beszerzése is 

szükségessé vált. 

 Az egyre növekvő számban jelenlévő 

különleges bánásmódot igénylő 

gyermekeknek is ki kellett alakítanunk egy 

esztétikusabb környezetet. Különös tekintettel 

arra, hogy több szakember is használja a 

fejlesztő szobát munkája során. A 

funkcionalitás és a hatékony munkavégzés 

feltételeit kellett szem előtt tartanunk. Az 

eszközbeszerzéseknél is figyeltünk erre, és 

arra is, hogy az elhasználódott, esetlegesen 

törött játékok ne kerüljenek a gyermekek 

kezébe.  

Az óvodapedagógusok adminisztratív 

munkáját is meg kellett könnyíteni, különös 

tekintettel arra, hogy a pandémia idején 

megnövekedett az IKT eszközök 

használatának jelentőssége.  

 

 

Udvar Homokzók cseréje 

kerítés festés 

Konyha/ technikai munkavégzés 

eszközei 

Beszerzések: 

Vasaló, tányérok, poharak,  mosó-

szárítógép, mosogatógép, 

robotporszívó, dolgozói 

öltözőszekrény, érintésmentes 

lázmérő, 

hűtőszekrény 

 

Fejlesztő szobába beépített 

szekrény, karnis, függönyök, 

szőnyeg 

 

Játékok/ eszközbeszerzések, 

IKT eszközök 

Fejlesztő játékok, szakkönyvek, 

irodaszerek és szakmai eszközök 

beszerzése. 

Spirálozógép, iratmegsemmisítő 

beszerzése. 

Pendrive az óvónőknek 

1.2.2 Pályázat, egyéb támogatás útján megvalósult fejlesztések 

Megnevezés Hatása a pedagógiai munkára 

 Az Üllői Gyermekekért Alapítványtól kapott összeget karácsonyra 

fejlesztőjátékok és játékok vásárlására fordítottuk. 

 

Az eszköz állomány változatossá tétele 

pozitívan hat a gyermekek személyiségének 

alakulására, illetve képességeik 

kibontakoztatására. 

A hulladék gyüjtés jelentősségének 

megismertetésével a fenntartható környezet 

fontosságának tudatosítása a célunk.  
Szintén ezen az alapítványon keresztül kaptunk az Elektonikai hulladék 

gyüjtéséért  kétszer is összeget. Ezidáig a karantén miatt elkölteni nem 

tudtuk, de a következő nevelési évben gyermekprogramokra fordítjuk. 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Az éves költségvetés amit a fenntartó biztosít a számunkra, minden évben lehetővé teszi kisebb nagyobb beszerzések 

tervezését, megvalósítását. Figyelembe vesszük, hogy  programunkhoz speciális eszközök szükségesek. A gyermekek 

fejlesztésének lehetőségeit mindig szem előtt tartjuk. 

Erősségek: A berendezések, eszközállomány korszerűsítése fokozatosan megtörténik. 

Fejleszthető területek: Az óvónők IKT eszközökhöz való hozzáférése az intézményben nem megoldott. Sem eszköz, 

sem hely nincs megfelelő. 

Fejlesztési javaslatok: Az elhasználódott gyermekbútorok és eszközök folyamatos pótlása, a pedagógusok IKT 

eszközhöz való hozzáférésének javítása. 
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1.3 Szervezeti feltételek 
1.3.1 Belső tudásmegosztás / szakmai munkaközösség / BECS 

Munkaközösség szakmai 

közösség 

Tartalom Eredmény Hatása a pedagógiai munkára 

NOÉ által szervezett 

 

 

 

 

 

 

NOÉ szervezésében gombai 

Gólyafészek Óvoda 

 

„Varázskulcs” 

munkaközösség  

 

 

 

Mozgás munkaközösség  

 

 

 

 

Mód-Szer-Tár 

Néphagyományőrzés 

 

 

 

 

 

 

 

Tsmt torna  

 

 

 

 

Különleges bánásmódot 

igénylő gyermekekkel 

való foglalkozás 

lehetőségei 

 

 

Mozgásfejlesztés 

lehetőségei 

 

 

 

Önértékeléssel 

kapcsolatos ismeretek 

6 óvónő és 1 pedagógiai 

asszisztens vett részt  

 

 

 

 

 

3 fő részvételével az 

ismeretek bővültek 

 

 

Vezetője:  

Dr.  Véghné Musil Ildikó  

 

 

Kapcsolattartója: Kertész 

-Berceli Orsolya. 

 

 

 

1 fő ismeretei bővültek 

 

 

A Pedagógiai Programunknak 

megfelelő évenkénti 

továbbképzés segíti a végzett 

munkánk minőségének 

megítélését és a további 

lehetőségek keresését. 

 

A problémás gyerekekkel 

való bánásmód lehetőségeinek 

bővülése 

 

Sajnos a munkaközösségek 

gyakorlatiszinten való 

megfigyelései részben 

elmaradtak. 

 

 

Az önértékelések további 

részére később kerül sor. 

Ennek ütemezésére a 

következő nevelési év 

munkatervében térünk ki. 

 

A szakmai ellenőrzések 

sikeressége segíti a fejlődést. 

 

 

 

Az esetleges sérülések 

szakszerű ellátása biztosított. 

Önértékelések Dokumentációs feladatok 

elvégzése 

Kérdőívek és értékelő 

lapok elkészültek 

HSZK szervezés Elsősegélynyújtó Kovács Teréz ped.assz. 

 
1.3.2 Külső tudásmegosztás, szakmai továbbképzések 

 tartalom  Hatása a pedagógiai munkára 

POK által szervezett 

Gyöngyvirág Óvodában 

Önértékelés folyamata Szakmai munka hatékonyságának megismerése, új 

lehetőségek keresése. 

 

1.3.3 Mentorprogram 
Megnevezés Érintettek köre Hatása a pedagógiai munkára 

Ez évben nem volt új kolléga óvodánkban.  

 A helyettesítések megnövekedett száma miatt 

jelentkezett igény arra, hogy nagyobb ismerettel 

rendelkezzenek a kolléganők minden csoportban a 

gyermekekről. 

 

Csoportban helyettesítők. 

Az csoportok szokásainak, a 

különös bánásmódot igénylő 

gyermekek megismerésének 

elősegítésével a pedagógiai 

munka folyamatosságát tudtuk 

biztosítani. 
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1.3.4 Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési módszerek, eljárások 

Megnevezés  Érintettek köre, 

dokumentum 

Hatása a pedagógiai munkára 

 

On-line felületek létrehozása 

Kommunikációs csoportok létrehozása. 

Nevelő testület  

Alkalmazotti közösség 

A karantén alatti kommunikáció 

és információ áramlás 

megoldódott, kapcsolatba 

tudtunk egymással lépni. 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

A speciális helyzetben a közös munka, tájékoztatás, kommunikáció miatt szükségessé vált olyan fórumok kialakítása, 

ami különböző dolgozói csoportoknak szólnak. Mindezidáig ezek a csatornák nem működtek. Ebben az évben  a 

szervezeti kultúra ilyen irányú fejlődése lett a legjelentősebb. 

 

Erősségek:  A kollégák igénye a kapcsolattartásra nagyfokú. Az új formák használatának igénye kialakult, jól 

működik. 

Fejleszthető területek: Az információ átadás ezen módjának további  fenntartása.  

Fejlesztési javaslatok: A felhasználásban bizonytalanabb kollégák segítése. 

 

2 Pedagógiai folyamatok 
2.1 Tervezés 

2.1.1 A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata, egymáshoz való 
viszonya (ONAP, PP, továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, 

Házirend, Napló tervezése) 

 

Óvodánkban a tervezés több síkon történik, a  törvényi előírásoknak megfelelően. A tagintézmény vezetői program 

figyelembe veszi a vezetői program elvárásait. A pedagógiai programunk az ONAP-nak megfelelő,a 

néphagyományőrzésen alapul, a kompetencia alapú fejlesztés alapelveinek figyelembe vételével. Ennek  megfelelően 

készülnek el a következő tervezői dokumentumok is, mint az éves munkaterv  a csoportok tervei. A beiskolázási 

tervbe való bekerülés is ennek szellemében történik. A továbbképzési terveinket nagymértékben befolyásolja a 

különböző problémákkal küzdő gyermekek fejlesztésének megoldásához kapcsolódó tanfolyamok, előadások 

elérhetősége. Törekszünk élni az adódó lehetőségekkel. A Házirendben rögzítjük a szülők számára is kötelező 

elvárásokat.  

 

Erősségek: A dokumentumok egymásra épülnek. 

Fejleszthető területek: A dokumentumok részletessége, pontossága.   

