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1 A pedagógiai munka feltételei 

1.1 Személyi feltételek 

1.1.1 Pedagógus 

Adat  Szakvizsgázottpedagógus  

Tanítói 

végzettség 

 

PED. I. 

 

PED. II. 

 

Mester 

 

Mentor  

 

Gyakornok 

 Közokt. 

vezetői 

Fejlesztő Egyéb 

Fő 1    7 2 1   

 

Engedélyezett pedagógiai 

álláshelyek száma 

Betöltött álláshelyek 

száma  

Intézkedés 

Állás 

 

10 

10 (GYES-en lévőkkel 

együtt) 

Az intézményben megfigyelhető a fluktuáció. A felmerült 

problémákat idejében jelezzük az Igazgató Asszony felé. 

Belső helyettesítésekkel és a pedagógiai asszisztensek 

átcsoportosításával oldjuk meg a munkaerőhiányt.  

Személyi változások: 

GYES-en lévő: 2 fő 

HSZK-n belül: 5 fő (tagóvoda vezető, óvodapedagógus, 2 fő 

dajka, 1 fő konyhai dolgozó) 

Új belépő munkatárs: 

 óvodapedagógus: 1 fő 

pedagógiai asszisztens: 

Kilépő munkatárs: 

óvodapedagógus: 1 fő 

Megbízási szerződéssel: 

óvodapedagógus: 2 fő 

pedagógiai asszisztens: 1 fő 

1.1.2 Nevelést segítő dolgozók 

nevelőmunkát közvetlenül segítő konyhás 

dajka pedagógiai asszisztens 

engedélyezett álláshely 
betöltött 

engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

5 5 2 2 1 1 

A törvény szerinti személyi feltételek biztosítottak az óvodában, azonban a létszámhiány fennáll folyamatosan. Az 

elmúlt nevelési években is jellemző volt a gyakori személyi változás, az óvodapedagógus hiány folyamatosan több éve 

fenn áll. 

 

Erősségek: Az intézményi feltételrendszer, fenntartói támogatás. 

Fejleszthető területek: A hiányzó humánerőforrás pótlása, a dolgozók megtartása, mentorálás, mentálhigiénés 

támogatása a munkatársaknak 

Fejlesztési javaslatok: toborzás, közösségfejlesztés, mentálhigiénés támogatás nyújtása, EGYENLETES TERHELÉS 

biztosítása, az SNI-s, BTMN-s gyermekek csoportok közötti megosztásának ARÁNYA. 
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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 3 csoport, 3 mosdó, felnőtt öltöző, 

fejlesztő szoba, orvosi szoba, iroda, 

szertár, nevelői szoba festése. Ajtó 

zárak cseréje, tűzgátló ajtó javítása, 

riasztó rendszer hibajavítása több 

alkalommal. Általános 

karbantartások folyamatosan 

(bútorok állagjavítása, falburkolat 

feltevése, gyermek WC ülőke csere, 

gyerekjátékok javítása) 

 

Oktató-nevelő munkát az online munka idején 

az IKT eszközök segítették. 

 

A NOKS dolgozók támogató munkája a 

nevelési folyamatokban felerősödött 

(kevesebb időt töltenek takarítással, 

mosogatással) 

 

A gyermekek mozgásterének növelése, a 

gyermekek mozgásigényének kielégítése. A 

teljes körű egészségfejlesztés lehetőségeinek 

hatékony megvalósítása.  (Egészségfejlesztő 

testmozgás, levegőn való tartózkodás rossz 

idő esetén is lehetségessé vált – nagy fedett 

terasz) 

 

A gyermekek közötti konfliktus csökkentés, a 

territórium növelésével hatékonyabbá válik. (a 

z eddig ki nem használt udvar  részek 

kihasználása, igénybevétele) 

 

Madár – barát óvoda cím elnyerése. 

 

Az óvodán belüli, és a külső 

infromációáramlás hatékonyabbá vált. (IKT 

eszközök) 

 

Pedagógiai-szakmai munka minősége 

növekedett (online munka, szakirodalomban 

tájékozódás, szakmai gyűjtemény készítése) 

 

Esztétikus, biztonságos körülmények között 

folyik a pedagógiai-szakmai munka. 

Udvar udvarrészek leválasztása kerítéssel, 

szaletli festése, szemét tároló, 

vízakna körül kerítése, terasz teljes 

burkolásának cseréje, virágágyás 

körbe kerítése, sárkaparók 

elhelyezése, madárodúk 

felszerelése, párakapu áthelyezése 

Konyha/ technikai munkavégzés 

eszközei 

mosogatógép beszerelése, 

magasító-tároló polc beszerelése, 

meghibásodások folyamatos 

javítása (csap csöpögés), szárító 

gép, robot porszívó,-takarító gép 

beszerzése 

Játékok/ eszközbeszerzések, 

IKT eszközök 

1 laptop beszerzése, 1 PC, 

pendrive-ok beszerzése,  

Gyermek csoportban új játékok 

folyamatosan, az erőforrások 

biztosítása alapján. (szülői 

támogatás) 

Új dekoráció készítés a bejáratnál, 

folyosón. (szülői támogatással) 

1.2.2 Pályázat, egyéb támogatás útján megvalósult fejlesztések 
Megnevezés Hatása a pedagógiai munkára 

Madár barát óvoda cím elnyerése Környezettudatos magatartás formálása. 

A tárgyi feltételrendszer folyamatosan fejlődik, a munka hatékonyságát növeli, a dolgozói elégedettséget növeli.A 

szakmai környezet kialakítása az óvoda pedagógiai céljainak megvalósítását támogatja. 

 

Erősségek: Feltételrendszer, fenntartói támogatás. 

Fejleszthető területek: Udvar részek optimális kihasználása, mozgásfejlesztő játékok beszerzése, homokozó kialakítása, 

napvitorlák beszerzése. 

