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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 2 - 1 - 5 3 - - - 

 

Engedélyezett pedagógiai 

álláshelyek száma 

Betöltött álláshelyek 

száma  

Intézkedés 

8 

8 

Belső helyettesítésekkel, nyugdíjas óvodapedagógusokkal és a 

pedagógiai asszisztens átcsoportosításával oldottuk meg a 

munkaerőhiányt 

1.1.2 Nevelést segítő dolgozók 

nevelőmunkát közvetlenül segítő konyhás 

dajka pedagógiai asszisztens 

engedélyezett álláshely 
betöltött 

engedélyezett 
álláshely 

betöltött 
engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

4 4 1 1 1 1 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

A nevelési év elején fennálló, decemberig tartó óvodapedagógushiányt belső helyettesítéssel, nyugdíjas 

óvodapedagógusokkal és a pedagógiai asszisztens segítségével oldottuk meg. Januártól normalizálódott a helyzet, 

minden engedélyezett álláshely betöltött, az év közben történt személycserék/ óvónők, dajkák/ nem okoztak problémát. 

Erősségek: Az év elején fennálló pedagógus hiány ellenére a gyermekek ellátása folyamatosan biztosított volt. 

Fejleszthető területek: Együttműködés, kommunikáció 

Fejlesztési javaslatok: A csoportokban együtt dolgozó felnőttek közös kommunikációjának erősítése. 

 

1.2 Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
1.2.1 Intézményi költségvetésből megvalósult fejlesztések, beszerzések 

Terület Fejlesztés Hatása a pedagógiai program megvalósítására 

Épület/Csoportszobák állagmegóvás A működéshez szükséges tárgyi eszközökkel 

rendelkezünk. Mivel épül az új óvoda a régi 

épületben nagyobb fejlesztéseket már nem 

terveztúnk, állágmegóvásra és a 

megrongálódott eszközök cseréjére, pótlására 

törekedtünk. 

 

Udvar állagmegóvás 

Konyha/ technikai munkavégzés 

eszközei 

hiánypótlás 

Játékok/ eszközbeszerzések, 

IKT eszközök 

képességfejlesztés eszközei, 

pendrive-ok az online munkához 

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

TESCO áruházlánc felajánlásai (füzetek, fogmosópoharak, CD-k) A kapott eszközökkel, játékokkal 

hozzájárulhattunk a gyermekek harmonikus. 

személyiség fejlesztéséhez, egészséges 

életmódjának megőrzéséhez 

Üllői Gyermekekért Alapítvány 1%-os adófelajánlás 
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Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Erősségek: Nincs, mert eddig nem éltünk ezzel a lehetőséggel. 

Fejleszthető területek: Pályázati lehetőségek felkutatása 

Fejlesztési javaslatok: A megjelenő pályázatok figyelemmel kisérése, a kollektíva közös szándéka a pályázati 

lehetőségek kihasználására 

 

1.3 Szervezeti feltételek 
1.3.1 Belső tudásmegosztás / szakmai munkaközösség / BECS 

Munkaközösség szakmai 

közösség 

Tartalom Eredmény Hatása a pedagógiai munkára 

Mozgás munkaközösség Mozgásterápiák beépítése 

a mindennapi életbe- 

gyakorlati bemutatók 

Részben valósult meg Részletesen a 

munkaközösségi beszámolók 

tartalmazzák. 

Hozzájárultak az elméleti 

tudás gazdagításához, 

bővítéséhez. A segédanyagok, 

eszközök a gyakorlati 

munkához adtak segítséget, 

emelték a szakmai munka 

színvonalát. 

A pedagógus önértékelést és a 

vezetői ellenőrzést segítette. 

Varázskulcs a gyermek 

megismeréséhez 

 

 

 

 

 

Elméleti témák 

feldolgozása az SNI-s 

gyermekek jobb 

megismerése érdekében 

(autizmus, ADHD) 

Részben valósult meg 

BECS Önértékelések megvalósult 

 
1.3.2 Külső tudásmegosztás, szakmai továbbképzések 

 tartalom Hatása a pedagógiai munkára 

Továbbképzések Lázár Ervin Színháziskola 

Program 2020 – Lengyel 

Krisztina 

 

 

A továbbképzési tervnek megfelelően a kreditpontok 

megszerzéséhez hozzájárult, az ezáltal megszerzett tudás, 

ismeret beépíthető az óvodás gyermekek mindennapjaiba. 

Ezt kihasználva beépítettük a Pedagógia Programunkba. 

 

A nevelési év kezdésével kapcsolatos teendők, 

aktualitások megismerése, előadások meghallgatása 

segítette a pedagógiai szakmai munkát. 

 

A beiskolázással kapcsolatos új törvényi változások 

megismerése és az azok alkalmazásával kapcsolatos 

ismeretek, teendők segítették az eligazodást 

 

A szaktanácsadó előadásának hatására érhetőbbé váltak az 

óvodapedagógusokkal kapcsolatos elvárások, teendők, az 

önértékeléssel kapcsolatosan. 

POK által szervezett Nyáregyháza – Odránné 

Kalina Krisztina, Lengyel 

Krisztina, Micsinai Istvánné 

 

Monor – Lengyel Krisztina, 

Micsinai Istvánné 

 

 

Gyöngyvirág Óvoda 

valamennyi 

óvodapedagógusa részt vett 

 

Külső helyszínen történő 

szakmai napon való 

részvétel 

- 
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1.3.3 Mentorprogram 
Megnevezés Érintettek köre Hatása a pedagógiai munkára 

Új munkatársak beilleszkedésének elősegítése, 

támogatása 

 

Minősítésre való felkészítés 

 

 

Önértékelések segítése 

 

 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés segítése 

Darányi Tímea, Nagyné 

Mészáros Andrea 

 

Lengyel Krisztina, 

Kodajné Dinya Erika 

 

Kerekesné Mészöly 

Ildikó, Lengyel Krisztina, 

Kodajné Dinya Erika 

 

Kerekesné Mészöly 

Ildikó 

Az új kollégák 

beilleszkedésének segítése 

eredményesebbé, 

gördülékenyebbé tette a 

munkát. 

Az óvodapedagógusok szakmai 

munkájának segítése, a 

pozitívumok megélése 

erősítette motivációikat, az 

estleges hiányosságok pedig a 

jobbításra sarkallta őket. 

 
1.3.4 Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési módszerek, eljárások 

Megnevezés Érintettek köre, 

dokumentum 

Hatása a pedagógiai munkára 

 

Az új kihívásokhoz igazodva megerősítettük az 

alkalmazotti közösséget, az eddigieknél hatékonyabb 

együttműködést alakítottunk ki a nevelő testületben, 

ennek pozitív hatása leginkább a karantén idején 

mutatkozott meg. Az önképzés mindenki számára 

kiemelt fontosságú. 