Fejlesztési javaslatok: Az új előírásoknak megfelelően a program átvizsgálása, új formátumú beszámoló, 

munkaterv és csoportnapló kidolgozása.  

 

2.2 Megvalósítás 
2.2.1 A pedagógusok éves tervezésének tényleges megvalósulása 

Pedagógiai program, 2019/2020. nevelési év kiemelt feladatai, tevékenységek  

Módszerek hatása a pedagógiai munkára, megvalósulás 

Határidő, 

felelős, 

résztvevők,  

Dokumentumok 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrálásának megoldása a 

csoportok mindennapi életében. 

-Mivel egyre több az ilyen gyermek, nagy hangsúlyt fektettünk rá. 

Munkaközösségi szinten is foglalkoztunk a problémával. A megbeszéléseken  

minden pedagógus és technikai dolgozóval egyeztettünk, hogy melyik 

gyermeknél milyen problémával szembesülünk. megoldásokat kerestünk a 

velük való foglalkozásra.Segítséget kértünk és kaptunk az óvodába járó 

szakemberektől is. Segítséget jelentett a gyógypedagógiai asszisztens jelenléte 

is. 

Határidő: 

folyamatos 

Felelős: 

Dr.Véghné 

Musil Ildikó 

munkaköz.vez. 

Munkaközösségi 

munkaterv 

Fejlődési napló 

Csoportnapló 
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A tolerancia erősítése a gyermekekben. 

-A gyermekekben erősítettük a másság elfogadását. Számukra nem jelentett kis 

társaik elfogadása problémát. Sajnos ez évben elmaradtak a tolerancia jegyében 

szervezett tavaszi érzékenyítő programjaink. 

A néphagyományőrző jeles napi ünnepek megtartása, bővítése 

-A hagyományos programjainkat megrendeztük(kivéve a tavasziakat) 

A módosult Alapprogram elvárásinak való megfelelés 

-szintén akadályozta néhány lépés megtételét (pl.testvéróvodai kapcsolat 

kiépítése) a járványügyi helyzet. 

A módosított HOP folyamatos megvalósulása a nevelő munkában. 

Folyamatosan megvalósul. 

 

A csoportokban végzett munka részletes lebontása, a projektek, a 

tevékenységek a csoportnaplóban kerültek rögzítésre. Szintén itt követhető 

nyomon az online módon végzett munka dokumentálása. Ezen idő alatt a 

pedagógusok eljuttatták a szülőkhöz kidolgozott segédanyagaikat. Felvették a 

gyerekekkel a kapcsolatot chat formában. Tudjuk azonban, hogy ez a formátum 

nem helyettesítheti a személyes kapcsolatot, és a mindennapi találkozást. 

Ősszel kiderül, mi az amit pótolni kell. 

Résztvevők: 

Az óvoda 

alkalmazotti 

köre. 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Eddigi beszámolóinkban csak eredményes munkáról tudtunk beszámolni. Ebben az évben ez nem teljesen így van. A 

terveink megvalósulása csak részben történt meg. Annak hatékonysága megkérdőjelezhető, hiszen nagyon hirtelen 

abbamaradtak a megkezdődött folyamatok. Bár sok gyermek jár óvodába, nagy részük azonban csak ősszel jön újra. 

Akkor derül ki számunkra is, hogy mennyire volt hatékony a munkánk. 

2020/2021. nevelési évre szóló munkatervbe beépítendő tartalmi elemek: 

A Pedagógiai programot az új előírásoknak megfelelően kell átdolgozni, ezt beépíteni a munkatervbe is. 

Mindenképpen vissza kell térnünk az ez évi elmaradásokra és csak kevés újdonságot behozni, hogy biztosak 

lehessünk a megvalósulásban.  
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2.3 Ellenőrzés 
Az éves munkatervben megfogalmazott ellenőrzési terv és az önértékelési terv alapján történik az ellenőrzés. Ez 

évben több külső körülmény is akadályozta a munkát. A tagintézmény vezető  tartós táppénze és a karantén is. Ezért 

csak az őszi ellenőrzések valósultak meg .Az önértékelések is csak részben történtek meg, az adminisztratív 

feladatok csak részben, a csoportlátogatások teljes mértékben elmaradtak. 

Ellenőrzés típusa Ellenőrzés tartalma, 

módszere 

Ellenőrzöttek száma 

(neve) 

Ellenőrzés 

ideje, 

eredménye, 

dokumentum 

Hatása a pedagógiai 

program 

megvalósítására 

K
ü

ls
ő

 

el
le

n
ő

rz
és

ek
 Intézményi – 

vezetői 

tanfelügyelet 

- 

Ebben a nevelési évben nem volt 

- 

- 

Pedagógus 

tanfelügyelet 

Ebben a nevelési évben nem volt 

 

V
ez

et
ő

i 
el

le
n

ő
rz

és
 

Szakmai munka Csoportlátogatás, 

 

 

 

 

 

Technikai dolgozók 

munkája 

 

Dokumentumelemzés, 

tervezés ellenőrzése,  

 

Online munka,  

 

 

Gyermekvédelmi munka  

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

Dajkák, konyhai 

segítő 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Óvodapedagógusok 

szept.okt.nov. 

 

 

 

 

 

szept.okt.nov. 

 

 

szept. 

 

 

április,május 

 

 

november 

Beszoktatás 

megvalósulása és a 

csoportszokások 

rögzülése segíti a 

munkát. 

 

rendezett, kultúrált 

környezet biztosítása. 

 

Tervszerű tudatos 

munka 

 

 

 

 

 

A gyermekek szociális 

hátterének ismerete 

Tanügy-igazgatási  Dokumentumelemzés Óvodapedagógusok megvalósult A módosítások 

szükségességének 

fellelhetősége 

Önértékelés kérdőívek kiosztása, 

visszaküldése 

Óvodapedagógusok megvalósult A fejlődés lehetséges 

útjainak megkeresése. 

Ó
v

o
d

ap
ed

ag
ó

g
u

s 

Iskolafelkészültség Fejlődési napló elemzése nagycsoportos 

gyerekek 

megvalósult 

  

A gyermekek 

megismerése, a 

fejlesztés 

hatékonyságának 

növekedéséhez vezet. 

Szociális 

képességek 

Fejlődési napló elemzése minden gyermek megvalósult  

Egyéni fejlődés Fejlődési napló elemzése minden gyermek megvalósult 

. 
 

Önértékelés Kérdőívek kitöltése pedagógus és vezetői  megvalósult  

S
za

k
m

ai
 v

ez
et

ő
 Szakmai munka Szakmai munka Alkalmankénti 

megfigyelés 

minden 

pedagógus 

A pedagógusok és a 

nevelést segítő dolgozók 

munkájának megismerése, 

színvonalának emelése. Tanügyigazgatás Tanügyigazgatás Dokumentumelemzés minden 

csoport 

Önértékelés Önértékelés Elmaradt - 



8 

 

 

2.4 Értékelés 
Az értékelés a vizsgált dokumentumok, a megfigyelések az ellenőrzéskor tapasztaltak  alapján történik. A szempontok 

között szerepel, hogy megfelel-e az elvárásoknak, hatékonyak-e a módszerek, illetve, hogy az előző ellenőrzés során 

esetlegesen tapasztalt hiányosságok megszüntek-e.  

 

Ellenőrzések eredményeinek kiértékelése:  

 

A csoportokban az új gyermekek befogadása, beilleszkedése illetve  a csoportszokások kialakítása megfelelő ütemben 

és módon zajlott. A tervezés a gyakorlatnak és a Pedagógiai Programunknak megfelelő volt. A programjaink 

megvalósítása megfelelő módon és színvonalon zajlott.  

A gyermekek fejlettségének mérésére megfigyelést alkalmaztak az óvodapedagógusok és a fejlődési naplóba 

rögzítették azt.  

Az online munka magas szinten megvalósult, az újfajta módszer ösztönzőleg hatott a pedagógusok kreativitására. 

Ennek köszönhetően a szülői visszajelzések is pozitívak voltak, bár csak kevés számú konkrét véleményt kaptuk az 

aktuális időben, ám azóta sokan jelezték, hogy nagyon örültek és elégedettek voltak a küldött anyagokkal. 

A technikai dolgozók munkája megfelelő volt. A dadusnénik rendben, tisztán tartották a rájuk bízott területeket. 

Segítették az óvodapedagógusok munkáját, a gyermekek körüli teendőiket magas szinten látták el. A konyhás néni  a 

saját területén kiválóan látta el feladatát, ügyelve arra, hogy minden előírást betartson és a többiekkel is betarttassa. A 

pedagógiai asszisztens segített az adminisztrációban, a gyerekek körül, a csoportokban. Mindig megtalálta az adódó 

feladatot.  