Fejlesztési javaslatok: Az új Pedagógiai Programot támogató feltételrendszer bővítése, eszközök beszerzése 

 

1.3 Szervezeti feltételek 
1.3.1 Belső tudásmegosztás / szakmai munkaközösség/BECS 

Munkaközösség szakmai 

közösség 

Tartalom Eredmény Hatása a pedagógiai munkára 

Mozgáskoordináció Korszerű módszerek 

átadása 

Új ismeretek szerzése, 

szemléletváltás 

Gyakorlati munkában 

alkalmazó képes tudás 
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Varázskulcs A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek 

bánásmód módszerei 

Módszertani megújulás, 

új módszerek 

megismerése 

szerzése., a gyermekek 

nevelésében, kompetencia 

fejlesztésében.  

 
1.3.2 Külső tudásmegosztás, szakmai továbbképzések 

 Pompás napok 1 fő 

Fejlesztő torna 1 fő 

Játékra fel 1 fő 

Játékpedagógiai 1 fő 

Hatása a pedagógiai munkára 

Az óvodapedagógusok módszertani tudásának növelése, az 

oktató-nevelő munkába történő gyakorlati beépítése során 

a gyermekek fejlődésére hat. Az óvodapedagógusok 

kompetenciái fejlődnek., a minősítés, tanfelügyelet 

eredményeire is hatással lesz. 

Továbbképzések 3 alkalom A továbbképzési tervnek megfelelően, a Pedagógiai 

Program célkitűzéseinek elérésében támogatja az 

óvodapedagógusok kompetenciáinak fejlődését. Az új 

jogszabályi környezetet ismertté válik, szemléletváltást 

segíti. 

POK által szervezett 1 alkalom 

Gombai Gólyafészek 

óvoda 

1 alkalom  

 

1.3.3 Mentorprogram 
Megnevezés Érintettek köre Hatása a pedagógiai munkára 

Az óvoda mindennapos gyakorlatainak, a Pedagógiai 

Program megvalósításának támogatása. Az új 

dolgozók segítése a szokás-szabályrendszer, az óvodai 

elvárás rendszer megismerésében, a közös 

összehangolt munka érdekében. 

1 óvodapedagógus 

1 pedagógiai asszisztens 

1 dajka 

 

Az óvoda arculatának 

kialakításában hatékony 

bevonás, ami a pedagógiai 

folyamatokra, a munkavégzésre 

pozitívan kihat. 

 
1.3.4 Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési módszerek, eljárások 
Szervezeti kultúra kialakítása. 

Elvárásrendszer kidolgozása, megismertetése, 

nyomon követése, támogatása. Közös értékrend, 

szokások- szabályok, „egységes” elvárásrendszer. 

Közösségépítés. 

Szervezeti kultúra jegyek alakítása: logó, 

szimbólumok. 

Érintettek köre, 

nevelőtestület, 

alkalmazotti 

közösség. 

Hatása a pedagógiai munkára 

A szervezeti kultúra 

kialakulóban van.  

A nevelési évben január hónapban vezető váltás történt az intézményben.  

A tagóvoda vezető váltás során fő feladat a zökkenőmentesség biztosítása, a stabilitás megőrzése, a munkatársakkal 

történő együttműködés megvalósítása volt a cél. 

Az intézményben a szervezeti kultúra, a pedagógiai folyamatok, munkafolyamatok akadoztak. Az 

elvárásrendszer kidolgozatlansága hatással volt a mindennapokra. A munkavállalók feladat- és hatáskörük 

tisztázatlansága, az óvodapedagógusok mentálhigiénés állapota, módszertani hiányosságai hatottak a kialakult 

körülményekre. 

Erősségek: Vezetői támogatás Igazgató Asszony, Igazgató-helyettes szakmai vezető részéről, egyéni motivált 

hozzáállás az alkalmazotti közösségben. 

Fejleszthető területek: szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés 

Fejlesztési javaslatok: intézkedési terv alapján intézményfejlesztés, szervezetfejlesztés 
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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) 
A dokumentumok jogszabályi aktualizálása, jogszabályi megfeleltetése január hónaptól folyamatosan zajlik. A 

koherencia elvét betartva épül be a dokumentumokba az intézményi stratégiai és operatív tervezés, melynek 

megfelelően valósul meg az ellenőrzési és értékelési rend. Az óvoda nevelőtestülete új Pedagógiai Program megírása 

mellett döntött, melynek bevezetése a következő nevelési évtől történik. A pedagógiai munka értékelése alapján, az 

eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciók folyamatosak. A továbbképzési program, beiskolázási terv a 

Pedagógiai Program célkitűzéseinek támogatására épül. A pedagógiai folyamatok az intézményi elvárásokban 

megjelenő nevelési alapelvet, célok és feladatok teljesülésében. 

 

Erősségek: a célok elérésében megvalósul a közös tervezés 

Fejleszthető területek: 1. ) Intézményfejlesztés: az intézményi jövőkép és pedagógiai program alapelvei, 

célrendszerének kialakítása, működtetése, a minden napi gyakorlatba ágyazása.  

Területek: 

- Alapdokumentumok jogszabályi megfeleltetése, jogszerűszerű működés biztosítása, a pedagógiai folyamtok 

tervszerű koordinálása 

- Humánerőforrás: egyéni célok megismerése, összehangolása a csoportos célokkal, kitűzött feladatokkal, 

együttműködés 

- A pedagógiai-szakmi munka folyamatainak koordinálása, támogatása az Éves Munkaterv alapján. 

Stratégiai, operatív célok világossá tétele, tervszerű FOKOZATOS megvalósítása BECS koordinálása 

Kommunikáció információ áramlás kiemelt feladata 

Szabályzatok által előírt, meghatározott óvoda működést támogató rendszerek nyomon követése 

2. ) Szervezetfejlesztés: közösségépítés „MI” tudat erősítése, a feladatok egyenletes megosztása a mátrix szemlélet 

alapján a munkatársak helyzetbehozása. 

Fejlesztési javaslatok: a változtatás folyamatának hatékony megszervezése, az együttműködés erősítése, 

közös célok, értékrend erősítése 

 

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 

Fő feladatok: környezeti nevelés „Kis felfedezők” projektben részvétel. 