A szülőkkel való kapcsolatot megerősítettük, hogy minél 

hatékonyabban tudjuk a céljainkat megvalósítani. 

Nevelő testület 

Alkalmazotti közösség 

 

 

 

 

Szülői szervezet 

A nevelőtestület tagjai 

foglalkoznak a 

tanulásszervezési és a jó 

pedagógiai gyakorlatok 

megismerésével és egymás 

közötti megosztásával. 

Nagyon jól sikerült a váratlan 

élethelyzetben a szülőkkel való 

együttműködés, az online 

munkában maximálisan 

támogattak bennünket. 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Erősségek: Az elektronikus kapcsolattartás jól működött, a szakmai munka egymás közötti megosztása ill. az 

információcsere folyamatos volt. 

Fejleszthető területek: Megbeszélések időpontjának konkretizálása. rendszeressé tétele. 

Fejlesztési javaslatok: Az aktualitások megbeszélése meghatározott rendszerességgel és időpontban történjen. 

 

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 Pedagógiai Programunk az ONAP-ra épül, ebben az évben is próbáltunk kiemelt pedagógiai célokat kitűzni, ennek 

rendeltük alá a pedagógiai feladatainkat, amit a Munkatervünkben megjelöltünk. A csoportnaplóban a karantén ideje 

alatt is a célt és feladatrendszert, a feldolgozandó tevékenységeket ugyanúgy rögzítettük. 

 

Erősségek: A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok lebontva jelennek meg a pedagógusok 

tervező munkájában. a teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervekben, a csoportnaplókban, a 

gyermeki produktumokban. 

Fejleszthető területek: A gyakorta változó adminisztrációs követelmények alkalmazása. 

Fejlesztési javaslatok: A tervszerű és tudatos tervezés koherens alkalmazása. 
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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 Pedagógiai Programunk középpontjában a környezeti nevelés áll, ezért a 

Munkatervünkben is kiemelten jelenik meg a környezet védelméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás 

megalapozása, a környezetvédelemhez kapcsolódó játékok, kísérletezgetések a 

gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva. Ezen kívül a mozgásfejlesztés 

lehetőségeinek keresése, bővítése és az érzelmi-, erkölcsi nevelés valamint a 

nemzeti identitástudat. Az egészséges életmódnak a mindennapi életünkben 

nagy szerepe volt. Ezek a területek az online munkában is nyomatékosan 

megjelentek. Igyekeztünk a tevékenységeket komplexen egymásra épülve 

megtervezni, ahol a játékos tevékenységformák domináltak. 

Időpontok, 

felelősök a 

Munkatervben 

rögzítve. 

Alkalmazotti 

közösség, 

gyermekek, 

szülők. 

ONAP 

Pedagógiai 

Program 

Munkaterv 

Csoportnapló 

Munkaközösségi 

Munkatervek 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

A betervezett feladatainkat sikerült megvalósítani. 

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

Az új óvoda adottságaira építve a Pedagógiai Program néhány fejezetének módosítása, kiegészítése, hangsúlyosabbá 

tétele (egészséges életmód – új lehetőség: sószoba, mozgásfejlesztés: tornaterem, fenntartható fejlődés biztosítása, 

tehetséggondozás). 

 

2.3 Ellenőrzés 
 

Az intézményben a belső ellenőrzést spontán ill. tervezett megfigyeléssel, dokumentumok átnézésével az Ellenőrzési 

terv alapján végeztem. Az Önértékelésben résztvevő pedagógusok tevékenységeit az Önértékelési terv alapján 

látogattuk, aminek végén Önfejlesztési tervet készítettek. A Házirendet betartattjuk a gyermekekkel és a szülőkkel, a 

Nevelési tervben leírtakat folyamatosan ellenőrzöm. A gyermekek személyiség és képességfejlődését megfigyeléssel 

nyomon követjük és fejlődésüket a Nevelési tervekben és az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentumokban 

rögzítjük. 

 

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 

- Törölve  

 
Pedagógus 

tanfelügyelet - 
 A járványhelyzet 

miatt törölve 
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V
ez

et
ő

i 
el

le
n

ő
rz

és
 

Szakmai munka csoportlátogatás, 

technikai dolgozók 

munkája 

 

dokumentumelemzés, 

tervezés ellenőrzése,  

 

 

Online munka 

 

csoport látogatás 2 

csoportban, 4 

óvodapedagógusnál 

Kerekesné M. I. 

Kodajné D. E.  

Lengyel K. 

Darányi T. 

megvalósult 

 

 

november 28.  

február 11. 

március 10. 

február 26. 

A technikai dolgozó 

aktív résztvevőjévé, 

segítőjévé válik a 

pedagógiai 

folyamatnak. 

A dokumentumok 

határidőre, pontosan 

elkészültek, tartalmilag 

megfelelőek voltak. 

Jó hatással volt a 

pedagógiai program 

tevékenységeinek 

hatékony végrehajtására 

Tanügy-igazgatási  Dokumentumelemzés minden 

óvodapedagógus 

megvalósult 

szeptember  

február 

A dokumentum 

elemzéssel tudatossá 

válik a nevelői munka. 

Önértékelés Komplex szakmai 

önfejlesztés-  

Kerekesné M. I. 

Kodajné D. E.  

Lengyel K. 

 

megvalósult 

november 

február 

március 

Önfejlesztési területekre 

volt hatással és a kulcs 

kompetenciák 

megerősítése. 

Ó
v

o
d

ap
ed

ag
ó

g
u

s 

Iskolafelkészültség megfigyelés tanköteles korú 

gyermekek 

megvalósult 

november  

  

A szülőkkel és a 

megfelelő 

szakemberekkel 

együttműködve hoztuk 

meg a döntéseinket. 

Szociális 

képességek 

megfigyelés minden gyermek megvalósult Szociális képességek 

fejlődtek, erősödtek 

Egyéni fejlődés megfigyelés minden gyermek napló, egyéni 

fejlődést 

nyomon követő 

dok. 

Minden gyermek 

önmagához képest a 

legoptimálisabban 

fejlődött. 

Önértékelés interjúk, kérdőívek minden 

óvodapedagógus 

 Tudatosság, 

tervszerűség 

megerősödése, 

önképzés, továbbképzés 

S
za

k
m

ai
 v

ez
et

ő
 

Szakmai munka Alkalmankénti, 

szúrópróba szerű 

megfigyelés,  

Dokumentumelemzés 

Előre megbeszélt 

csoportlátogatás 

Rendezvények látogatása 

Konzultáció 

Minden csoport   

megvalósult,  

(Csoportnapló, 

felvételi és 

mulasztási 

napló, 

intézményi 

dokumentációk) 

Szakmai támogatással, a 

külső elvárásoknak való 

megfelelés elősegítése. 