A szülői visszajelzésekből, -kérdőívek, beszélgetések- arra lehet következtetni, hogy elégedettek az óvodapedagógusok 

és a többi dolgozó munkájával, illetve, hogy szeretik és elégedettek az óvodában folyó munkával. 

 Dokumentáció Hatása a pedagógiai munkára 

Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, 

pedagógusok szakmai munkájának értékelése.): 

A folyamat éppen csak elkezdődött. 

Kérdőívek 

kitöltése 

 

A tovább fejlődéshez szükséges 

eredményekre várunk 

Gyermeki értékelés működtetése:  

 

 Fejlődés nyomon követése 

Fejlődési napló 

 

Az egyéni képességek ismeret segíti 

a személyiségkibontakoztatását. 

Pedagógusminősítés: 

 

Lukács Nóra 

jelentkezett a 

2021.évi 

minősítésre. 

 

 

2.5 Korrekció 
Módszer Hatása a pedagógiai munkára, esetleges korrekció 

Dokumentumelemzés 

A dokumentáció ellenőrzése során kiderült hiányosságok figyelembe 

vételével, a meglévőket frissíteni szükséges, hogy a pedagógiai munka más 

számára is könnyen nyomon követhető legyen, illetve, hogy a tervezés ne 

süllyedjen megszokásba. 

Szakmai ellenőrzés 
Az értékelés után a továbblépés lehetőségét mérlegeljük és új feladatokat 

határozunk meg. 

Mérés 

A mérések eredményeiből következnek a tennivalók. Ez idáig csak szülői 

mérések állnak rendelkezésre, várnunk kell a többi partneri és egyéb 

eredményekre, hogy a továbblépést meghatározhassuk. 

A gyermekek mérése jelenleg megfigyelés módszerével történik. Az elemzés 

során felmerült annak a lehetősége, hogy valamilyen konkrét számokkal 

mérhető módszert vezessünk be. Ennek megvalósításán dolgozunk jelenleg. 

Pedagógus önértékelés Még nem történt meg. 

Statisztikai eredmények  
A családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felé nem történt részünkről jelzés ez 

évben.  Gyermekbalesetünk nem volt. 
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3 Személyiség- és közösségfejlesztés 
3.1 Személyiségfejlesztés 

3.1.1 Feladatellátásra vonatkozó adatok 
Óvodás gyermekek létszám mutatói 2019/2020. 

nevelési évben 

Új 

jogviszony 

Teljes 

létszám 

Hatása a pedagógiai munkára 

2019/2020. nevelési évre beiratkozott gyermekek 

száma okt. 1-jei állapot szerint (KIR, statisztika) 

   

2019/2020. nevelési évre beiratkozott gyermekek 

száma máj.31-ig (KIR) 
 

84 

ebből nem magyar állampolgár   

ebből körzeten kívüli   

 

3.1.2 Tanköteles gyermekek ellátása 

2020.08.31-ig a 6. életévét 

betöltők létszáma 

Óvodában maradt Iskolába ment 

OH HATÁROZAT Ebből  

ÖSSZ. 

Ebből 

SNI Szülői kérelem vizsgálattal SNI 

32 7 0 1 25 2 

 
3.1.3 Szociális hátteret jellemző adatok 

Óvodás gyermekek létszámmutatói 2019/2020. nevelési év  

 okt.01. máj.31. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének 

gyakorlata (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekre) 

Óvodás gyermekek létszáma 71 84  

SNI létszám 3 5 

BTMN létszám - - 

Étkező gyermekek létszáma 71 84 

3 vagy több gyermekes ingyenes 

étkező 
16 16 

tartós beteg ingyenes étkező 2 4 

szülői nyilatkozattal ingyenes étkezésre 

jogosult 
20 18 

RGYK jogosult ingyenes étkező 0 0 

Hátrányos helyzetű gyerek HH 0 0 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek HHH 
0 0 
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3.1.4 Felzárkóztatás/ Tehetséggondozás 

HSZK és a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított fejlesztések 

Szakszolgálat HSZK fejlesztői Hatása a pedagógiai munkára  

Logo 

pédia 

Fejlesztő- 

pedagógia 

Gyógy- 

pedagógia 
Pszic-

hológia 

Fejlesz-

tőpeda-

gógia 

Gyógyped..

asszisztens  

15 15 4 4 4 6 

Ebben az évben drasztikusan megemelkedett 

azon gyermekek száma, akiknél  valamilyen  

területen – leginkább magatartásbeli problémák 

miatt – rásegítésre volt szükség. A vizsgálatok 

eredményei most realizálódtak. Egy-egy 

csoportban a magas létszám mellett, nagy azon 

gyermekek aránya akikhez plusz szakember 

szükségeltetik. Szerencsére a HSzK 

alkalmazásában kaptunk kisegítő 

szakembereket. Nehezen lehetet még így is 

megbirkózni a mindennapi életben a problémás 

gyerekek számának megnövekedésével járó 

plusz teherrel. A vizsgálatok és az eredmények 

kissé hamarabb érkeztek, mint az elmúlt 

években. Sajnálatos, hogy csak a diagnózis lett 

meg, a gyermekek elhelyezésére megfelelő 

intézményben nem kerülhetett sor. Nagy 

akadályt jelent, hogy ezen gyerekek számára 

elérhető közelségben nincs intézmény, a mi 

lehetőségeink pedig nagyon korlátozottak.  A 

szakembereinkkel való együttműködés, 

összehangolódás, jó irányban haladt. 

Segítségükre a jövőben is építhetünk, hiszen a 

helyzet javulására nemigen számíthatunk, sőt a 

problémás gyermekek száma csak nő.  

Mindezek mellett a tehetséggondozásra is jutott 

és fordítottunk is időt, bár nem tudtunk annyit 

amennyit szerettünk volna. nevelési év hirtelen 

véget érte is akadályozott bennünket ebben a 

munkában. A lehetőségeket a következő évben 

reményeink szerint jobban ki fogjuk tudni 

használni. 

 
3.1.5  Személyiségfejlesztő feladatok 

Óvodánkban a vegyes (osztatlan) életkorú csoportok szervezését preferáljuk. Ebben a Pedagógiai Programunk 

szellemiségének is szerepe van. A néphagyomány éltetés, ápolás megvalósulását, csak ebben a szerkezeti felállásban 

tudjuk igazán színvonalasan, elképzeléseink szerin megvalósítani. Valljuk, hogy mivel egy-egy családban is különböző 

életkorú gyermekek élnek együtt, ezen szellemiséget így tudjuk gyermekeinkbe megfelelő módon beletáplálni. 

Valamint, a családi nevelés megsegítésére – amire úgy vélünk egyre inkább szükség van - a testvér gyermekek egy 

csoportba járhatnak. 

Az óvodába bekerülő gyermekekről az első időkben megpróbálunk minél több információt beszerezni.( szülőkkel 

beszélgetve, a gyermek megfigyelését alkalmazva) ezek után a szülőkkel közösen döntünk arról, hogy melyik 

gyermeknek mely mód a megfelelő és mennyi idő szükséges számára az átálláshoz, elváláshoz, csoportba 

illeszkedéshez. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az óvodai életbe való bekapcsolódáshoz segítő közeg a vegyes 

életkorú csoport. 

 

3.1.5.1 A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítása 
(fenntarthatóságra nevelés) 

A programunkba szereplő módon valósítjuk meg a gyermekek egészségnevelését. A tisztálkodás, öltözködés, étkezés 

terén is nagy hangsúlyt fektetünk erre. A szülőkkel közösen az egészséges táplálkozást ismertetjük meg velük. Nem 
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csak a foglalkozásokon, hanem a mindennapi életben. Zöldség és gyümölcs a szülők jóvoltából szinte mindig 

rendelkezésre áll. Az étel érzékeny gyermekek táplálkozásával kapcsolatos beszélgetések is segítik ezt a munkát. A 

folyadék bevitelre is felhívjuk a gyerekek figyelmét, illetve szoktatjuk őket arra, hogy figyeljenek rá. Saját kulacs 

megléte nagyon hasznosnak bizonyult ebben a tekintetben. Érdekes megfigyelni  - visszautalnék itt az előző pontra – , 

hogy a nagyobb gyerekek mennyire segítenek a kisebbeknek minden ilyen területe. Mintegy megmutatva nekik a 

helyes szokásokat. 

A környezettudatos szemlélet módot  is  próbáljuk kialakítani a gyerekekben. A víztakarékosságra, ételtakarékosságra, 

a környezetünk tisztaságára hívjuk fel a figyelmet. Rendszeresen szervezünk hulladék gyűjtési napokat. Sajnos a 

törvényi változások és körülményeink, kissé korlátozzák ezeket a lehetőségeket. 