Madárbarát Óvoda cím elnyerése 

„Boldogság órák” bevezetése 

Közösségépítő programok, élmények biztosítása 

2020.08.31. Éves 

Munkaterv, 

 pályázat 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Az Éves Munkaterv alapján folytatódott a munka a januári vezető váltást követően is. Azonban a kialakult 

járványügyi helyzet következtében a megkezdett folyamatok az online térben folytatódtak. A nevelési évben több 

kiemelt cél is volt, melyek még az előző évek elkezdett gyakorlatok folytatásai voltak. A környezeti nevelés 

projektben való részvétel az óvoda programjának kiemelt területe volt. A program keretében havonta szervezett 

tematikus terv alapján külsős szakemberrel interaktív foglalkozások valósultak meg február hónapig. Ezt követően a 
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kialakult járványügyi helyzet miatt az online munka során építették be az óvodapedagógusok a pedagógiai-szakmai 

munkájukba.  Az óvodapedagógusok a szakmai vezető koordinálásával horizontálisan is együttműködtek a többi 

városi tagóvodával: tudásmegosztás, szakmai együttműködés keretében. 

Madárbarát Óvoda cím elérésének érdekében a feltételek teljesítettük, melynek eredményeként május hónapban 

sikerült a pályázatot végleg benyújtani, elnyerni. 

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

Közösségépítés. 

A „Természetesen, mesével” programunk beválásának támogatása. Az előző évek eredményeire, hagyományaira 

építve vezetjük be az új programot, a beválást figyelemmel kísérjük. A program megvalósításának érdekében a 

munkatársakkal szorosan együttműködünk. 

A pedagógiai folyamatok folyamatos fejlesztése szükséges.  Az óvodapedagógusok kompetenciáit, módszertani 

kultúráját fejlesztjük, a szemléletváltást segítjük. A tartalmi elemek a Pedagógiai Programban meghatározott 

elvárások alapján épülnek be a minden napok gyakorlatába. 

 

2.3 Ellenőrzés 
Az ellenőrzés az intézményben az ellenőrzési terv, az önértékelési terv, házirend, munkaköri leírás alapján történik. 

Az óvodapedagógusok a pedagógiai-szakmai folyamatokat a PDCA logika elvén alapulva valósítják meg. A 

pedagógiai munkában a napi, folyamatos megfigyelés, az elvárásrendszer alapján történik. Az ellenőrzéseket követő 

visszacsatolások útján valósultak  meg a korrekciók. 

 

Ellenőrzés típusa Ellenőrzés tartalma, 

módszere 

Ellenőrzöttek 

száma (neve) 

Ellenőrzés 

ideje, 

eredménye, 

dokumentum 

Hatása a pedagógiai 

program megvalósítására 

K
ü

ls
ő

 e
ll

en
ő

rz
és

ek
 Intézményi – 

vezetői 

tanfelügyelet 

Az OH tanfelügyeleti 

elvárásai alapján 

0 0 Az elvárásrendszer 

elemeinek beépítése a 

gyakorlati munkába, az 

itnézményben folyó 

szakmai-pedagógiai munka 

színvonala emelkedik. A 

szülők, gyermekek 

elégedettsége növekedik. 

Pedagógus 

tanfelügyelet 

Az OH tanfelügyeleti 

elvárásai alapján 

0 0 

V
ez

et
ő

i 
el

le
n

ő
rz

és
 

Szakmai munka Csoportlátogatás, technikai 

dolgozók munkája 

dokumentumelemzés, 

tervezés ellenőrzése, Online 

munka, gyermekvédelmi 

munka ellátása 

 

18  megvalósult 

Ellenőrzési 

terv alapján. 

 

 

Január óta a kölcsönös 

bizalomkialakítás, egymás 

munkájának megismerése  

folyik. A 

gyermekközösségben a 

szakmai színvonal 

emelkedik, az óvoda 

környezete rendezett, tiszta, 

esztétikus. Az online munka 

hatása a pedagógiai 

folyamatokra, részletesen az 

online beszámolóban 

megtalálható. 

Tanügy-igazgatási  Dokumentumelemzés 8 megvalósult A dokumentumok a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek. Az 

adatszolgáltatás 

zökkenőmentes. 
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Önértékelés Komplex szakmai 

önfejlesztés-  

6 megvalósult Az óvodapedagógusok 

megismerkedtek az 

önértékelés folyamatával, 

az elvárásrendszert 

megismerték. 

Ó
v

o
d

ap
ed

ag
ó

g
u

s 

Iskolafelkészültség Gyermekek 

képességmérése 

Az egyéni fejlődést nyomon 

követő dokumentációban 

  

megvalósult 

Iskolafelkészültség állapotát 

elérték gyermekek, a sikeres 

óvoda-iskola átmenetben. 

Szociális 

képességek 

Gyermeki képességmérés 

Az egyéni fejlődést nyomon 

követő dokumentációban 

 megvalósult Jelzőrendszer működtetése, 

szakemberek támogatásával 

a gyermekek egyéni 

fejlesztése az értékorientált 

közösségi nevelést 

támogatják. 

Egyéni fejlődés Gyermeki képességmérés 

Az egyéni fejlődést nyomon 

követő dokumentációban 

  

napló, egyéni 

fejlődést 

nyomon 

követő dok. 

A gyermekek egyéni 

bánásmódja, egyéni 

kompetenciáik fejlesztése 

hatékonnyá válik. 

Önértékelés Az óvodapedagógusi 

kompetenciák/önreflexiók 

8 BECS dok. Az óvodapedagógusok 

önismerete/önreflexiója 

fejlődik. 

S
za

k
m

ai
 v

ez
et

ő
 

Szakmai munka Tematikus tervek/reflexiók 

megvalósulása a PP, 

Munkaterv, BECS alapján 

8 megvalósult Csoportnaplók ellenőrzése, 

csoportban folyó szakmai 

munka, megismerésével a 

pedagógusok megerősítése, 

további feladatok 

meghatározásával a szakmai 

munka minőségének 

javítása. Az online munka 

kiértékelése képet adott a 

pedagógusok 

tevékenységéről, irányt 

mutat új célok 

meghatározásának. 

Tanügyigazgatás Felvételi-mulasztási napló 

pontos, naprakész vezetése, 

csoport napló, egyéni 

fejlődést nyomon követő 

dokumentáció, egyéni 

fejlesztési tervek 

8  

Önértékelés BECS dokumentáció 8 folyamatban 

 

2.4 Értékelés 
Az intézményben az értékelés az elvárásrendszer szerint történik.  