Innovatív magatartás 

beépülésének 

elősegítése. ÓÚj célok 

és feladatok 

meghatározásával a 

szakmai munka 

minőségének a javítása 
Tanügyigazgatás Dokumentumelemzés minden csoport Folyamatos 

Önértékelés Komplex szakmai 

önfejlesztés 

Kerekesné M. I. 

Kodajné D. E.  

Lengyel K. 

 

Megvalósult , 

az éves 

önértékelési 

tervnek 

megfelelően 
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2.4 Értékelés 
 Dokumentáció Hatása a pedagógiai munkára 

Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi 

önértékelés, pedagógusok szakmai munkájának 

értékelése.): 

 

 

 

 

Pedagógiai 

Program, 

Munkaterv, 

Nevelési terv 

Felvételi és 

előjegyzési 

napló 

Tudatosabbá, tervszerűbbé, 

következetesebbé komplexebbé 

válik az intézményben történő 

munka. A pozitívumok 

megerősítése által növekszik a 

dolgozók önbecsülése és 

motivációja az óvodai munkában. 

Gyermeki értékelés működtetése:  

 

 

 

 

Nevelési terv, 

Egyéni 

fejlődést 

nyomon 

követő 

dokumentum 

Az óvodapedagógusok a 

gyermekek fejlődéséről évente 

kétszer tájékoztatást adnak a szülők 

számára és a dokumentumot a 

szülők aláírják. 

Pedagógus minősítés: 

 

-  

2.5 Korrekció 
 

Módszer Hatása a pedagógiai munkára, esetleges korrekció 

Dokumentumelemzés 
Dokumentumainkat a törvényi előírásoknak megfelelően felülvizsgáljuk, 

szükség esetén átdolgozzuk, kiegészítjük, javítjuk. 

Szakmai ellenőrzés 

A kiemelt pozitívumokat tovább erősítjük, a javaslatokat, tanácsokat 

megfogadjuk és beépítjük a csoport életébe. Törekszünk az önfejlesztésre, 

szakmai megújulásra, a motivációnk megőrzésére. 

Mérés 

A mérési eredményeket felhasználjuk a gyermekek személyiség és képesség 

fejlesztésében, a részképesség zavarok csökkentésében és szükség esetén 

szakember segítségét kérjük. 

Pedagógus önértékelés A kevésbé erős területeken önfejlesztéssel javítjuk kompetenciáinkat. 

Statisztikai eredmények  Nem volt szükség korrekcióra. 
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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) 

12 97 A körzethatárok következetes 

betartásával a m2–hez igazodva kissé 

csökkent a gyermek létszám  2019/2020. nevelési évre beiratkozott gyermekek 

száma máj.31-ig (KIR) 
20 

104 

ebből nem magyar állampolgár - - 

ebből körzeten kívüli 2 53 

 
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 

44 
5 3 - 36 - 

 
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 97 104 Minden családnak ismerjük a szociális hátterét, a 

szülőkkel jó az együttműködésünk a gyermekek 

érdekében. Közös erővel próbáljuk a gyermekek 

hátrányait csökkenteni, különös tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekre. 

SNI létszám 1 1 

BTMN létszám 1 4 

Étkező gyermekek létszáma 97 104 

3 vagy több gyermekes ingyenes 

étkező 
19 29 

tartós beteg ingyenes étkező 1 1 

szülői nyilatkozattal ingyenes étkezésre 

jogosult 
53 50 

RGYK jogosult ingyenes étkező 1 0 

Hátrányos helyzetű gyerek HH 5 5 

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  

22 12   4 - 

Sajnos egyre több a valamilyen problémával 

küzdő gyermek, igy nagymértékben 

szükségünk van a megfelelő szakemberek 

segítségére, hogy hátrányaik csökkenjenek. 

Nem csak a problémás gyermekekre figyelünk, 

hanem a valamilyen területen kiemelkedő 

képességeket mutató gyermekeket is 

igyekszünk tehetségüknek megfelelően 

lehetőségekhez juttatni. 

 
3.1.5  Személyiségfejlesztő feladatok 

Arra törekszünk, hogy az életkorban közel álló gyermekek járjanak egy csoportba, valamint arra, hogy a problémás 

gyermekek száma kezelhető legyen. 

Új gyermek esetén lehetőséget adunk az óvodával való fokozatos ismerkedésre, megfelelő keretek között az egyéni 

igények, szükségletek figyelembevételével. Anyás beszoktatás. 

Pedagógiai programunkban kitűzött célok: érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés, a szocializáció 

elősegítése, közös élményeken alapuló tevékenységek mind fejlesztik a gyermeket. A másság megismertetését és 

elfogadtatását a szülőkkel, gyermekekkel egyaránt fontosnak tartjuk. 

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

Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek egészséges és környezettudatos nevelésének megvalósítását. 

Fejlődésükhöz, fejlesztésükhöz egészséges és biztonságos környezetet biztosítunk. A környezet védelméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokásokat kialakítjuk, megalapozzuk. A fenntarthatóságra nevelés érdekében a gyermekek 

természethez való viszonyulását erősítjük, a környezetvédelemre figyelmüket nyomatékosan felhívjuk 

(víztakarékosság, elemgyűjtés, papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés). 

 

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

A gyermekek előzetes ismereteire, élményeire, életkori sajátosságaikra építünk. Módszereinket változatosan az adott 

lehetőségekhez igazítva alkalmazzuk. A gyermekek fejlődését a megfigyelés módszerével követjük nyomon és a 

fejlődési naplóban rögzítjük, a nevelési tervekben figyelembe vesszük. Lehetőségeinkhez mérten alkalmazzuk az IKt-s 

eszközöket, törekszünk a minél sokoldalúbb kihasználásukra, a számítógépes programok alkalmazására is. 

 

 

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  Szülői közösségünk jól működik, a szülők túlnyomó többsége aktív, érdeklődő és 

együttműködő velünk. Ebben a nevelési évben viszont a segítés szándékával, 

voltak, akik megnehezítették a munkánkat, mert nem tartották be a hivatalos utat, 

ill. nem voltak megelégedve a kérdéseikre kapott válaszokkal. A szülői 

értekezletek látogatottságával elégedettek vagyunk. A fogadóórákat legfőképpen a 

gyermekek fejlődésével kapcsolatos beszélgetésekre használták fel a szülők.. A 

családok szervezett programjainkon szívesen vesznek részt, de az idei 

gyermeknapi programunkat sajnos a vírus miatt nem tudtuk megvalósítani. 