 

3.1.5.2 A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a 
képességfejlesztés intézményi gyakorlata 

A magas csoportlétszám és a kisméretű csoportszoba kombinációja nincs jó hatással a mindennapi életben, a 

foglalkozások megszervezésére. A kezdeményezések a játékok elrakását és a terem egyes részeinek  rendbe rakását 

követeli meg tőlünk, hogy legyen megfelelő hely egy-egy tevékenységhez. Ezért leginkább a kooperatív módszertan 

beszélgető körét alkalmazva szervezünk, indítunk ismeretszerzési foglalkozásokat. 

Az ismeretszerzéshez a Pedagógiai Programunknak legmegfelelőbb tervezést alkalmazzuk, ami magán viseli s projekt 

szemléletű tervezés jegyeit. Egy-egy témát néha több hét alatt dolgozunk fel, minden esetben szem előtt tartva a 

néphagyományőrzést, kapcsolódva a néphagyomány ünnepkörhöz.  

A gyermekek egyéni fejlettségét is figyelembe vesszük a tervezésnél, a differenciált fejlesztést szem előtt tartva. Az 

ennek megfelelő tervezést könnyíti, hogy minden gyermekről fejlődési naplót vezetünk, amiben a mérés a megfigyelés 

módszerével történik.  

 

 

3.2 Közösségfejlesztés 
3.2.1 A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás 

Szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás, közösségépítő tevékenységek 

A kapcsolattartás formája A programok értékelése, eredmény 

Szülői közösség  Intézményünkben a szülők képviseletét Szülői Szervezet látja el, elnökkel az élén. A 

törvény által biztosított jogosítványaikat az ő személyén keresztül gyakorolják. Egyébként 

is elmondható a szülők közösségére, hogy segítőkészek és együttműködőek. Aktívan 

kiveszik a részüket a közös programok megszervezésében, lebonyolításában. Pl.: Mihály-

napi vásár, Márton napi Ludas játékok, Jótékonysági bál, nyílt napok, kirándulások. Ezek 

mindig- így ez évben is nagyon sikeresek voltak. A fogadóórák látogatottsága elenyésző. 

Viszont a spontán adódó beszélgetéseket – amik szinte naponta  történnek – nagyon szeretik 

és igényt tartanak rá. Fogadó órát csak nagyon kirívó esetben tartunk. A szülői értekezletek 

látogatottsága magas. Figyelünk rá, hogy időben tájékoztassuk őket és a számukra is fontos 

kérdéseket beszéljük meg. Az értekezletek kötetlen beszélgetésbe torkollnak, amik segítik a 

szülői csoport közösséggé alakulását. 

 

Szülői értekezlet 

Nyílt napok (  Teréz napi 

termésünnep, adventi készülődés,  

a húsvéti készülődés ez évben 

elmaradt) 

Fogadóóra  

Családoknak szervezett programok 

Mihály napi vásár, Jótékonysági 

bál, 

az Anyák napi ünnepség ez évben 

elmaradt,  

Nagycsoportosok búcsú délutánját 

július elején szerveztük 

 

3.2.2 Gyermekek együttműködését elősegítő intézményi szervezett tevékenységek 

A program megnevezése 
Eredmények, 

hatása a pedagógiai munkára 

Környezeti nevelés programjai:  

Bekapcsolódtunk a „Bálint Gazda 100” Ültess fát 

mozgalomba, udvarunkban almafa került kiültetésre, 

interaktív program keretében. 

Elektronikai hulladék gyűjtés ez évben 2 alkalommal. 

 

A programunkban is szerepel az élhető környezet 

szükségességének megláttatása, amihez kapcsolódik a 

fák ültetése, illetve a hulladékok helyes gyűjtésével 

kapcsolatos ismeretek megalapozása. 

 

 

Az ünnepeken felelevenítjük a népi élet ezen 

alkalmakkal kapcsolatos eseményeit, ezt felhasználva 

ismereteiket bővítjük. 

Ünnepek, hagyományok:  

A néphagyomány ünnepkör 12 ünnepét tartjuk, bár ez évben 

a tavasziak elmaradtak.  
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-Új kenyér ünnepe 

-Mihály napi vásár 

-Teréz napi termés ünnep 

-Márton napi  Ludas játékok 

- Advent  

-Mikulás, 

-Karácsony Betlehemezés, 

- Regölés 

-Farsang 

Egyéb hagyományaink: ( idén a tavasziak elmaradtak) 

 

Név és születésnapok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek megvendégelik a többieket. A csoport 

kedveskedik az ünnepeltnek kis műsorral esetlegesen 

egyéni felköszöntéssel. Pici ajándékot és üdvözlőlapot 

készítünk az ünnepeltnek. Kulturális programok 

 Mivel ezek szervezése a tavaszi időszakra tevődött, ez évben 

elmaradtak. 

 

 

4 Eredmények 
4.1 Tanköteles gyermekek ellátása 
2019.08.31-ig a 6. 

életévét betöltők 

létszáma 

Ebből óvodában maradt Iskolába ment 

OH HATÁROZAT   

ÖSSZ. 

Ebből 

SNI Szülői kérelem vizsgálattal SNI 

30 6 0 1 24 0 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: A szülők szeretnének aktívan dönteni arról, hogy gyermekük 

mikor kezdje meg az iskolai életet. Ez irányú elvárásukkal, egyetértek. A gyermekek nagy számánál nem az értelmi 

éretlenség, hanem a mentálhigiénés és szociális érettség hiányzik. Ennek megállapításához pedig azok véleménye 

szükségeltetik akik nap mint nap együtt vannak a gyermekekkel és teszik ezt évek óta. Semmi realitása nincs, hogy  

bürokratikus módon döntsenek gyermekek sorsáról, különös tekintettel arra, hogy mennyire fontos a gördülékeny, 

sikeres, kudarcélmény nélküli iskola kezdés a jövőjük szempontjából. 

 

 

4.2 Gyermeki eredményességi mutatók 
 Résztvevők száma Hatása a pedagógiai munkára 

Részvétel rajzpályázaton 

 

 

 

 

2 

A rajzverseny a karantén ideje alatt 

szerveződött, a szülők bevonásával. 

Sajnos csak kevesen neveztek be. 

 

 

 

Több gyermek jár focizni 

óvodánkból, a helyi foci 

egyesületbe. Ezek eredményéről 

nincs tudomásunk, viszont jótékony 

hatását látjuk. A gyerekek  

fegyelmezettebbek, 

szabálykövetőbbek, toleránsabbak. 

Részvétel sportrendezvényen 0 

 
Elégedettség mérés 

eredményei 
 

 

Szülői elégedettség 

 

3 óvodaped.vonatkozóan 

A szülők elégedettek az óvodaped. 

munkájával, jó véleménnyel vannak 

róluk. Csak néhány kritikai 

vélemény fogalmazódott meg. 

Belső- és külsőértékelés eredményei 

Belső önértékelés 

3 óvodaped.  terveztünk 

 

 

A körülmények miatt elmaradt. 
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Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: Ezen részeredményekből gyakorlatilag csak az vonható le, 

hogy a szülők elégedettek az óvodában folyó munkával. 

Erősségek: véleményem szerint most nem megállapítható,kevés az adat. 

Fejleszthető területek: véleményem szerint most nem megállapítható, kevés az adat. 

Fejlesztési javaslatok: véleményem szerint most nem megállapítható, nagyobb merítés szükséges hozzá 

 

5 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

5.1 Belső kapcsolatok, együttműködés, feladatmegosztás az intézményeink 
vonatkozásában 

Feladatok leosztása, 

felelősrendszer 

Név Dokumentáció Gyakorlati megvalósulása, hatása a pedagógiai munkára 

Tagóvoda-vezető 

helyettes 

 

 

Gyermekvédelmi 

felelős 

 

 

 

Ünnepségek 

megszervezése 

 

 

HACCP 

 

Dr. Véghné Musil 

Ildikó 

 

 

Ádám Bernadett 

 

 

 

 

Az év elején 

elfogadottaknak 

megfelelően. 

 

Fodor Tímea  

Szekeres Ildikó 

Munkaterv 

 

 

 

Munkaterv 

 

 

 

 

Munkaterv  

 

 

 

Feladatterv 

Ez évben a tagóvoda-vezető balesetből eredő hiányzása miatt 

megnőtt a feladata, hatásköre.   

 

 

A gyermekvédelmi adminisztráció elkészítése, nyomon követés, 

esetleges intézkedések kezdeményezése. Ez évben intézkedésre 

nem került sor. 

 

 

A vállalt tevékenységek megszervezése szakszerű és 

gördülékeny volt, bár az év közben történt események ( baleset, 

járványügyi helyzet) kissé átalakították a terveket. 