Az intézményben a gyermeki fejlődést az óvodapedagógusok folyamatosan nyomon követik, ezt dokumentálják. Az 

eredményeket értékelik, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében 

a fejlesztő-team szakembereivel konzultálnak, együttműködnek. A gyermekek eredményeiről fejlesztési céllal 

folyamatosan visszacsatolnak az óvodapedagógusok, a szülőket folyamatosan tájékoztatják (évente 2x aláírásukkal 

ellátják a szülők a tájékoztató dokumentumot). Az SNI-s, BTMN-s gyermekek esetében egyéni fejlesztési tervet 

készítenek. 

Az értékelés területei: Éves munkaterv teljesülése, beíratási mutató (EMELKEDETT az igény az óvodai beiratkozás 

tekintetében), technikai dolgozók munkájának ellenőrzése  hatékony munkavégzést mutat (a támogató tárgyi 

feltételrendszer segíti az eredmények javulását 

Gyermekbalesetek száma: 1. 

Esetjelzések száma: 22 

Panaszok száma: 1 

 

 Dokumentáció Hatása a pedagógiai munkára 

Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi 

önértékelés, pedagógusok szakmai munkájának 

értékelése.): 

 

 

 

 

BECS 

dokumentáció 

A BECS rendszer működtetését 

január hónaptól indítottuk be. A 

gyermek csoportokban folyó 

pedagógiai munkában érezhető az 

óvodapedagógusok szakmai 

módszertani munkájának változása, 

a szemléletváltás. 
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Gyermeki értékelés működtetése: 

 

 

 

 

Egyéni 

fejlődést 

nyomon 

követő napló 

A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek egyéni fejlesztésében a 

fejlesztő-teammel való szoros 

együttműködés, a támogatás a 

gyermeki képességfejlesztésekben 

nyomon követhető.  

Pedagógus minősítés: 

 

----------- ----------------------- 

 

2.5 Korrekció 
Az ellenőrzés során feltárt információk, adatok alapján az eredmények elemzése, tanulságok levonása után 

történik meg a fejlesztés meghatározása. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása kapcsán megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

 
Módszer Hatása a pedagógiai munkára, esetleges korrekció 

Dokumentumelemzés 

Korrekció: a dokumentumok jogszabályi megfeleltetése, módosítása, 

átdolgozása. A tanügyigazgatási dokumentumok pontos, napra kész vezetése. 

Pedagógiai Program megírása. Csoport napló szerkesztése. 

Szakmai ellenőrzés 
Az Igazgató-helyettes szakmai vezető támogatása a tagóvoda vezető, 

óvodapedagógusok felé, fejlesztő jelleggel. 

Mérés 

A szülői elégedettségmérés, a szülői visszajelzések alapján az elégedettség 

növekedett. A gyermekek képességmérésében az egyéni fejlesztésekben 

mutatható ki nagyobb mértékű fejlődés. 

Pedagógus önértékelés 

A beindított folyamatok, a megkezdett tevékenységek, célkitűzések 

megvalósításában az önreflexió/önismeret fontos. A pedagógus önértékelés a 

gyermek csoportokban folyó munka hatékonyságának növelésében is 

megfigyelhető. 

Statisztikai eredmények  

Család és Gyermekjóléti szolgálat felé az estjelzések száma: 

Szeptembertől – decemberig: 1 

 januártól - augusztusig: 5 

Esetjelzés, feljegyzés: 22 

A szakemberekkel a kapcsolatunk folyamatos. Valamennyi jelzést intézkedés 

követte. 

Balesetek száma: 1 

 

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-jeiállapot szerint (KIR, statisztika) 

28 125 A gyermek csoportokban magas a 

gyermeklétszám. 

 

 

 

2019/2020. nevelési évre beiratkozott gyermekek 

száma máj.31-ig (KIR) 
19 

133 

ebből nem magyar állampolgár 0 0 

ebből körzeten kívüli 12 X 
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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 

41 
1 7 1 27 1 

 
3.1.3 Szociális hátteret jellemző adatok 

Intézmény 

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 125 133 Kiemelt figyelmet fordítunk az intézménybe járó 

gyermekek ellátásában a speciális bánásmódra, az 

egyéni fejlesztésre. Az óvodánk Alapító Okirata szerint 

ellátott SNI-s, valamint a BTMN-s gyermekeket a 

fejlesztő – team szakemberivel együttműködve 

fejlesztjük. A gyermek csoportokban egyéni fejlesztési 

terv alapján. A GYIV-munka hatékonyságának 

növelését a második félévtől kiemelten kezeljük. A 

jelzőrendszert beindítottuk, a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereivel együttműködünk, rendszeresen 

konzultálunk, esetmegbeszéléseket tartunk. Az érintett 

szülőkkel fogadó óra keretében tartjuk a szoros 

kapcsolatot, intervenciós gyakorlatot alkalmazva. 

Szükség szerint az óvoda pszichológus támogatását 

kérjük. 

A partnerekkel a kapcsolatot folyamatosan tartjuk. Az 

online munka alatt is az RGYK jogosult ingyenes 

étkezést biztosítottuk. A szociokulturálisan hátrányos 

gyermekek esetében segítséget nyújtottunk. 

 

Az SNI-s, BTMN-s gyermekekkel számítva az 

alábbiak szerint alakultak a csoportlétszámok: 

Pillangó: 27 fő 

Méhecske: 26 fő (1 SNI+3 fő) = 29 

Süni: 28 fő (1 BTMN)= 30 

Katica: 27 fő (1 SNI, 2 BTMN) = 35 

Csiga: 29 fő (4 BTMN) = 37 

SNI létszám 3 3 

BTMN létszám 7 7 

Étkező gyermekek létszáma 125 133 

3 vagy több gyermekes ingyenes 

étkező 
27 23 

tartós beteg ingyenes étkező 10 10 

szülői nyilatkozattal ingyenes étkezésre 

jogosult 
57 62 

RGYK jogosult ingyenes étkező 7 7 

Hátrányos helyzetű gyerek HH 7 7 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek HHH 
X X 
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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  

18 13 4 3 11 5 

Az óvodánkban magas a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek száma. 