Szülői értekezlet 

Nyílt napok 

Fogadóóra  

Családoknak szervezett programok 
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3.2.2 Gyermekek együttműködését elősegítő intézményi szervezett tevékenységek 

A program megnevezése 
Eredmények, 

hatása a pedagógiai munkára 

Környezeti nevelés programjai: Termésünnep, Állatok 

világnapja, Egészség hét, Víz világnapja, Gyöngyvirágos 

Zöld Napok, kirándulások 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás a gyermekek 

tapasztalatait, élményeit, tudását gyarapítja. 

Az ünnepekre való készülődés, a hagyományokból való 

táplálkozás kiemeli a hétköznapok sorából az adott 

eseményt, mely gyermekeink érzelmeit, személyiségét 

gazdagítja, fontos értékekre hívja fel a figyelmet a 

közösen átélhető élményeken keresztül. 

Ünnepek, hagyományok: Mihály napi vásár, Márton nap 

advent, Mikulás, farsang, Március 15, Húsvét, anyák napja, 

nagycsoportosok búcsú délutánja 

Kulturális programok Gézengúz együttes műsora 2 

alkalommal, Kalap Jakab előadás, Harmónia zeneiskola 

karácsonyi hangversenye 

 

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 

34 
6 2 1 26 2 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Ebben az évben még könnyebb volt a döntés szülőnek és pedagógusnak egyaránt, mert rugalmasabb volt a törvény. 

 

4.2 Gyermeki eredményességi mutatók 

 Résztvevők száma Hatása a pedagógiai munkára 

Részvétel rajzpályázaton 

 

 

4 

 

 

A szociális segítők szervezésében a 

”Maradj otthon„ c. rajzpályázat valósult 

meg. A gyermekek sikerélményhez 

jutottak, a kiállításon a város is láthatta 

munkáikat. 

Gyermekeink eredményesen részt vettek 

a Bozsik ovi programokon, okleveleket, 

érmeket, kupákat nyertek. Büszkék 

eredményeikre és inspirálják társaikat. 

Részvétel sportrendezvényen 

egyéni részvétel 

 

 

 

Részvétel versmondó gálán - 

 
Elégedettség mérés 

eredményei 
 

Szülői elégedettség 

 

 

4,75 

 

A szülők pozitívan értékelték 

munkánkat, ezáltal megerősítéseket 

kaptunk ugyanakkor kiderült, mire 

kell nagyobb hangsúly fektetnünk. 

Iskola elégedettség 
 

nincs információm 

   

Belső- és külső értékelés eredményei 

Belső önértékelés 

 

 

4,5 

 

 

Az önérékelésben részvevő 

óvodapedagógusok a kapott 

eredményeik figyelembevételével 

önfejlesztési tervet készítenek. 

Tanfelügyelet - 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Erősségek: gyermekközpontúság, tolerancia, elfogadás, emberi értékek közvetítése 

Fejleszthető területek: együttműködési képesség a kollektívának egymással és a szülőkkel  

Fejlesztési javaslatok: erősíteni az egyéni belső motivációkat a közösség érdekében 



11 

 

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 

tagóvoda vezető 

helyettes, 

programszervező 

 

Bozsik program 

működtetője, 

elsősegélynyújtás 

Környezetvédelmi 

felelős-később Becs 

koordinátor 

Faliújság, dekoráció 

felelős 

Szertárfelelős, 

jogszabályfigyelő 

 

elsősegélynyújtás 

Micsinai Istvánné 

Lengyel Krisztina 

 

 

 

István Rita, januártól 

Zentai Erika is 

 

 

Sturm Edit 

 

Kerekesné M.I. 

 

 

Kodajné D. E. 

 

Borsos Ferencné-

dajka 

Munkaterv 

Munkaköri leírás 

Feladatterv 

Programterv 

 Az egyenletes, arányos és igazságos teherviselés érdekében 

megosztjuk, felosztjuk a feladatokat. A döntéseknél, 

programjaink szervezésénél figyelembe vesszük az egyéni 

motivációkat, a képességeket, készségeket is. 

Szakmai közösségek 

 

 

 

 

István Rita – mozgás 

munkaközösségvezető 

Kerekesné M. I , 

Micsinai Istvánné., 

Munkaközösségi 

tagok 

Munkaközösségi 

munkaterv 

A munkaközösségi tagok tapasztalataikat megosztják 

kollégáikkal. 

 

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 

 minden 

hónap első 

szerda ill. 

szükség 

szerint 

Általuk biztosított az intézmények optimális működése. Egységes 

szakmai álláspont kialakítása. 

2. Szakmaközi megbeszélések 

minden 

hónap 

utolsó 

kedd 

Pontos képet ad a gyermekvédelmi munkával kapcsolatosan, segít 

feltárni és megoldani a problémákat, eligazít ha szükséges 

hivatalosan is továbblépni. A jelzőrendszer tagjai megvitatják a 

felmerült problémákat és megosztják egymással saját 

tapasztalataikat a különböző területeken. 

3. Nevelőtestületi értekezletek évi 2 

Tájékoztatást nyújt az aktuális szakmai feladatokról, azok 

elvégzésének határidőjéről, a törvényi változásokról. Értékeli az 

így végzett feladatokat, hogy mindenki bepillantást nyerjen az 

összes óvoda működésébe. 

4. Alkalmazotti közösség megbeszélések 

évi 2 ill. 

szükség 

szerint 

Lehetővé teszi az aktuális feladatok megismerését, 

megvalósításának idejét, módját és az elvégzett munka értékelését. 

5. Eseti megbeszélések 
szükség 

szerint 

Személyes kapcsolattartás a dolgozókkal, a jó munkahelyi klíma 

érdekében. 

6. Online kapcsolat (email) 
szükség 

szerint 
Jól működik, segíti, egyértelműsíti a feladatvégzést. 

7. Chat 
szükség 

szerint 
Jól működik, segíti a munkát, meggyorsítja a kommunikációt. 
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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 megbeszéléseket még rendszeresebbé kell tenni, az aktualitásokhoz igazítani. A 

határozott elvárások, a tapasztalatok közlése jobban elősegíti a feladatok leosztását 

az igazságosabb teherviselést. 

 
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,  

pedagógusok 

 

Az változásokról szóló tájékoztatókkal, a nevelési év rendjének tudatos 

tervezésével segítjük a szülők számára az eligazodást az intézmény 

mindennapi működésében. Fontosnak tartjuk, hogy tisztában legyenek 

lehetőségeikkel, kötelezettségeikkel. A szakmai tartalmú 

dokumentumokba való betekintést több fórumon biztosítjuk. 

kérdéseikre érdemi válaszokat adunk. 

Az óvodai 

nevelőmunkához 

kapcsolódó - Gyermekek 

fejlődési mutatóinak 

megismerése 

Szakszolgálati felmérések 

eredményeinek 

megismertetése  

vizsgálat hozzáférésének  

biztosítása  

Beiskolázással 

kapcsolatos tudnivalók. 

szülők, 

pedagógusok, 

fejlesztő 

szakemberek 

A gyermekek fejlődéséről évente két alkalommal tájékoztatjuk a 

szülőket, szükség esetén segítséget, tanácsokat adunk a számukra 

fontos kérdésekben. 