 

Az előírásoknak megfelelően végezték a munkát. 

Szakmai közösségek 

 

„Varázskulcs” 

 

 

 

Dr Véghné Musil 

Ildikó 

 

 

Munkaközösségi 

munkaterv 

 

 

Csak részben valósult meg. 

 

5.2 Kommunikáció, információátadás 
Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

5.2.1 Információáramlás a vezető/ vezetők által szervezetten 

 Típus Gyakoriság Gyakorlati megvalósulás, hatása a pedagógiai munkára 

1. Vezetői megbeszélések/Igazgatótanács havonta Gördülékenyebbé válik, pontosabb információkhoz jutottunk. 

2. Szakmaközi megbeszélések   

3. Nevelőtestületi értekezletek évente 3 
Az elvégzett faladatok értékelése. Az előttünk álló feladatok 

rendszerezése. 

4. Alkalmazotti közösség megbeszélések évente 3 
Az elvégzett faladatok értékelése. Az előttünk álló feladatok 

rendszerezése. 

5. Szakmai megbeszélés havonta Pedagógiai munka megbeszélése 

6. Online kapcsolat (email) 
alkalom 

szerűen. 

Az online munka alkalmával szinte naponta szükség volt rá és 

alkalmaztuk. A szabadságok idejére is megfelelő kommunikációs 

csatorna. A szorgalmi időszakban kisebb a jelentősége, csak a 

dokumentumok megosztását szolgálja. 

7. Chat 
alkalom 

szerűen 

Ezidáig csak az online munka alatt alkalmaztuk. Bevált jó 

módszer, de a személyes találkozások meglétekor nincs 

létjogosultsága. 

 
Információ típusa, 

hozzáférés a 

dokumentációhoz 

Érintettek köre-

akinek szól 

 

Gyakorlati megvalósulás, hatása a pedagógiai munkára 

Munkaterv Nevelőtestület Emailen keresztül megkapják az érintettek. Tanulmányozzák és az aktuális 
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Beszámoló 

Pedagógiai program, 

SZMSZ 

Házirend, 

egyéb szabályzatok 

Alkalmazottak 

köre, 

szülői szervezet 

 

értekezleteken megbeszéljük a felmerült kérdéseket. Mindenki megfogalmazhatja 

véleményét, javaslatát. Azok megvitatása után döntünk a módosításról. 

 

Pedagógiai munkával, 

szervezéssel, 

munkarenddel 

összefüggő 

információk, 

feladatvállalások 

Nevelőtestület, 

Alkalmazotti kör 

Emailen keresztül megkapják az érintettek. Tanulmányozzák és az aktuális 

értekezleteken megbeszéljük a felmerült kérdéseket. Mindenki megfogalmazhatja 

véleményét, javaslatát. Azok megvitatása után döntünk a módosításról. 

 

 

 
5.2.2 Információáramlás óvodai rendszere a szülők felé/szülők tájékoztatása 

Információ típusa, 

hozzáférés a 

dokumentációhoz 

Érintettek 

köre-akinek 

szól 

Gyakorlati megvalósulás, hatása a pedagógiai munkára 

 

Alapdokumentumokhoz való 

hozzáférés (ONAP, 

Pedagógiai Program, 

Házirend, SZMSZ) 

Munkaterv szülőkre 

vonatkozó részének 

megismerése 

 

szülők. 

Email-en keresztül, amennyiben igénylik megkapják. Néhány dokumentumot 

mindenkinek elküldünk( Balesetvédelem, Házirend) A HSzK honlapján 

elérhetővé tesszük. Az intézményben nyomtatott formában is rendelkezésre 

állnak, ott elolvashatják. 

Az óvodai nevelőmunkához 

kapcsolódó - Gyermekek 

fejlődési mutatóinak 

megismerése 

 

Szakszolgálati felmérések 

eredményeinek 

megismertetése  

vizsgálat hozzáférésének 

biztosítása 

 

Beiskolázással kapcsolatos 

tudnivalók. 

 

 

Szülők 

Az adott gyermek szülője előzetes egyeztetés után betekintést kap ezen 

dokumentumokba. 

Az óvodapedagógussal elemzik a tartalmát, megbeszélik és eldöntik a további 

lépéseket. Amennyiben a szülő kéri írásban is tájékoztatjuk a gyermek 

fejlettségéről. 

 

A szakszolgálat szakértői véleményt készít a szülőknek. 

 

 

 

 

A beiskolázással kapcsolatos aktuális tudnivalókat rendkívüli szülőértekezlet 

keretében ismertetjük meg a szülőkkel 

Egyéb közérdekű 

információkhoz, 

aktualitásokhoz való 

hozzáférés biztosítása 

Szülők 

A csoportok szülői közösségei zárt  facebook csoportokat hoztak létre. Ezen 

felületen tájékoztatjuk őket az egész csoportot érintő információról. Ezen kívül a 

csoportok faliújságján is megjelenítjük az információkat. 

 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: Az információ áramlás csatornái adottak és működnek az intézményben. 

Erősségek: Egy-egy információt több csatornán át is közvetítünk. 

Fejleszthető területek:  

Fejlesztési javaslatok:- 

 

6 Az intézmény külső kapcsolatai 
 

6.1 Társintézmények, szakmai munkát segítő háttérintézmények 

Intézmény 

megnevezése 

A kapcsolat tartalma, 

információátadás módja 
Hatása a pedagógiai munkára 

POK 
Szakmai vezető tartja a 
kapcsolatot 

 

Ált. Iskola 
Megbeszélések, főként a 

beiskolázással kapcsolatban. 

Beiskolázás gördülékennyé tétele 

Bölcsőde 

Igazgató Tanácsi ülések alatt, 

aktuális gyermek elhelyezési 

kérdésekben. 

Az óvodába kerülő gyermekekről való tájékozódás segíti a befogadás 

időszakát. 
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Tagóvodák 
Ig.Tanács ülésen, 

Munkaközösségi 
foglalkozásokon. 

Információ, tapasztalat csere. Esetmegbeszélések, ami segíti a 

mindennapi munkát. 

Egészségügyi háttér 

(orvos, védőnő, 

gyermekfogász) 

Védőnői látogatás évente 

többször, illetve előzetes 

egyeztetés alapján szükség 

esetén. 

Gyermek fogászati vizsgálat 

évente 2szer. 

A gyermekek rendszeres vizsgálata elősegíti az eggészségnevelési 

munkánkat. az esetlegesen figyelmünket elkerülő tünetek 
kiszűrhetőek. 

 

Szociális segítő 

szolgálat 

Még nem indult be, a 

járványhelyzet közbeszólt. 

A segítő foglalkozások ősszel kezdődnek. Ez idáig az adminisztráció 

történt meg. A karantén alatt a szociális segítők rajzpályázatot 
hírdettek meg, amire 2 óvodásunk jelentkezett, szülői segítséggel. 

Család és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Ig.Tanács ülésen és 
alkalmanként. 

A gyermekvédelmi tervünkben megfogalmazottan tartjuk velük a 

kapcsolatot és kérjük a segítségüket. Ebben az évben nem kellett 
intézkedést kezdeményeznünk. 

 

Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztály 
Szakmaközi 

megbeszéléseken 

Intézkedést nem kellett kezdeményeznünk  ez évben.  

 

 

6.1.1 Adatok jelzések és szűrések számáról 
Esetjelzések száma Szűrések száma 

Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé 
Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztály felé 
Védőnői  Fogászati 

0 0 3 1 

Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le: 

A társintézményekkel az együttműködés jó. Tarjuk a kapcsolatot akkor is, ha épp nincs velük közös ügyünk. Az 

esetlegesen felmerülő kérdéseinkre kaphatunk választ tőlük. 

 

 

6.2 Pedagógiai szakszolgálat 

Szakszolgáltatás megnevezése 
A kapcsolat tatalma, 

információátadás módja 
Hatása a pedagógiai munkára 

Pedagógiai Szakszolgálat  
Logopédus és  fejlesztő 

ped. heti rendszerességgel 

A gyermekek szakirányú fejlesztése megtörténik, ami 

segíti a mi munkánkat is. 

 

 

Az önértékelés lefolytatásához nyújtott segítséget. 