Összesen ellátott gyermekek száma: 46 fő 

(több területen is fejlesztet gyermek 8 fő) 

Az egyéni fejlesztési tervek alapján, a 

fejlesztő-team szakembereivel együttműködve 

történnek a fejlesztések. Az óvodai csoport 

munkában a pedagógiai asszisztensek és a 

gyógypedagógiai asszisztens segítik az 

óvodapedagógusok munkáját.  

A tehetséggondozás: néptánc foglalkozás, ovi-

foci, dzsúdó. A tehetségígéretes gyermekeket a 

csoportban tevékenység dúsítással gondozzuk. 

 
3.1.5 Személyiségfejlesztő feladatok 

A csoport beosztásokat a beiratkozott gyermekek száma befolyásolja. Mindenkor a gyermekek érdekeit vesszük 

figyelembe. Pedagógiai Programunkban meghatároztuk a csoportok beosztásának elvét, figyelembe vesszük a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek létszámának arányos elosztását, a munkatársak egyenletes terhelésének biztosítását.  

 

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

Az óvoda környezete, az óvoda udvar lehetőséget ad a gyermekek mozgásigényének, levegőn való tartózkodásnak 

(fedet nagy terasz a rossz időben is lehetővé teszi). A fákra felhelyeztük a madárodúkat, madáretetőket. Folyamatosan 

megfigyeljük, és etetjük a madarakat, gondozzuk a kialakított virágos kertet. Szeletktív hulladékgyűjtést  

szorgalmazzuk. A tevékenységekben a természetes alapanyagokat használjuk, újrahasznosítunk. A vizet, elektromos 

áramot gazdaságosan használjuk. Közös programokat szervezünk a szülőkkel: „Egy gyerek – egy virág”, ültetés, óvoda 

udvar rendezése, valamint a Zöld jeles napok,  

 

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

A tervekben megfogalmazott célokat a napi munkánkban valósítjuk meg. Az egyéni képességfejlesztésben változatos 

módszereket, tanulási formákat alkalmazunk. Adekvát környeztet teremtünk, a játékba integrált tanulási tevékenységet 

alkalmazunk, a gyermekek egyéni képességeire alapozva. Fontos feladatunknak tartjuk a tapasztalatszerzést, a 

cselekvésbe ágyazott tanulást, a tevékenykedtetés közben szerzett ismeretek elmélyítését, IKT eszközöket rendszeresen 

használjuk afelkészülésben (laptop, nyomtató, CD-lejátszó, lamináló), az önképzésben (on-line felületek), 

szakirodalom használata. Az óvodai ünnepeken (Farsang – kisfilm vetítése) . A fejlesztő szakemberek javaslatait 

beépítjük az egyéni fejlesztési tervekbe. 

 

 

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 
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Szülői közösség  A szülők körében igényfelmérést végeztünk. Az óvodai rendezvényekbe a szülőket 

bevonjuk, családi napokat szervezünk. (óvoda udvar rendezése).  

Szülői Szervezettel rendszeres a kapcsolattartás. Ennek érdekében januárban értekezletet 

tartottunk, ahol a szülők kifejezték, örülnek a személyes kapcsolattartás lehetőségnek. 

Fogadó órát, megbeszéléseket kezdeményezünk, ösztönözzük a Szülőket a részvételre. 

Szülők Fórumát szerveztük meg március hónapban. Célunk: az aktuális témákban 

szakemberek bevonásával közelítsen a nevelés a Családi és az óvodai nevelés. Szülői 

párbeszéd kialakítására törekedünk, nyílt napokat szervezünk. 

Szülői értekezlet 

Nyílt napok 

Fogadóóra  

Családoknak szervezett programok 

 

3.2.2 Gyermekek együttműködését elősegítő intézményi szervezett tevékenységek 

A program megnevezése 
Eredmények, 

hatása a pedagógiai munkára 

Környezeti nevelés programjai: ZOO program 

 

A közös élmények szerzése, a közös ismeretszerzés a 

gyermek csoportokban folyó szakmai – pedagógiai 

munka eredményességét növeli, élménypedagógia 

megvalósítását teszi lehetővé. A tevékenységekben 

aktívan részt vesznek a gyerekek, érdeklődőek, a 

gyerekek, felnőttek egyaránt élvezik. Mintát nyújtanak a 

családoknak, a családokkal a kapcsolat erősödik. 

A programok a kialakult vírus helyzet miatt elmaradtak. 

Ünnepek, hagyományok: Állatok világnapja, Mikulás, 

Karácsony, Farsang, Március 15, Húsvét, Anyák napja, 

Csicsergő hét 

Kulturális programok 

 

4 Eredmények 
4.1 Tanköteles gyermekek ellátása 

2019.08.31-ig a 6. 

életévét betöltők 

létszáma 

Ebbőlóvodában maradt Iskolába ment 

OH HATÁROZAT   

ÖSSZ. 

Ebből 

SNI Szülői kérelem vizsgálattal SNI 

41 
0 7 0 34 0 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

 

 

4.2 Gyermeki eredményességi mutatók 

 Résztvevők száma Hatása a pedagógiai munkára 

Részvétel rajzpályázaton  A gyermekek motiváltabbak lesznek, 

nyitottak lesznek az óvodán kívüli 

eseményekre is. A közösségi érzésük 

erősödik, önbizalmuk fejlődik. 
Részvétel sportrendezvényen: ovi-foci 

 

 
Elégedettség mérés 

eredményei 
 

Szülői elégedettség x  

Iskola elégedettség x 

   

Belső- és külsőértékelés eredményei 

Belső önértékelés BECS elvárásai alapján A fejleszthető területek 

hatékonyságának növelésével a 

pedagógiai munka is 

eredményesebb, magasabb 

színvonalú lesz. 

