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1 A pedagógiai munka feltételei 

1.1 Személyi feltételek 

1.1.1 Pedagógus 

Adat  Szakvizsgázott pedagógus  

Tanítói 

végzettség 

 

PED. I.  

 

PED. II.  

 

Mester 

 

Mentor  

 

Gyakornok 

 Közokt. 

vezetői 

Fejlesztő Egyéb 

Fő 1 - - - 4 1 - - - 

 

Engedélyezett pedagógiai 

álláshelyek száma 

Betöltött álláshelyek 

száma  

Intézkedés 

6 
5 

Nyugdíjas kolléganő alkalmazásával próbáltuk megoldani a 

pedagógus hiányt. 

1.1.2 Nevelést segítő dolgozók 

nevelőmunkát közvetlenül segítő konyhás 

dajka pedagógiai asszisztens 

engedélyezett álláshely 

 betöltött 
engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

engedélyezett 

álláshely 
betöltött 

3 3 1 1 1 1 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le:  

A Naparaforgó Tagóvoda nevelőtestülete évek óta összeszokott pedagógusokból áll. Egy kolléganő van szülési 

szabadságon. Az ő helyét nagy szakmai múlttal rendelkező nyugdíjas óvodapedagógussal töltjük be. A technikai 

csapatot fiatal, lelkes kolléganők alkotják.  

Erősségek: fiatal, lendületes kollégák 

Fejleszthető területek: összetartás 

Fejlesztési javaslatok: csapatépítő tevékenységek 

 

 

 

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

Terület Fejlesztés Hatása a pedagógiai program megvalósítására 

Épület/Csoportszobák tároló bútorok rendezetteb, praktikusabb munkavégzés, új 

mozgáslehetőség biztosítása, játék 

tevékenység feltételeinek biztosítása, IKT 

eszközök rendelkezésre állnak, használatuk 

lehetőségeinek bővítése 

 

Udvar hálós trambulin, korszerű kerti 

padok 

Konyha/ technikai munkavégzés 

eszközei 

mosogatógép 

Játékok/ eszközbeszerzések, 

IKT eszközök 

apró játékok a csoportszobákba 

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

 Az Üllői Gyermekekért Alapítvány keretein belül az adó 1 %-ból ránk Ezt az összeget mindig az elhasználódott 
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eső rész játékok pótlására fordítjuk, illetve 

hozzájárulunk a fenntarthatósághoz, 

környezetvédelemhez. 
Elektronikai hulladék gyűjtése szintén az alapítványon keresztül 

Papírhulladék gyűjtése 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le:  

Erősségek: gyűjtő munka  

Fejleszthető területek: egyéb lehetőségek keresése 

Fejlesztési javaslatok: 

 

1.3 Szervezeti feltételek 
1.3.1 Belső tudásmegosztás / szakmai munkaközösség / BECS 

Munkaközösség szakmai 

közösség 

Tartalom Eredmény Hatása a pedagógiai munkára 

Mozgás munkaközösség mozgásterápiák részben valósult meg a 

világjárvány miatt 

 

hatékonyabb 

mozgásfejlesztés, 

a szakmai munka, egyéni 

bánásmód átértékelése, 

az óvodapedagógusok 

szakmai munkájának segítése, 

az intézmény munkájának 

tovább gondolása 

Varázskulcs 

munkaközösség 

út a különleges 

bánásmódot igénylő 

gyermekek neveléséhez 

részben valósult meg a 

világjárvány miatt 

BECS óvodapedagógus 

önértékelések, 

intézményi önértékelés 

3 fő 

 
1.3.2 Külső tudásmegosztás, szakmai továbbképzések 

 tartalom  Hatása a pedagógiai munkára 

Továbbképzések 2 fő online továbbképzés 

„Környezetvédelem és 

fenntarthatóság a zöld 

óvoda gyakorlatában” 

Ismeretek beépítése a nevelő munkába, 

Továbbképzési terv 

 

Napi kapcsolat a gyermekekkel és a szüleikkel, otthon 

elvégezhető fejlesztések, információk átadása, lelki 

támogatás adása 
POK által szervezett - 

a világjárvány idején 

online közösségi 

csoportok működése 

3 szülői csoport, munkatársi 

csoport, óvodai 

óvodapedagógusi csoport, 

városi óvodapedagógusi 

csoport, vezetői csoport 

 

1.3.3 Mentorprogram 
Megnevezés Érintettek köre Hatása a pedagógiai munkára 

- új alkalmazottak betanítása 

- önértékelésben részt vevő óvodapedagógusok 

segítése szakmailag 

3 óvodapedagógus 

dajka 

pedagógiai asszisztens 

konyhai alkalmazott 

A vezetői ellenőrzéseket 

összevontuk az önértékelési 

bemutatóval, nagyban 

megkönnyítve a munka 

átláthatóságát. 
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1.3.4 Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési módszerek, eljárások 
Megnevezés  Érintettek köre, 

dokumentum 

Hatása a pedagógiai munkára 

 

-szervezet erősségeinek felmérése 

-szervezeti cél meghatározása 

-szervezet fejlesztés 

-csapatépítés 

alkalmazotti közösség családias, nyugodt munkahelyi 

klíma 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Erősségek: fiatalos, lendületes technikai dolgozók, fejlődőképes óvodapedagógusok  

Fejleszthető területek: munkamegosztás 

Fejlesztési javaslatok: az egyének erősségeinek jobb kihasználása, munka leosztása 

 

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) 
Az óvoda dokumentumainak tervezése során az Óvodai nevelés országos alapprogramjából indulunk ki. Ez képezi a 

Napraforgó program alapját és vázát. Erre építettük a sok éves tapasztalatainkból kiszűrt, általunk legjobban 

működtethető módszereket. Ez az alapja a napló tervezésének. Az éves munkaterv, a szakmai munkaközösség tervei, 

a pedagógiai folyamatok éves terve, a tematikus terv egymásra épülnek. (Vezetői program 2.1.4 pont) 

A Házirend az öt óvodának egységes, a Továbbképzési tervet az intézmény vezetősége készíti el, minden évben 

aktuálisan.  