  

Szakértői központok 

-Pok Szolnok 

szaktanácsadóval való 

konzultáció 

  

 

6.2.1 Szakértői Vizsgálati kérelmek száma 
PMPSZ Üllő 

Iskolafelkészültség 

PMPSZ Üllő 

Szakértői 

PMPSZ Szakértői 

központ 

Felülvizs

gálat 

Összesen 

Cegléd Budapest 

7   3  2 5 
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le: 

Nagy volt ez évben a diagnosztizált SNI gyermekek száma óvodánkban. 3 csoportban 5 gyermek. A magas létszám 

miatt a fejlesztésük nehézkesen megoldható. Különösen, hogy az intézményünk  adottságai korlátozottak. ( nincs 

mozgásterápiához megfelelő tornaszobánk, a fejlesztő szoba bár jól felszerelt, de kicsi.) 
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6.3 Irányító szervezetek 

Társszervezetek megnevezése 
A kapcsolat 

tartalma 
Hatása a pedagógiai munkára 

Oktatási Hivatal 

Minősítési, tanfel. 
értesítések 

A kötelező feladatok elvégzésének beosztása 

fontos, hiszen megfelelően kell ütemeznünk 

mindent, és mivel nevelőtestületünk 6 főből áll, 
mindenkire sokkal több feladat jut. 

Fenntartó  

Pénzügyi igények 

benyújtása, 

fejlesztési 

feladatok 

megbeszélése, 

rendezvényeken 
való résztvétel. 

Igényinkkel az Igazgató Asszonyhoz fordulunk, ő 

képviseli ezeket a fenntartóval szemben. A tárgyi és 

személyi feltételek adottsága befolyásolja a nevelő 

munkát, hiszen a nyugodt munkakörülmények 

között a nevelés zavartalanul folyhat. 

A fenntartó rendezvényeire ellátogatunk, illetve 
meghívjuk saját rendezvényeinkre a képviselőiket. 

Munkáltató 

Minden 

munkaügyi, 

fenntartási, és 

egyéb kérdés. 

Gyakori 

megbeszélések, 

napi telefonos és 

online 

kapcsolatban 
vagyunk. 

Mivel kapcsolatunk jó a munkáltatóval, 

megkönnyíti számunkra, hogy intenzívebben 
foglalkozhassunk a nevelési feladatainkkal.   

Szakmai vezetés 

Napi kapcsolatban 

állunk, gyakoriak a 

szakmai 

megbeszélések, 

értekezletek, 

egyeztetések. 

A pedagógiai munkánk dokumentálásának az 

elvárásokhoz való igazításában nyújtott segítsége 

nagy terhet vesz le az óvodapedagógusokról, a 

szakmai vezető megléte. A szakmai teendők 
változásának nyomon követése is egyszerűbbé vált,  

Kérdéseinkkel immáron konkrét személyhez lehet 

fordulni.  

Városüzemeltető 

Karbantartási 

munkák. 

A munkák elvégzése nagyon hosszadalmas. 

Tisztában vagyunk a személyi feltételek 

hiányosságaival, de számunkra minden megrendelt 

munka sürgős. Fontos, hogy a gyerekek 

biztonságos, tiszta, rendezett körülmények között 

élhessék mindennapjaikat. 

Vezetői közösség 

Szakmai 

megbeszélések. 

Élő, napi szintű kapcsolatot tartunk fenn. telefonos 

és online módon is. A tapasztalatok és ismeretek 

átadása, segíti a felmerülő esetleges problémák 

mihamarabbi megoldását, illetve a jó tapasztalatok 
segítő szándékú megosztását. 

 

6.4 A tagóvoda részvétele a közéletben 
Program megnevezése Eredmények, hatása a pedagógiai munkára 

Városi szintű megemlékezések, kulturális 

rendezvények 

A gyermekekkel március 15-ei megemlékezéshez kapcsolódunk be a kis 

munkáik elhelyezésével az emlékműnél. Ezzel is az ONOAP-ban 

megfogalmazott nemzeti identitástudat kialakulását segítve elő. ( Ez évben ez 

elmaradt, hiszen pont ezt megelőzően vezették be a karanténi időszakot.) 

A kiállításokra, amit a városban szerveznek igyekszünk gyermekeinket elvinni. 
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7 A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés 
országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Intézményünkben a törvényi  változások nyomon követésének és beillesztésének módját a lenti ábrával 

illusztrálom: 

 

 

 

 

 

 

 

Üllő, 2020. 08. 12.  Dócsné Bodnár Gizella                                                                               

 

                                                                                  tagóvoda-vezető 
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Az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramja 

elvárásrendszere 

ONOAP 
megismerése 

1.óvodaped. 

 

ONOAP 
megismerése 

2.óvodaped. 
ONOAP 

megismerése 

3.óvodaped. 
 

ONOAP 
megismerése 

4.óvodaped. 
 

ONOAP 
megismerése 

5.óvodaped. 
 

ONOAP 
megismerése 

6.óvodaped. 
 

Az ONOAP és a PP 
adott részének 

összevetése 
Az ONOAP és a PP 
adott részének 

összevetése 

 

Az ONOAP és a PP 
adott részének 

összevetése 

 

Az ONOAP és a 

PP adott 

részének 

összevetése 

 

Az ONOAP és a 

PP adott 

részének 

összevetése 

 

Az ONOAP és a 

PP adott részének 

összevetése 

 

Tapasztalatok megbeszélése. A megállapítások ismertetése, módosítási javaslatok közös megfogalmazása.  

Korrekció, 

módosítás 

beépítése 

Korrekció, 

módosítás 

beépítése 

 

Korrekció, 

módosítás 

beépítése 

 

Korrekció, 

módosítás  

beépítése 

 

Korrekció, 

módosítás 

beépítése 

 

Korrekció, 

módosítás 

beépítése 

 

A hatályos ONOAP elvárásainak megjelenik az Óvodánk 

Pedagógiai Programjában. 
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Digitális nevelő-oktató munka 

 

 

Értékelt Intézmény: Bóbita Tagóvoda 

Értékelt időszak: 2020.03-04. 

 

A megváltozott körülményekre való tekintettel az óvodapedagógusok munkájukat március 

közepétől digitális formában, az infokommunikációs eszközökön keresztül, otthonról végzik. 

Az eredeti tematikát követve, mintegy továbbvíve az ütemtervnek megfelelő témákat, 

tájékoztatást adtak a szülőknek, mivel is foglalkoznánk az óvodában. Teszik ezt, a szülői 

közösséget, a családok jellemzőit, lehetőségeit is figyelembe véve. A csoportprofilból 

kikövetkeztetve, hogy milyen módon tudják segíteni, megkönnyíteni a mindennapokat. Olyan 

lehetőségeket felvázolva, ami otthon is könnyen megvalósítható, és nem tesz plusz terhet a 

családokra.  

Ebben az időszakban a digitális óvodai nevelés csak elmélet, hiszen sokan egyéb 

problémákkal -saját otthoni munka, iskolás testvérekkel való tanulás, megélhetési gondok – 

szembenéznek.  Az óvodai nevelés megvalósulása csak közvetlen módon történhet, személyes 

kapcsolatban a gyermekekkel. Ezekben a hetekben pusztán a segítségnyújtást tudjuk 

felvállalni, felajánlani. Ennek megfelelően a visszajelzések is eltérőek. Néha el is maradnak. 

A saját személyes kontaktunk elmaradása is okozott eleinte problémát, de a levelező és 

csevegő csoportjaink kialakításával ezek megoldódtak. Egyre többször és egyre könnyebben 

használjuk. Úgy vélem az adminisztrációs munka sokkal több lett és részben más jellegűvé is 

vált. A kollégák hamar találtak maguknak egyéb megoldandó feladatot is. Megkezdtük  egy 

szakmai módszertani útmutató kidolgozását saját használatra, ahol is az eddigi évek 

tapasztalatainak és megvalósult projektjeinek összegzése, összeszerkesztése történik. Ezen 

kívül foglalkozunk az iskolába készülő gyermekek  méltó  búcsúztatásának megszervezésével 

amit augusztus végére tervezünk. A gyermeknap emlékezetessé tételéről is folytatunk 

megbeszéléseket, hogy gyermekeinknek meglepetést szerezhessünk. A megbeszélteket 

rögzítem és ezek alapján dolgozunk tovább. Minden kolléga aktív, ötleteit bátran előadja, 

megosztja a többiekkel.  

Véleményem szerint a kollégák nagyon szépen és aktívan dolgoztak az otthoni munka 

keretében és természetesen a csoportban  ügyeletben töltött időszakban is. A digitális 

technika, az IKT eszközök használata nem volt mindenki számára egyszerű. Az idő 

előrehaladtával azonban egyre jobban beletanultunk. Az ellenőrzésem során a digitális 

platformok használatát és az ott folyó munkát könnyebben és részletesebben  tudtam 
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áttekinteni, mint a nyomtatott dokumentációt. Ennek ellenére úgy vélem kiemelkedő módon 

végzik munkájukat az óvónők, segítve és együttműködve a családdal, kapcsolatba maradva a 

gyerekekkel. Mindazon túl, hogy személyes életükben  nekik is sok problémát hozott ez az 

eddig nem volt nehéz helyzet.  