Tanfelügyelet 

- 

 
A Családokkal a kapcsolattartás erősödött. A szülői igények, az elvárások és az óvoda feladatának összehangolása a 

nyílt kommunikációtól, a rendszeres, kölcsönös tájékoztatástól is függ. Fontosnak tartjuk, a szülőkkel való 

együttműködést, közös programokat, a betekintés lehetőségének biztosítását az óvodai életünkbe. Kezdeményeztük a 

Szülői Fórum szervezését. A többi óvodával is mélyítjük ebben az együttműködési formában a kapcsoltunkat. A 
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Csicsergő Tagóvoda szülein kívül más óvodából is érkeztek óvodapedagógusok és szülők is a rendezvényre. Az 

Igazgató-helyettes szakmai vezető is részt vett az alkalmon. 

 

Erősségek: szervezési készség, lojalitás,  

Fejleszthető területek: kommunikáció, információáramlás, óvodapedagógusi kompetenciák 

Fejlesztési javaslatok: képzések, (online, szakirodalom, előadások), rendezvények szervezése óvodapedagógusi 

aktivitás növelése, szülők bevonása 

 

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 

 

Igazgató Asszony 

Igazgató-helyettes 

szakmai vezető 

 

 

 

 

 

 Munkaterv 

Munkaköri leírás 

Feladatterv 

Programterv 

 Feladatmegosztás: vezetői utasításoknak megfelelően. 

Együttműködés a többi tagóvodával. 

A felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata az 

intézményfejlesztési tervnek megfelelően történik. A 

munkatársak bevonásának gyakorlata: munkatársak helyzetbe 

hozása, kompetenciák szerint delegált feladatok. 

 A döntés előkészítésbe, fejlesztésbe: ötletbörze, 

véleményezési jog gyakorlása. 

 Az információáramlás biztosítása: kör-email, chat, személyes, 

telefonon. 

Szakmai közösségek 

 

 

 

 

 1.) 

Mozgáskoordináció 

2-) Varázskulcs 

Üllő Város óvodáiban horizontális az együttműködés a 

Szakmai közösség területén is. Az együttműködés eredménye a 

hozzáadott többletérték, a közös szakmai nyelvezet alakítása, a 

jó gyakorlatok átadása, közös agyaggyűjtés. 

 

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, 

aktualitásnak 

megfelelően 

Koordinált munkavégzést támogatja. Szakmai segítséget nyújt, a 

horizontális együttműködést erősíti. Konstruktív megbeszélés, 

egyeztetések, közös ötletbörze valósul meg. 

Tartalma: Információ átadás/csere, aktuális feladatok 

megbeszélése, döntések előkészítése, egyeztetése, döntés, közös 

adminisztrációs feladatok végzése. 

2. Szakmaközi megbeszélések 

Negyed 

évente, 

aktualitásnak 

megfelelően 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája fejlődik. 

Tartalma: információáramlás, adminisztrációs feladatok, 

tervezés, értékelés, reflexiók, szakmai konzultáció, megbeszélés, 

tervezés, pedagógiai folyamatok támogatása, értékelésben 

részvétel 

3. Nevelőtestületi értekezletek 

Éves Mt. 

alapján, 

Havonta, 

aktualitásnak 

megfelelően 

Közös értékrend, elvárások mentén megvalósuló pedagógiai-

szakmai munka. Szakmai párbeszéd kialakulása, szemléletváltás 

támogatása. 

Tartalma: szakmai információ, tapasztalatcsere, tervezés, 

értékelés, reflexiók, aktuális feladatok/szervezések, szükséges 

esetmegbeszélés 

4. Alkalmazotti közösség megbeszélések 
Éves Mt. 

alapján 

Összehangolt munka, NOKS munkatársak és az 

óvodapedagógusok együttműködésének a mélyítése. 

5. BECS 
BECS dok. 

alapján 

A belső ellenőrzései szabályzatban meghatározott időben, 

aktuális feladatok végzése a pedagógiai-szakmai munka 

színvonalára van hatással. 

Tartalma: információáramlás, adminisztrációs feladatok, 
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tervezés, értékelés, reflexiók, szakmai konzultáció, megbeszélés, 

tervezés, pedagógiai folyamatok támogatása, értékelésben 

részvétel, delegált tagokkal. 

6. Online kapcsolat (email) 

Aktualitásnak 

megfelelően, 

napi 

(vírushelyzet 

alatt) 

Információáramlást, egyeztetés, megbeszélés, személyes 

kapcsolat kialakítását biztosította a pedagógiai folyamatok 

megvalósulását támogatja. 

7. Chat 

Aktualitásnak 

megfelelően, 

napi 

(vírushelyzet 

alatt) 

Ad-hoc jellegű feladatokban, információáramlásban nagyon 

hatékony. 

 
Információ típusa, 

hozzáférés a 

dokumentációhoz 

Érintettek köre-

akinek szól 

 

Gyakorlati megvalósulás, hatása a pedagógiai munkára 

Munkaterv/beszámoló 

Pedagógiai program, 

SZMSZ Házirend, 

egyéb szabályzatok 

megismerése, 

elfogadtatása 

Nevelőtestület 

alkalmazottak 

köre, szülői 

szervezet 

 

Konstruktív megbeszélés, dokumentum-értelmezés/ értékelés 

Az évindító/ évzáró szakmai értekezlet felvázolja az adott nevelési év feladatait a 

munkavállalók részére 

Pedagógiai munkával, 

szervezéssel, 

munkarenddel 

összefüggő 

információk, 

feladatvállalások 

Nevelőtestület 

alkalmazotti kör 

A Pedagógiai Program, az Éves Munkaterv, BECS elvárásrendszer alapján a 

pedagógiai munkával összefüggő tevékenységek, a szakmai színvonal emelkedik. 

A gyermekek képességeinek fejlesztése hatékonyabb lesz. A folyamatok 

gördülékennyé válnak. 

 

 
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 (ONOAP, 

Pedagógiai Program, 

Házirend, SZMSZ) 

Munkaterv szülőkre 

vonatkozó részének 

megismerése 

 

szülők A családokkal szoros kapcsolatban együttműködve, - a gyermekek 

mindenekfeletti érdekét figyelembe véve –inforrmálja, működik együtt az 

óvodapedagógus, a Pedagógiai Program célkitűzéseinek elérése 

érdekében valamennyi munkatárs az intézményben. A szülői elégedettség 

növekedni fog. A folyamat a kapcsolattartás mélyítésében elindult, a 

szülőkkel partneri viszony kialakítására törekszünk. 