Egyéb közérdekű 

információkhoz, 

aktualitásokhoz való 

hozzáférés biztosítása 

szülők, 

pedagógusok 

Az óvodapedagógusok saját zárt belső információs rendszereiken 

keresztül és a faliújságokon keresztül tájékoztatják a szülőket a fontos 

és aktuális információkról. 

 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Erősségek: A szülők számára biztosítjuk az alapdokumentumokhoz való hozzáférést, a kellő tájékoztatásokat 

megadjuk számukra. 

Fejleszthető területek: kommunikációs formák keresése 

Fejlesztési javaslatok: aktív és eredményesebb kommunikáció  

6 Az intézmény külső kapcsolatai 
6.1 Társintézmények, szakmai munkát segítő háttérintézmények 

Intézmény 

megnevezése 

A kapcsolat tartalma, 

információátadás módja 
Hatása a pedagógiai munkára 

POK 
előadások, továbbképzések Munkánk színvonalának emelése érdekében kihasználjuk a 

továbbképzési lehetőségeket. Kérjük és elfogadjuk a szakértők, 

szaktanácsadók segítségét. 
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Ált. Iskola 

szülői értekezlet a leendő 

első osztályosok szüleinek 

az óvodában, ismerkedési 

alkalmak a tanító nénikkel, 

az iskolával, az iskolában 

óvodapedagógusok 

visszalátogatása régi 

óvodásaikhoz 

Közös tájékoztatással segítjük a szülőket a felelős döntés 

meghozatalában a könnyebb óvoda-iskola átmenettel kapcsolatosan. 

Az ismerkedési alkalmak betekintést engednek az iskolai életbe. Az 

óvodapedagógusok visszalátogatásaik során képet kapnak óvodásaik 

beilleszkedéséról, haladásukról az új életükben. Megbeszéléseink 

alkalmával konzultálunk programjaink követelményeiről, 
lehetőségünkhöz mérten közelítjük nézeteinket. 

Bölcsőde 
szükség esetén személyes 

beszélgetés 

Személyes beszélgetések alkalmával szükség szerint informálódunk 

leendő óvodásainkról. 

Tagóvodák 

egymás rendezvényeinek 

látogatása, 

továbbképzéseken 

bemutatókon való részvétel 

Betekintést nyerhetünk egymás pedagógiai munkájába, ötleteket, jó 

gyakorlatokat láthatunk, módszereket ismerhetünk meg. Emberi 

kapcsolatainkat szorosabbá fűzhetjük. 

Egészségügyi háttér 

(orvos, védőnő, 

gyermekfogász) 

szűrővizsgálatok, 

segítségnyújtás, 

előadások 

Segítségükkel hatékonyabbá tudjuk tenni gyermekeink egészségének 

megőrzését. Tanácsokat kérhetünk. 

 

Szociális segítő 

szolgálat 

segítségadás gyermekeknek, 

szülőknek, pedagógusoknak 

Együttműködésük erősítette óvodásaink önbizalmát, segítette 

kommunikációjukat, bátorságukat növelte (Till Tigris). A gyermekek 

nagyon élvezték ezeket az alkalmakat. Rajzpályázatot hirdettek a 
vírushelyzet idején, ahol minden résztvevő díjazott lett. 

Család és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

jelzőrendszer működtetése Figyelemmel kisértük a gyermekvédelmi munkatervben 

megfogalmazottakat, az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget 

tettünk, de jelzéssel nem kellett élnünk. 

Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztály 
jelzőrendszer működtetése Nem volt problémánk, így a hivatalnak sem kellett jelzést küldenünk. 

   

 

6.1.1 Adatok jelzések és szűrések számáról 
Esetjelzések száma Szűrések száma 

Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé 
Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztály felé 
Védőnői  Fogászati 

- - 2 - 

Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le: 

Szerencsések vagyunk, mert sem a Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé, sem a Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya 

felé nem kellett esetjelzéssel élnünk ebben a nevelési évben. A védőnők a munkatervüknek megfelelően a szűréseket 

elvégezték a járványhelyzet kezdetéig. 

 

 

6.2 Pedagógiai szakszolgálat 

Szakszolgáltatás megnevezése 
A kapcsolat tatalma, 

információátadás módja 
Hatása a pedagógiai munkára 

Pedagógiai Szakszolgálat  

szakértői vizsgálatok 

kérése, fejlesztések 

igénybevétele, 

segítségkérés, konzultálás, 

együttműködés 

A szakszolgálat szakembereivel jó az 

együttműködésünk, segítik munkánkat.  A gyermekek 

fejlesztésével csökkentik a részképességbeli 

hátrányokat, ezáltal elősegítve az iskolakezdést. Sajnos 

egyre több a segítségre szoruló gyermek, ezért jó lenne, 

ha a jelenleginél többen kaphatnák meg a szükséges 

szakszerű rásegítést. 

 

Sok esetben sokára kapjuk meg a hivatalos véleményt, 

ezáltal csökken a gyermekek számára előírt fejlesztésre 

fordítható idő. 

 
szóban, írásban, digitális 

formában 

Szakértői központok kontroll vizsgálatok kérése 

 írásos formában 
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6.2.1 Szakértői Vizsgálati kérelmek száma 
PMPSZ Üllő 

Iskolafelkészültség 

PMPSZ Üllő 

Szakértői 

PMPSZ Szakértői 

központ 

Felülvizs

gálat 

Összesen 

Cegléd Budapest 

 9  1  1 10 
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le: 

A megváltozott törvényi előírások miatt nőtt a vizsgálati kérelmek száma. 

 

6.3 Irányítószervezetek 

Társszervezetek megnevezése 
A kapcsolat 

tartalma 
Hatása a pedagógiai munkára 

Oktatási Hivatal 

továbbképzések, 

minősülések, 

előadások, 

tanfelügyelet, 

önértékelés, 

szaktanácsadás, 
szakértés 

megújítja a szemléletmódot, a kulcskompetenciát 

kijelöli, hatást gyakorol a pedagógus 

minősítésekkel, tanfelügyeleti ellenőrzésekkel 

kapcsolatosan 

Fenntartó  

jóváhagyás, 

finanszírozás, 

dokumentációkban 

véleményezési 
joggal bír 

segíti az intézmény működését 

Munkáltató 

személyi, tárgyi 

feltételeket 

biztosít, 

költségvetést 
biztosít 

elősegíti, napi szinten koordinálja a munkát, 
személyi feltételeket biztosít 

Szakmai vezetés 

szakmai munka 

segítése, 

koordinálása, 

ellenőrzése 

emberi és szakmai segítséget nyújt 

Városüzemeltető 

a tárgyi 

eszközrendszer 
karbantartása 

működési feltételeket biztosít 

Vezetői közösség 
közös szakmai 

együttműködés  

emberi és szakmai segítséget nyújt 

 

6.4 A tagóvoda részvétele a közéletben 
Program megnevezése Eredmények 

Hatása a pedagógiai munkára 

A járványhelyzet idején ebédosztás, bevásárlás 

az időseknek, maszkok varrása. 