Az alábbiakban egy táblázatba foglalva látható a részletezés, a megállapításaimról. 

 

Üllő,2020. május 04.                                                 Dócsné Bodnár Gizella 

        tagóv.vezető 
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Ellenőrzött 

terület 

 

Katica csoport 

Dr. Véghné 

Musil Ildikó  

Óvodapedagógus 

Cinege csoport 

Lukács Nóra, 

Kertész-Berceli 

Orsolya 

óvodapedagógus

ok 

Pillangó csoport 

Ádám Bernadett 

óvodapedagógus 

Megállapítás 

Papír alapú dokumentáció 

Munkaidő 

beosztás, 

jelenlét 

Munkaidő 

nyilvántartásban 

és egyéni 

munkaidő 

nyilvántartásban 

Munkaidő 

nyilvántartásban 

és egyéni 

munkaidő 

nyilvántartásban 

Munkaidő 

nyilvántartásban 

és egyéni 

munkaidő 

nyilvántartásban 

  

Felvételi és 

mulasztási 

napló 

Vezetését az 

ügyeletes 

ped.assz. végzi 

Vezetését az 

ügyeletes 

ped.assz. végzi  

Vezetését az 

ügyeletes 

ped.assz. végzi  

  

Csoportnapló 

Az ütemtervnek 

megfelelően. 

Az ügyeletes 

ped.assz.nyomtat

ja ki,és gyűjti 

egybe.  

Az ütemtervnek 

megfelelően. 

Az ügyeletes 

ped.assz.nyomtat

ja ki,és gyűjti 

egybe. 

Az ütemtervnek 

megfelelően. 

Az ügyeletes 

ped.assz.nyomtat

ja ki,és gyűjti 

egybe. 

  

Fejlődési 

napló 

Az aktuális 

megjegyzések 

bevezetése, a 

februári 

értékelések, 

fejlesztési 

feladatok 

bejegyzése 

Az aktuális 

megjegyzések 

bevezetése, a 

februári 

értékelések, 

fejlesztési 

feladatok 

bejegyzése 

Az aktuális 

megjegyzések 

bevezetése, a 

februári 

értékelések, 

fejlesztési 

feladatok 

bejegyzése 

A februári 

értékelés 

megtörtént. A 

többi csak 

részben,(fejlesztés

i terv) a szülőkkel 

való 

kapcsolattartás 

esetlegessége 

miatt. Főként a 

problémás és 
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beiskolázandó 

gyermekekkel 

kapcsolatos 

feladatok kerültek 

bejegyzésre 

Digitális dokumentáció 

Kör e-mail, 

szakmai 

kapcsolattart

ás 

Saját mappa 

készítés, saját 

rendszer szerinti 

digitális tárolás.  

Saját mappa 

készítés, saját 

rendszer szerinti 

digitális tárolás. 

Saját mappa 

készítés, saját 

rendszer szerinti 

digitális tárolás. 

Mint  

tagóvodavezető a 

szakmai 

megbeszélések, 

videochatekről 

feljegyzést 

készítek és 

egyben tárolom.  

Ezt is elküldöm a 

kollégáknak,akik 

saját adathordozót 

kaptak, hogy a 

feltöltött és egyéb 

dokumentumaikat 

tudják tárolni. Az 

infokommunikáci

ós csatornákon 

több csoportot 

hoztunk létre az 

információ 

áramlás 

megsegítésére. 

Igy minden 

kolléga, 

mindenről értesül. 

Kapcsolat a 

gyerekekkel 

Zárt fb. 

csoportba 

Zárt fb. csoportba 

feltöltött 

Zárt fb. 

csoportba 

Az 

óvodapedagóguso
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és szülőkkel  feltöltött 

anyagok. A 

szülők 

visszajelzéseire 

való reagálás. 

Videochatek 

indítása. 

Személyes 

beszélgetések a 

szülőkkel. Ennek 

feljegyzése. 

Saját elgondolás 

szerinti digitális 

tárolás . 

anyagok. A 

szülők 

visszajelzéseire 

való reagálás. 

Videochatek 

indítása. 

Személyes 

beszélgetések a 

szülőkkel. Ennek 

feljegyzése.  

Saját elgondolás 

szerinti digitális 

tárolás . 

feltöltött 

anyagok. A 

szülők 

visszajelzéseire 

való reagálás. 

Videochatek 

indítása. 

Személyes 

beszélgetések a 

szülőkkel. Ennek 

feljegyzése. 

 Saját elgondolás 

szerinti digitális 

tárolás . 

k hetente több 

anyagot töltenek 

fel a zárt 

csoportokba.  

Ütemtervi 

kivonatot, 

segédanyagokat, 

ajánlásokat, 

meséket stb. 

Többen videó 

anyagot is, a 

megvalósításhoz 

kapcsolódóan. 

Minden 

csoportban 

működik a 

gyerekekkel való  

video- telefonos 

kapcsolattartás. A 

szülőkkel is 

beszélgetnek. Oda 

vissza működik a 

kapcsolatfelvétel. 

 A visszajelzések 

csoportonként és 

témánként 

különböző 

intenzitásúak. 

 

Kapcsolat 

más 

óvodákkal, 

fejlesztő 

Nem túl 

széleskörű, 

leginkább 

közösségi hálón 

keresztül történik 

Nem túl 

széleskörű, 

leginkább 

közösségi hálón 

keresztül történik 

Nem túl 

széleskörű, 

leginkább 

közösségi hálón 

keresztül történik 

Az óvónői 

csoportot  is 

figyelemmel 

kísérik, töltenek 

fel anyagot.  
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teammal, 

PMPSz-szel. 

A fejlesztőkkel 

való 

kapcsolattartás 

nem túl intenzív, 

bár az ő online 

munkájukról sok 

ismerettel nem 

rendelkezünk. A 

pszichológusunk 

azonban 

rendszeresen küld 

anyagokat a 

csoportoknak. A 

visszajelzések 

szerint a szülők 

kedvelik ezt. 

A PMPSz. 

logopédusa 

rendszeresen 

foglalkozik a 

gyerekekkel. 

Erről nekem küld 

tájékoztatást, 

amennyiben 

szükséges 

továbbítom a 

szülőknek. 
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Digitális nevelő-oktató munka 2.  

 

 

 

Értékelt Intézmény: Bóbita Tagóvoda 

 

Értékelt időszak: 2020.03. 23 – 05. 15. 

 

 

Az előző elemzésem óta már újra nyitottuk az óvodákat, befejeződött a Home Office 

munkánk. Újra személyes kapcsolatba kerültünk a gyermekekkel, bár egyenlőre még csak 

kevesen járnak. Június közepétől azonban mintegy 2 csoportnyi gyermek érkezését jelezték a 

szülők. 

 A tapasztalatokat és a pandémia alatt elvégzett munka összegzését szeretném ismertetni. 

 A járvány helyzeti intézkedés bevezetése egyik napról a másikra történt. Március 16-án már 

csak néhány gyermek jött, másnaptól egy sem.  Azon a héten az intézmény  teljes kitakarítása, 

fertőtlenítése volt a feladat mindenki számára. Mivel nem volt már gyermek a benn lévő 

óvónők is aktívan részt vettek benne. Volt két kolléga aki bekapcsolódott már ez időben is a 

védőmaszkok varrásába. 

 

Eközben természetes módon már azon is gondolkodtunk, miben segíthetnénk elő a gyermekek 

fejlődésének szinten tartását, növelését. Szóba került annak lehetősége, hogy küldünk a 

szülőknek  segédanyagokat  ahhoz, hogy hasznosan tölthessék idejüket gyermekeikkel. 

Tisztában voltunk azonban azzal is, hogy az óvodai nevelést, a közvetlen kapcsolatot nem 

tudjuk helyettesíteni. Mindenképpen szerettünk volna azonban segíteni a szülőknek, hogy a 

saját munkájuk elvégzése, a nagyobb gyermekek tanulásánál való segítség mellett tudjanak az 

óvodás csemetéjükkel is foglalkozni. 

Volt olyan kolléganő,  aki már az első héten a csoport közös zárt  facebook oldalára töltött fel 

anyagot. Erre szinte azonnal pozitív visszajelzés érkezett. Ezek a visszajelzések 

megerősítették,  hogy van létjogosultsága - és igény is mutatkozik rá -,   az online térben 

történő kommunikációnak.  