Az óvodai 

nevelőmunkához 

kapcsolódó - Gyermekek 

fejlődési mutatóinak 

megismerése 

Szakszolgálati felmérések 

eredményeinek 

megismertetése  

vizsgálat hozzáférésének  

biztosítása  

Beiskolázással 

kapcsolatos tudnivalók. 

 A szülők tájékoztatása folyamatos, évente kétszer aláírásukkal ellátott 

egyéni fejlődést nyomon követő dokumentációt vezetünk. Egyéni 

fejlesztéseket végzünk, a fejlesztő-team szakembereivel a konzultáció, a 

szülők támogatása az együttnevelésben kiemelt feladatunk (Szülők 

Fóruma megszervezése). A közös nevelési elvek kialakítása, az 

együttműködés erősítése releváns. Különös tekintettel, mivel magas 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma. 

 

Az online munka során intézményi szinten kimutatott (diagrammal) 

szülői együttműködési és elégedettségi mérés igazolja a szakmai munka 

hatékonyságát. A csoport profilok, a családi szociokulturális 

összefüggéseit is feltárja. 

 

Az Igazgató Asszony, az igazgató-helyettes szakmai vezető az aktuális 

jogszabályi hátteret, a napra kész információ áramlást biztosította.  

Az aktuális változásokról a szülőket tájékoztattuk, több felületen juttattuk 

el az információkat. A beiskolázás január 15-ig az OH felületen történt. A 

szakszolgálatok feladatai felerősödnek. Az iskola partneri kapcsolatban 

támogatja az óvoda-iskola átmenet segítését, az intézményünkkel az 
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együttműködés hatékony. 

Egyéb közérdekű 

információkhoz, 

aktualitásokhoz való 

hozzáférés biztosítása 

 A honlap aktualizálása, a kör-emailek, a közösségi csoportokban folyó 

inforrmációáramlása hatékony. 

Az intézményben a fali újságon elérhetőek az aktuális infromációk. 

 
Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: A Humán Szolgáltató Központ – a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő, aktuális, friss – információáramlást biztosít a tagintézmények felé. A vertikális és horizontális 

együttműködés is zökkenőmentesen, tervszerűen, rendszeresen megvalósul. Az intézményen belüli információ 

áramlás kialakítása folyamatos fejlesztéssel támogatott. 

 

 

Erősségek: Humán Szolgáltató Központ információ áramlása, vezetői támogatás hatékony 

Fejleszthető területek: szülők tájékoztatása, szülők felé az információáramlás hatékonyságának növelése 

Fejlesztési javaslatok: kapcsolat, együttműködés erősítése. E-mail felületek, Szülői Fórum szervezése, beszélgető 

körök. 

 

6 Az intézmény külső kapcsolatai 
 

6.1 Társintézmények, szakmai munkát segítő háttérintézmények 

Intézmény 

megnevezése 
A kapcsolat tartalma, információátadás módja Hatása a pedagógiai munkára 

POK 

adatszolgáltatás, szakmai támogatás, állásfoglalás 

kérése, műhelymunkák közös szervezése, (vezető 

szaktanácsadóval szakmai kapcsolat) szakmai 
továbbképzéseken való részvétel 

A minősítés, tanfelügyelet felkészítésében 

támogatott óvodapedagógus, az újszerű, korszerű 

módszereket megismeri, napi gyakorlatába 

beépítve a gyermekek nevelésében hatékonyabb 
lesz. 

Ált. Iskola 

információáramlás, együttműködés, kölcsönös 

látogatás, konzultáció, megbeszélés, 

együttműködés, szakmai fórum, közös 
rendezvények, esetmegbeszélés, után követés, 

A gyermekek óvoda-iskola átmenetét segíti. Az 

óvodapedagógusok a gyermeki 

képességfejlesztésben hatékonyak lesznek, 
kompetenciáik fejlődnek. 

Bölcsőde 

információáramlás, együttműködés, kölcsönös 

látogatás, szakmai párbeszéd a pedagógiai 

munkában 

A gyermekek befogadásában felkészültek lesznek 

az óvodapedagógusok, a gyermekről több 

ismeretet szereznek. Későbbi 
képességfejlesztésben pozitív hatással lesz. 

Tagóvodák 

információáramlás, együttműködés, szakmai- 

pedagógiai munkában, Szakmai munkaközösségek 
működésében részvétel 

értekezletek, belső ellenőrzések, konzultáció, 

jelzések, tapasztalatcsere, feladategyeztetés, 

kölcsönös támogatás, szakmai látogatás, közös 

programok, rendezvények szervezése, szoros 
együttműködés 

Az óvodapedagógusok egymás munkáját 

megismerve szélesítik tudásukat, a jó 

gyakorlatokat átadják. Élménypedagógiát 

valósítanak meg, közösségi érzést formálják, 

fejlesztik. A gyermekek képességei, nevelésük 
színvonala emelkedik. 

Egészségügyi háttér 

(orvos, védőnő, 

gyermekfogász) 

ÁNTSZ, fertőző betegségek bejelentése, 

rendszeres egészségügyi feladatok végzése, 

higiéniai vizsgálata hatályos jogszabályban 

meghatározott feladatok ellátása, egészségügyi 

szűrések/vizsgálat, konzultáció, 

Az óvoda teljekörű egészségfejlesztési programja 

a minden napokba beépülve valósul meg. A 

gyermekek egyéni gondozása, lelki, szociális 

fejlesztése magas színvonalon valósul meg. 

Szociális segítő 

szolgálat 

együttműködés, támogatás, különösen a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek tekintetében, 

valamint a veszélyeztetett, és hátrányos helyzetű 
gyermekek támogatása 

A szociális munkás támogatja a gyermekek 

szocializációs folyamatát, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek, a viselkedés zavaros, egyéb 

nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti. Az 

óvodapedagógusokkal együttműködött, a 

„Boldog óvoda” és „Nyugi-ovi” tematikájáról 

tájékoztatta az óvodapedagógusokat előadás 

keretében. 15 gyermek vett részt a városi szintű 
rajzpályázaton. 
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Család és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

jelzőrendszer, esetkonferencia, esetmegbeszélés, 

tanácsadás, konzultáció 

A Pedagógiai Program gyermekvédelmi tervében 

megfogalmazott célok alapján, a nevelési év 
közben folyamatos jelzőrendszer működtetése. 