 

Az új óvoda alapkő letétele és a Bokréta 

ünnepsége. 

 

A pedagógiai munkában nem volt hatása. 

 

Az ezen való részvételen a gyermekeket nagy öröm érte, önbizalmuk erősödött, 

büszkék voltak teljesítményükre. 
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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 

 

 

Az ONAP-ban és a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott elvárásoknak sikeresen megfeleltünk, céljainkat 

legjobb tudásunknak megfelelően teljesítettük. Gyermekeink személyiségét sokoldalúan fejlesztettük, iskolára 

felkészültté váltak. Tartalmas nevelési évet tudhatunk magunk mögött, melynek egy részét online tevékenységeken 

keresztül sikeresen valósítottuk meg.  

Köszönöm minden kollégám kitartó munkáját! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üllő, 2020. 08. 11.                                                                               

                                                                                            Micsinai Istvánné 

                                                                                  tagóvoda-vezető 
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8 MELLÉKLET 
 

Digitális munka értékelése 

Március  
A koronavírus kapcsán egy új helyzet elé állított minket az élet és meg kellett oldanunk a 

további folytatást. A kezdeti bizonytalanságok és kérdőjelek után hozzá láttunk az online 

munka megszervezéséhez. Mindenki más-más képességekkel és eszközháttérrel rendelkezik 

óvodánkban, így volt, aki kihívásként, más szükséges feladatként élte meg az online munka 

bejelentését, de senki sem zárkózott el tőle, volt, aki jó motivációként élte meg ennek a 

munkának a lehetőségét. 

Ezek után tájékoztattuk a szülőket a koronavírus miatti helyzetről. Az online munka 

beindítását a Facebookon zárt szülői csoportokban kezdtük el megszervezni. Megkértük a 

szülőket, hogy mindenki jelentkezzen be. Elmondtuk a csoport működésének, 

kapcsolattartásának módját, céljainkat, annak érdekében, hogy a családok ne maradjanak 

magukra ebben a nehéz helyzetben. Felvettük a fejlesztő szakemberekkel is a kapcsolatot, 

adatokat gyűjtöttünk, és akiknek szükséges volt elmondtuk a további segítségadás módját. 

Minden csoportból volt olyan, aki jelezte, hogy ő a csoportban ugyan folyamatosan jelen lesz, 

de nem kíván megosztani a gyermekéről vagy a munkákból semmit ezen a felületen, de 

Messengeren szívesen és telefonon is szívesebben tájékoztat bennünket. Döntésüket 

indokolták is, amit mi tiszteletben tartottunk. Tájékozódtunk arról, hogy ki milyen módon tud 

velünk kapcsolatban lenni, ezt a felületet jónak találja–e. 

Minden csoportban elkezdték a kollégák a szakmai felkészülést, a pedagógiai programunknak 

és a heti terveknek megfelelő anyagok összeállítását. 

Mindenki időben elkészült és elkezdte feltölteni a tevékenységekhez kapcsolódó ajánlásokat, 

linkeket, minden tevékenységi területre kiterjedően. Odafigyeltek arra, hogy mindezek saját 

csoportjuk profiljának, az életkori sajátosságaiknak és a gyermekek előzetes ismereteinek 

megfeleljenek. A tervezésben szerepet kapott, hogy a gyermekek az előzetes tudásukat, 

tapasztalataikat felhasználhassák és a kisfilmek, a kísérletezések alkalmával tovább 

bővíthessék azokat. Legfontosabb célunknak tartottuk, hogy a víz létfontosságú szerepére 

felhívjuk a gyerekek figyelmét. Tudatosítottuk a gyerekekben, hogy víz nélkül nincs élet és 

arra vigyázni mindannyiunknak kiemelt feladata. Feldolgoztuk a víz tulajdonságait, 

felhasználását, fontosságát, hasznát, körforgását, vízben élő állatokat stb. Nagyon fontosnak 

tartottuk, hogy a vizeink védelmével, takarékossággal környezettudatosságra neveljünk. 

Felfedező, kísérletező kedvüket felébresszük, általános tájékozottságukat növeljük a 

gyermekek tapasztalatszerzését, értelmi képességeiket erősítsük.  

A közös játékok, a szabad mozgás örömét, az együtt töltött idő tartalmas eltöltését 

hangsúlyoztuk a családok számára. Kiemeltük a beszélgetések fontosságát. 

A feltöltés különböző módszerekkel történt, mert volt olyan csoport (Törpike, Napocska), aki 

egyszerre tette fel a témákat, de a Süni és a Csiga-biga több részletben elosztva. A kolléganők 

folyamatosan jelen voltak, elérhetőek voltak, ki-ki a csoportja szokásaihoz és az előzetesen 

megbeszéltekhez igazodva reagált. 

Az első héten mindenki a víz témakörét dolgozta fel, átalakítva az új körülményeknek 

megfelelően. Ezen a héten volt a legnagyobb érdeklődés és lelkesedés a szülők és a 

gyermekek részéről is. A feltett anyagokat mindenki megnézte. Büszkén mutatták meg 

elkészült munkáikat, videóikat vagy mesélték el telefonon, hogy mi történt velük a héten. Az 

óvónők is örömmel fogadták a bejelentkezéseket és mindenkinek válaszoltak, dicsértek, 

buzdítottak, ha kellett még javaslatokat is adtak a továbblépéshez, képességfejlesztéshez. A 

munkákból tükröződött, hogy milyen sok ismerettel rendelkeznek a gyerekek. Mindenki más- 

más módszerekkel és intenzitással kapcsolódott be a csoportok életébe. Voltak, akik napi 

szinten, de voltak, akik hetente néhányszor vagy egyszer jelentkeztek be, de volt olyan is, aki 
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nem tevékeny módon, hanem megfigyelőként volt jelen az online térben.  Minden csoportban 

volt olyan téma, aminek a megvalósítása jobban érdekelte a gyerekeket és akár egész héten 

foglalkoztatta őket. Azt tapasztaltuk, hogy nagycsoportosok aktívabbak voltak, egyedül is 

könnyebben meg tudták valósítani az ötleteket.  