 

Ezek után mindhárom csoportban az ütemtervnek megfelelő témákban megkezdődött a 

szakmai anyagok feltöltése.  Kiváló tervezet-ismertetők születtek, alapos, kidolgozott, 

átgondolt munkák. Az óvónők  digitális formában, a szülők számára könnyen érthető módon 

küldték az információkat. Tulajdonképpen végig vittük az éves tervet. 
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Feldolgoztuk a közlekedés, a tavasz, a föld-napja, a madarak-fák napja, a Húsvét, Szent 

György nap, Pünkösd, Anyák napja  témákat. Ezen felül nagyon sok egyéb,  a világhálón 

keresett, talált ötletet, mesét, videót mozgás ötletet, tevékenység ötletet osztottunk meg. 

Nagyon örültem annak, hogy ebbe a munkába a két pedagógiai asszisztens is önállóan 

bekapcsolódott. Ők is osztottak meg segítő tartalmakat a csoportokba. Minden szülő jelezte, 

hogy látja ezeket, de csak viszonylag kevés jelzett vissza, hogy láthassuk a gyermekek által 

elkészített műveket, vagy hogy a tetszésüknek hangot is adjanak. Leginkább az ünnepek 

körüli köszöntések voltak jelentős számban. Csoportonként 3-4 szülő volt, aki többször is 

feltöltött képeket a gyermeke munkájáról, vagy video felvételt a gyerekéről. Akik viszont 

visszajeleztek, mindenképpen hasznosnak tartották a kapott információkat. Többen jelezték 

felém messanger üzenetben tetszésüket és köszönetüket a munkánkért. Tapasztalataim szerint 

főként azok a szülők, akiknek „csak” óvodás gyermekük volt. A több gyermekes családok 

nagyrésze megelégedett azzal, hogy tetszését fejezte ki.  

 

Kolléganőim néha nagyon alulértékelték saját erőfeszítéseiket ezen a területen, pedig nagyon 

jól helyt-álltak ebben a feladatban is. A visszajelzések hiánya befolyásolta önértékelésüket.  

Idegen világ volt ez az Ő számukra is, a fizikai kontaktus nélkül. Észrevehetően hiányzott 

számukra az azonnali visszacsatolás, ami a gyerekektől érkezik nap mint nap, a normál 

munkakörülmények megléte során. Hiányzott nekik a gyermekek közelsége. Hiányzott a 

kollégákkal való kapcsolat is, a közös töprengések. Lelkesedésük, kedvük, tettvágyuk, 

segíteni akarásuk nagyon szépen megmutatkozott a felkészülésükben, a gondosan kidolgozott 

anyagaikban. Olyan dokumentumot is elküldtek, ami a szülők számára a mindennapi 

tevékenységekben megmutatkozó, fellelhető, megoldható nevelő, fejlesztő dolgokat 

fogalmazza, láttatja meg. A szülők számára érthetőbb szöveggel, kerülve a felesleges 

szakzsargont. Úgy vélem ezt a gyakorlatot érdemes megtartani és alkalmazni a jövőben is.  

 

A digitális világban való nagyobb jártasság, és a kezdeti idegenkedés legyőzése után már a 

gyerekekkel való video kapcsolat felvételére is sor került. Heti rendszerességgel délutáni 

időpontban video-chatek folytak a gyerekek kisebb csoportjával,  (leginkább a 

nagycsoportosokkal) vagy egy-egy gyermekkel. Nagyon örültek neki kicsinyeink, mert ők is 

fontosnak érezhették magukat, mint a „nagy”  iskolás tesó. Nagyon élvezték azt, hogy 

láthatják egymást ilyen formában is. Természetesen a szülőkkel való kapcsolattartás  verbális 

formában is megvalósult. A beszélgetések kezdeményezői az óvónők és a szülők is voltak. 

Hangsúlyt fektettünk a problémásabb gyermekek szüleivel való kapcsolatfelvételre, többször 
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történt segítségnyújtás, elbeszélgetés. Néhány alkalommal velük is videochates 

kapcsolatfelvétel is történt. 

Az Anyák-napjához kapcsolódva a Katica csoport egy könnyen -apai segítséggel- 

elkészíthető, befejezhető ajándékot juttatott el minden gyermeknek, hogy köszönthesse 

édesanyját. Természetesen ennek nagyon örültek. A gyermekeinkre is gondoltunk. Minden 

óvónéni a csoportjába járó összes gyermeknek készített  Gyermek-napi ajándékot, amik 

kézbesítésében az óvoda minden dolgozója segített, május utolsó pénteki napján. A 

visszajelzésekből látható volt, hogy a gyermekek – és a szülők is - nagyon örültek a 

meglepetésnek.  

Megkezdődött a megbeszélt szakmai anyag szerkesztése is. Összegyűjtöttük a meglévő 

játékfűzéseket, készülnek a hozzákapcsolódó ismertetők. A búcsúzó nagycsoportosoknak 

fotókönyvet szeretnénk készíteni, ezért  a fotók kiválogatásához is hozzáláttunk. 

Meg kell itt említenem a Fejlesztő team munkáját. Bár nagyobb ismerettel nem rendelkezem, 

de a pszichológus szakmai tanácsai, ismertetői nagyon elnyerték a szülők tetszését. Úgy 

vélem ennek továbbviteléről is érdemes lenne elgondolkodni. Egy, a szülőkhöz közelálló 

szakember által közvetített ismeretet sokkal szívesebben fogadnak és jobban tudnak 

hasznosítani a szülők. 

Az előző értékelésemben táblázatba foglaltam a megállapításaimat. Most  néhány diagrammal 

szeretném bemutatni az utóbbi hetek alatt megvalósult szülői – ezáltal gyermeki - aktivitást. 

Ezen számadatok nem tartalmazzák a hivatalos információkra adott hozzászólásokat, illetve a 

pszichológus anyagaihoz fűzött véleményeket. Kizárólag az óvónők által feltöltött szakmai 

anyagra kapott reakciók. Kiemelném, hogy minden anyagot  látott az összes szülő, s ezt egy 

gombnyomással tudtunkra is adta. 
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Három kiugró érték látszik a szülői aktivitás ezen szegmensében. Láthatóan az első zárt 

csoportban megjelenített segítő szándékú szakmai anyag meglétére magasabb számban 

reagáltak, mint a következő hetekben. Kiugró érték még a húsvéthoz kapcsolható anyagok 

feltöltésekor látszik, valamint az anyák-napi „félkész”ajándékok kézbesítése után. De még 

ezek az értékek is nagyon alacsonyak, ahhoz viszonyítva, hogy a csoportokba közel harminc 

gyermek jár. 

 

 

Megfigyelhető a fenti ábrán, hogy a  szülők  a feltöltést még annyira sem preferálták, mint a 

hozzászólást. Tulajdonképpen szinte ugyanazon anyukák mutatták be gyermekeik munkáit. 
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Természetesen tudjuk, hogy nem ez volt a fő tevékenységük, de szerettük volna, ha többen 

nagyobb partneri aktivitást vállalnak. Ennyi sikerült. 

 

Érdekességnek szánom a személyes kapcsolat hiányát pótló beszélgetésekről készült 

kimutatást:  

 

 

 

A video hívások száma a korábbi nullához képest igencsak magas. Kilenc hetet vizsgáltam, és 

szinte minden hétre jutott 2-3 hívás az óvónők számára. A telefonbeszélgetések mennyisége 

összehasonlíthatatlanul magasabb volt, hisz habitusunkból és gyakorlatunkból adódóan az 

már jobban megy. A hívások hossza is fontos, bár ezt nem ábrázoltam. Ezek  minimum 1 órás 

beszélgetések voltak. (Hiányzott mindenki, mindenkinek.) 

 

Az elmúlt 9 hét összegzéseként - amit főként otthoni munkával töltöttünk, de ügyeletbe is 

jártunk - azt mondhatom, hogy a kollégáim helyt-álltak. Bár eleinte és eddig  idegenkedtek az 

informatikai eszközök használatától, csak a legszükségesebbre szorítkoztak, május végére már 

megbarátkoztak vele, és mondhatom bátran, gyakorlatra tettek szert. Úgy vélem az 

elkövetkezendő időben profitálni kell ebből a tapasztalatból, és tovább folytatni a sikeres 

kezdeményezéseket. A nevelési évet befejeztük, a terveinket megvalósítottuk. A puding 

próbája az evés, mondja a közmondás. A mi evésünk nyáron aktuális, amikor a visszaérkező 

gyermekeken észrevesszük, hogy mennyit használt a nevelés ilyen formája. 
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Én minden esetre büszke vagyok a kolléganőimre, és köszönöm nekik, hogy ebben a 

mindenki számára „ sosem tapasztalt” helyzetben kiválóan megállták helyüket, gyorsan 

reagáltak, és – remélhetőleg-  könnyebbé tették a gyermekek számára az időt. 

 

 

 

Üllő, 2020. május.29.                                                                 Dócsné Bodnár Gizella 

         Tagóvoda vezető                                    

 

 