Január – augusztus: 22 esetjelzés szám! 

Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztály 

jelzőrendszer, esetkonferencia, esetmegbeszélés, 

tanácsadás, konzultáció 
A Pedagógiai Program elvei alapján az 

együttműködés, a jelzőrendszer hatékony 
működtetése. 

Pest Megyei 

Pedagógiai 

Szolgálat 

a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni 

fejlesztése, a beiskolázás segítése, tanácsadás 

nevelési kérdésekben, esetmegbeszélés, 

tanácsadás, kölcsönös tájékoztatás, 

adatszolgáltatás, konzultáció, fórumon részvétel, 
szakmai napokon 

A gyermekek egyéni képességinek fejlesztése, 

egyéni tervek alapján. Az ágazati jogszabályban 

meghatározott szakemberek bevonásával, a 

HSZK fejlesztő-team szakembereinek 
együttműködésében valósul meg. 

Óvodánk integráló intézmény.  

 

6.1.1 Adatok a jelzések és szűrések számáról 
Esetjelzések száma Szűrések száma 

Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé 
Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztály felé 
Védőnői  Fogászati 

5 1 3 --------------- 

Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le: 

A tagóvodában a jogszabályoknak megfelelően történik a jelzőrendszer működése, a gyermekek gondozása. A teljes 

körű egészségfejlesztési program alapján, az óvoda minden napjainak gyakorlatába épül az egészségmegőrzés, 

(szomatikus egészségfejlesztés), lelki (pszichohigiénés), szociohigiénés fejlesztés. 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé a jelzések a nevelési év második felétől folyamatosak, az együttműködés 

szoros, a jelzőrendszeri protokollnak megfelelő. A családokhoz illesztett (intervenciós) gyakorlat megvalósul, a 

szükséges intézkedések megtörténnek folyamatosan. 

 

 

6.2 Pedagógiai szakszolgálat 

Szakszolgáltatásmegnevezése 
A kapcsolat tatalma, 

információátadás módja 
Hatása a pedagógiai munkára 

Pedagógiai Szakszolgálat  adatszolgáltatás,  A gyermekek egyéni fejlesztése, egyéni képességeik 

támogatása. 
 együttműködés 

Szakértői központok adatszolgáltatás 

 együttműködés 

 

6.2.1 Szakértői Vizsgálati kérelmek száma 
PMPSZ Üllő 

Iskolafelkészültség 

PMPSZ Üllő 

Szakértői 

PMPSZ Szakértői 

központ 

Felülvizs

gálat 

Összesen 

Cegléd Budapest 

4 5 1 1 4  15 
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le: 

A tagóvodában a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma magas. 

 

 

 

6.3 Irányítószervezetek 
Társszervezetekmegnevezése A kapcsolat tartalma Hatása a pedagógiai munkára 

Oktatási Hivatal 

Ellenőrzés (tanfelügyelet: intézményi, 

vezetői, óvodapedagógusi)  

adatszolgáltatás, szakmai támogatás, 

állásfoglalás kérése, műhelymunkák közös 

szervezése, (vezető szaktanácsadóval szakmai 

kapcsolat) 

Az elvárásrendszer megvalósulása a 

gyakorlati munkában. Szakmai 

színvonal emelkedése, önfejlődés. 

Fenntartó szóbeli beszámolás, írásbeli beszámoló A zavartalan napi élet biztosításához 
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(éves), egyeztetés, konzultáció, 

adatszolgáltatás, gazdasági feladatok intézése, 
rendezvényeken való részvétel 

szükséges működési feltételeket, 

zavartalan üzemeltetést biztosítja a 

Fenntartó. 

 

Munkáltató 
munkaügyi feladatok Biztos, kiszámítható munkavégzés, 

dolgozói elégedettség. 

Szakmai vezetés 

adatszolgáltatás, konzultáció, megbeszélés, 

esetmegbeszélés, értekezlet, szakmai 

támogatás, szakmai munkaközösség 

koordinálása, ellenőrzés, fórumok, 
rendezvényeken való részvétel 

HSZK: adatszolgálatatás, 

tanügyigazgatási feladatok ellátása, 

személyi-tárgyi feltételek megteremtése. 

Az óvodai életet szabályozó 

dokumentumok jogszabályi 

megfeleltetése, felülvizsgálata (SZMSZ, 

Házirend,,PP, Éves Mt., BECS) 

Az óvoda a fenntartói elvárásoknak 

megfelelést, az óvoda érdekeinek a 

képviseletét, ügyek intézését. A tagóvoda 

vezető, az óvodapedagógusok 

pedagógiai-szakmai munkáját támogatja. 

Az öt tagóvoda szakmai munkáját 

koordinálja, a horizontális együttműködés 

segíti. 

Városüzemeltető 
tárgyi feltételek zavartalan működésének 

biztosítása, karbantartása, javítása 

Biztonságos, esztétikus környeztet teremt. 

Vezetői közösség 

együttműködés, konzultálás, vezetői-team 

kapcsolattartás, véleményezés, javaslat, 
döntés, öltelbörze 

Jogszabályok ismerete, gyakorlati munka 

összehangolása, tagóvoda működtetése, 
szervezés, koordinálás, együttműködés 

 

6.4 A tagóvoda részvétele a közéletben 
Program megnevezése Eredmények 

Hatása a pedagógiai munkára 

Városi rajzpályázat 
Gyermekek önbecsülése, a közösségi érzés növekedik. A szülői házzal a 

kapcsolat erősödik. A város tagóvodáival az együttműködés szorosabbá válik. 

 

  



18 

 

Teljes körű egészségfejlesztés 

 

Pedagógiai Programunk  rendszer ábrája  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés 
országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
 

A nevelés célja 

A nevelés feladata 

Egészséges életmód          Érzelmi, erkölcsi               Anyanyelvi, 

alakítása, egészség-           és közösségi                      értelmi 

nevelés                               nevelés                              nevelés 

Az óvoda kapcsolatrendszere 
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