Minden csoportban volt olyan szülő, aki gyermeke egyéni ötletének megvalósítását mutatta 

meg és nem az ajánlott tevékenységet, mert otthon más eszközei voltak. Érdeklődésünkre a 

témákkal kapcsolatosan volt, aki soknak találta őket, mert az egyéb elfoglaltságok mellett 

iskolás tesókkal tanulás, saját online munka nem jutott mindenre ideje. Megnyugtattuk a 

szülőket, nem kell mindent megcsinálni és azt ajánlottuk, hogy annyit teljesítsenek amennyit a 

gyermekük szívesen, saját tempóban csinál. Akkor lesz sikerélménye, ha játékként és nem 

kötelező feladatként éli meg. 

A visszajelzések alapján ezt a hetet sikeresnek ítélhetjük meg. 

Minden héten megköszöntük a szülők együttműködését. 

Összességében elmondható, hogy az egész heti tevékenységeket minden szülő, kivétel nélkül 

(100 %) figyelemmel kísérte, az anyagokat látta, megnézte. 

Ebben a hónapban volt megfigyelhető a legnagyobb aktivitás a szülők, gyermekek részéről, 

amit mindenki láthatott a felületen (80% -os) és a maradék 20 % egyéb módon, Messenger-

en, telefonon, videóüzenetben, skype-on kapcsolódott hozzánk. 

Április 

A múlt hónapban beindított online tevékenységünket tovább folytattuk. Ajánlott témáinkat, 

anyagainkat, javaslatainkat folyamatosan osztottuk meg a szülőkkel, gyermekekkel. A 

Napocska csoport négy hetes projektben tervezte meg ezt az időszakot, de ők is és a többiek is 

heti bontásban töltötték fel a tevékenységi tervet. Ebben a hónapban témáink voltak: az 

ébredő természet, a Húsvét, a Föld napjával kapcsolatos tevékenységek (ez utóbbi két hétig 

adott elfoglaltságot a gyerekeknek). Ügyeltünk arra, hogy a gyerekek előzetes tapasztalataira, 

meglévő ismereteire, élményeire, emlékeire építsünk és a témák feldolgozásához a szülőknek 

ehhez szempontokat kínáltunk segítségül. 

Az ébredő természetre hívtuk fel a figyelmet az első héten, amelyben az időjárási, természeti 

változások megfigyelése, tavaszi virágok megismerése (tulajdonságaik, felsorolása) 

csíráztatás, magvak ültetése, tavaszi színek megnevezése, állatok viselkedésének 

megfigyelése voltak a legfőbb megfigyelési szempontok. 

Ezen a héten is minden szülő fent volt a felületen, folyamatosan végigkísérte az általunk 

ajánlottakat, de az aktivitás csökkent az előző hetekhez képest (kb. 60 %). 

Következő héten a Húsvéti ünnepkör népszokásainak, hagyományainak éltetésére hívtuk fel a 

figyelmet. Amennyire lehetőségük engedi, családi körben, jelen viszonyok között se felejtsék 

el a locsolkodást, fessenek tojást. Beszélgessenek a húsvéthoz köthető állatokról. Feltettünk 

kisfilmeket a tojásfestési technikákról, locsolóverseket stb. Az egyik csoportban az óvónénik 

az óvodai hagyományaiknak megfelelően személyes ajándékokat készítettek, amiket házhoz 

vittek a gyerekek nagy örömére. 

Itt újra megemelkedett az aktivitás (kb. 70%), mi is kaptunk locsoló köszöntést videón. Két 

csoportban az óvónénik maguk által készített mese hangfelvételt küldtek. Egyik óvónéni saját 

otthonában maga készített filmet a nyúlgondozásról, a videó nagyon tetszett a gyerekeknek. 

Április utolsó két hetében a Föld napjához kapcsolódóan ismét a környezetvédelem és a 

környezettudatos magatartás alakítása került előtérbe. Építettünk a gyerekek játékos felfedező, 

kísérletező kedvére, a már meglévő természettudományos ismereteikre, élményeikre. 

Foglalkoztunk élőhelyünkkel a bolygónkkal, az élet feltételeivel, a földi élővilággal: ember 

állat, növény; talaj tulajdonságaival, védelmével, természeti jelenségekkel. A szülők figyelmét 

kiemelten felhívtuk a fenntartható fejlődés fontosságára. Javaslatokat tettünk pl. szelektív 

hulladékgyűjtésre, újrahasznosításra, környezetbarát csomagolásra, -közlekedésre. 

Talajkísérleteket végeztünk a lebomló- és nem lebomló anyagokkal kapcsolatban, a 

légszennyezettséget vizsgálatuk egy új kísérlettel. Játéknak javasoltuk a vulkánkitörés 
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kipróbálását otthon is, ami minden évben nagy kedvenc volt az óvodában. Sok gyermek részt 

vett az otthoni veteményezésben, balkon és virágágyások készítésében. Az előzőleg 

csíráztatott növényeiket elültették és folyamatosan gondozták. 

Az aktivitás visszacsökkent újra kb. 60%-ra. 

Sikeresnek tartjuk április hónapban is az online együttműködést a családokkal, bár itt már 

érzékelhető volt az aktivitás hullámzása, egy kis csökkenést is tapasztaltunk, de 

összességében így is jónak mondható az előző hónaphoz képest a kb. 65%-os részvétel. 

Folyamatosan jelen vannak a csoport életében a pszichológus és a logopédus szakemberek is, 

akiknek szükségesek a fejlesztések, azokkal egyénileg tartják a kapcsolatot, megkapják a 

számukra megfelelő segítséget. 

A zárt csoportokban való részvételemkor azt tapasztaltam, hogy a kolléganők nagy része 

egyre jobban ráérzett az online munkában való lehetőségekre, és egyre bátrabban él a 

különböző informatikai alkalmazások használatával. Sokunknak az eszköztára bővült és 

bátrabban nyúlunk eddig szokatlannak ítélt megoldásokhoz (linkek bemásolása, video 

készítése, hangfelvételek készítése, Sutori program, Wordwall játékok stb.). A párok nagyon 

jól együttműködtek, egyeztettek egymással, reakcióikkal segítették a szülőket, a feltett 

munkákat megköszönték, értékelték, ha szükséges volt tanácsokat adtak, támogatták a 

szülőket. 

Május 

A beindított online tevékenységünket ebben a hónapban is tovább folytattuk. 

Az első héten köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. Az idei évben a különleges 

helyzetre való tekintettel arra kértük az édesapákat, hogy segítsenek a gyermekeknek 

felkészülni erre a szép ünnepre. Három csoport a zárt csoportban, egy csoport pedig 

személyesen kereste meg az apukákat. A heti terv ajánlásban ötleteket, javaslatokat adtunk 

segítségül. Küldtünk szép verseket, énekeket, zenéket. Az ajándék elkészítéséhez pedig 

könnyen megvalósítható, esztétikus kézműves ötleteket ajánlottunk. Az egyik kolléganőnk az 

óvoda dolgozóinak nevében megható zenés, verses videót készített, amelyet minden 

csoportunk megosztott a saját felületén. A vártnál kevesebb visszajelzést kaptunk. A 

csoportok fele reagált pozitívan. Egy másik csoportban a dadus néni készített szívhez szóló 

üzenetet az édesanyáknak. Ez köszöntő azonban sokkal több reakciót eredményezett. Egy 

anyuka pedig azt mondta, hogy ez volt élete eddigi legszebb hétvégéje. 

A második héten minden csoport a madarak és fák napjával foglalkozott. Az volt a célunk, 

hogy a szülők is megismerjék jobban ezt a jeles napot, mert eddig az óvodában a május eleji 

sok elfoglaltság kissé háttérbe szorította ezt az ünnepet. Felhívtuk a szülők figyelmét 

különböző szempontokra, hogy miről beszélgessenek a gyerekekkel, hogyan hívják fel a 

figyelmüket a fák meghatározó szerepére életünkben, és érdekes kisfilmeket javasoltunk 

megtekintésre az erdő világáról. Arra kértük őket, hogy figyeljék meg gyermekeikkel, hogy 

hány és milyen fajtájú madarakkal találkoznak az udvarukon, hallgassák a madarak hangját, 

énekét élőben is, és a hangfelvételeken is. Számolják meg az udvarukon lévő fákat, nevezzék 

meg milyen fajtájúak. Legfontosabb szempont az volt, hogy milyen fontos szerepe van a 

fáknak az életünkben, Így a környezetvédelemre, a természet megszerettetésére, óvására ismét 

ráirányítottuk a figyelmet. Felhívtuk a figyelmüket arra is, hogy a téma feldolgozása során 

milyen sok matematikai tapasztalatot szerezhetnek szinte észrevétlenül a gyerekek. 

Az a tapasztalatunk, hogy az érdeklődés így májusra kicsit lanyhulni kezdett. Bár a 

tématervezetet mindenki látta, erre a felhívásunkra csoportonként átlagosan összesen öten-

hatan töltöttek fel képeket, számoltak be élményeikről, az elvégzett feladatokról. Néhány 

szülő megfogalmazta, hogy a gyerekeknek már nincsen úgy kedvük ilyen kötött feladatokat 

végezni, szívesebben játszanak saját maguk által kitalált ötletek alapján. 

Az egyik csoport óvónénije a környezeti nevelés hangsúlyozásához oktató sutorit készített a 

madarakról, mivel ez nagyon tetszett, ezért még egyet készített a fákról is. Ő más témában is 

sokat kísérletezgetett más számítógépes alkalmazások megismerésével, kipróbálásával, 



19 

 

megosztásával a szülők és a kolléganők számára. Sokunk tőle látta ezt a lehetőséget először és 

mi is nagy örömmel fogadtuk. A pozitív visszajelzésekre ajándék elismerő oklevelet küldött.  

A hét végére még programajánlókat is töltöttünk fel a családok számukra: pl. élő Gryllus 

Vilmos koncertet, online néptánc lehetőséget, állatkamerákat. 

Legfontosabb tapasztalatunk az, hogy egy témát érdemesebb legalább két hétig feldolgozni, 

hogy a szülőknek legyen ideje a gyerekekkel elmélyülni a javasolt tevékenységekben. 

A harmadik héten egy csoport folytatta a madarakról, fákról való tapasztalatszerzést, egy a 

közlekedéssel, egy a mesevarázs héttel, egy pedig a zöldségekkel jelentkezett. Ezeknek a 

témáknak az volt a célja, hogy egyre növekvő szabadban töltött időt balesetmentesen tudják 

eltölteni és ezért a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaira felhívtuk a figyelmüket. 

Egyre többen jelezték, hogy ebben az időszakban tanultak meg pótkerék nélkül biciklizni. A 

mesevarázs hét pedig a mesének sokoldalú fejlesztő hatásaira hívta fel a figyelmet, amely az 

óvodáskorú gyermekek számára rendkívül fontos. Végig fontosnak tartottuk, hogy a szülők 

ezt az időszakot használják ki sok közös verselésre, mesélésre és minél kevesebbet üljenek a 

gyerekek a tv és a számítógép előtt. Mert ez az időszak a szülők számára sok lehetőséget 

biztosított arra, hogy a gyermekeikkel minőségi időt töltsenek együtt. Ezen a héten célunk 

volt még az is, hogy az áprilisban elültetett kis magok növekedését figyelemmel kísérjük, és a 

növények gondozására külön figyelmet fordítsanak a gyerekek.  

Összességgében hasznosan, tartalmasan töltötték a gyerekek az időt, de a szülők már privát 

Messenger üzenetekben arról érdeklődtek, mikor jöhetnének a gyerekek óvodába, mikor 

találkozhatnak még társaikkal az iskolába menő gyerekek. Azt gondoljuk, eddig tudták 

tolerálni a gyerekek is és a szülők is az online munkát. Ekkorra már a szülők és a gyerekek 

aktivitása jelentősen lecsökkent, óvodai átlagban 20-25%. 

Ebben az időszakban is folyamatosan jelen vannak a csoport életében a pszichológus és a 

logopédus szakemberek, akiknek szükségesek a fejlesztések, azok továbbra is megkapják a 

számukra megfelelő segítséget. 

A zárt csoportokban való részvételemkor azt tapasztaltam, hogy a kolléganők végig nagy 

aktivitással, odafigyeléssel próbálták a szülők otthoni munkáját megkönnyíteni, alaposan, 

precízen kidolgozott témajavaslatokat küldtek nekik, melyben sok hasznos és tartalmas javalat 

volt a gyerekek szabadidejének minél tartalmasabb eltöltésére. Továbbra is minden feltöltésre, 

szülői megosztásra reagáltak, szükség szerint segítséget adtak. Ennek ellenére érezhető 

módon a szülők is és a gyerekek is elfáradtak ebben a folyamatos online együttlétben. Amíg 

tudtak igyekeztek velünk együttműködni és kihasználták az általunk javasolt lehetőségeket, de 

májusra mindenki elfáradt és az aktivitás jelentősen lecsökkent. Ennek ellenére sikeresnek 

tartom a szülőkkel, gyerekekkel való együttműködést, mindannyian sokat tanultunk belőle, 

szülők, pedagógusok egyaránt. Mindenkinek hiányzott a személyes kapcsolat, de az online 

lehetőség kihasználásával, amennyire tudtuk betöltöttük ezt a hiányt és jobban megismertük 

egymást. Pozitívumként értékeljük, hogy a szülőknek nagyobb rálátása lett a munkánkra, 

talán ezután jobban is értékelnek minket, de mi is láttuk azt, hogy ők is milyen komoly 

erőfeszítéseket képesek tenni a gyermekeikért. 
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