 

Erősségek: nevelőtestületünk által írt, többször átdolgozott, aktualizált pedagógiai programunk 

Fejleszthető területek: csoportnapló  

Fejlesztési javaslatok: legoptimálisabb változat keresése 

 

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 

1   Pedagógiai feladatok 

          

  - Napraforgó Programban foglaltak napi szintű megvalósítása 

  - a szakmai egységet megtartva a nevelőmunka önállóságának széleskörű  

     biztosítása 

  - projekt munka keretében egy-egy aktuális téma széleskörű feldolgozása:  

    indiános téma hét, Tök jó napok, Mikulás hét, Advent hete, Lagzi hete,    

    Macis  hét,  Farsang hete            

  - ünnepek, hagyományok kiemelt fontossága: Mihály napi vásár, tök faragó   

    verseny, betlehemes előadás, farsang, lakodalmas, március 15-i ünnepség 

 

2. Egészségre nevelés feladatai 

 

      - a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás fejlesztés ) 

      - a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása)  

      - a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet ) 

      - a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak     

        kialakítása 

Résztvevők: 

Napraforgó 

Tagóvoda 

nevelőtestülete 

és a nevelő 

munkát segítők 

közreműködése 

 

Az általános 

feladatok egész 

nevelési évben 

folyamatosak,  

A rész 

A nevelő munka 

megvalósításának 

segéd 

dokumentumai: 

Napraforgó 

program, 

csoportnapló, 

gyermekek 

személyiséglapja, 

munkaterv, 

házirend, 

szakmai 

munkaközösség 

munkaterve, 

továbbképzési 
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      - az óvodapedagógusok és a nem pedagógus dolgozók példaadó   

        viselkedése                                          

      - a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása ,          

        egészségvédő példa adás )                              

      - egészségügyi szolgálattal való együttműködés, szűrés 

 

3  Környezeti nevelés feladatai 

                       

      - a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel      

        megalapozása 

      - a természethez, élőlényekhez, az energiához, az anyagi javak   

        fogyasztásához, a    

        vásárlási és hulladékkezelési szokásokhoz való pozitív szemlélet  

       elültetése  

      - olyan területek fejlesztése, amelyek által a gyerekek érzékenyebbé   

        válnak  a természet, az élővilág és a Föld bolygó állapota iránt 

 

2020 március 23- május 15-ig online fejlesztés Home Office formában. 

Átköltözés az online térbe. Facebookos felületen szülői csoportok 

működtetése, azokra napi szinten fejlesztési feladatok feltöltése a Napraforgó 

programban meghatározott célok és feladatok szerint. Napi szakmai 

kapcsolattartás: üllői óvónők csoportja, helyi óvodai munkatársi csoport, 

óvodapedagógusi csoport, vezetői team csoport, online video chat a 

vezetőséggel.  

feladatoknak 

aktuális 

felelőse van, a 

határidők 

igazodnak a 

naptárban 

meghatározott 

dátumokhoz, 

jeles napok 

dátumaihoz.  

terv,  

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

 Napraforgó Program, az éves munkaterv, előző éves beszámolók, önértékelés dokumentumait felhasználva, 

igyekeztünk az éves nevelési feladatainkat megvalósítani. Március közepén drasztikusan megszakadt a megszokott 

óvodai módszertani tevékenységünk és száznyolcvan fokos fordulatot véve kellett kitalálni az aktuális módszereket, 

alkalmazkodva az eddig még soha nem látott helyzethez. Igyekeztünk sikeresen venni ezt az akadályt.  

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

Készenlétben kell állni az online módszerek alkalmazására, kutatni szükséges az új módszereket ezen a 

területen.  

 

2.3 Ellenőrzés 
Az intézményünkben az ellenőrzés az Ellenőrzési terv, Önértékelési terv, Házirend, munkaköri leírás 

dokumentumait figyelembe véve, továbbá a csoportnaplóban lefektetettek szerinti napirend, nevelési terv, heti tervek 

alapján történik 

Ellenőrzés típusa Ellenőrzés tartalma, módszere Ellenőrzöttek 

száma (neve) 

Ellenőrzés ideje, 

eredménye, 

dokumentum 

Hatása a 

pedagógiai 

program 

megvalósítására 

K
ü

ls
ő

 

el
le

n
ő

rz
és

ek
 Intézményi – 

vezetői 

tanfelügyelet 

 -----  Ebben a nevelési 

évben külső 

szakmai 

ellenőrzés nem 

volt 
Pedagógus 

tanfelügyelet 

 -----  
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V
ez

et
ő

i 
el

le
n

ő
rz

és
 

Szakmai munka - az óvoda általános 

működésével kapcsolatos, 

rendszeresen ismétlődő 

ellenőrzések: 

munkafegyelem, 

tisztaság, konyha 

biztonság: az egész 

alkalmazotti közösség 

munkája  

- dokumentumelemzés, 

tervezés ellenőrzése  

- óvodapedagógusok 

szakmai munkája, 

csoportlátogatás 

- online munka 

- gyermekvédelmi munka 

ellátása 

alkalmazotti 

közösség 

megvalósult, 

ellenőrzési terv 

az ellenőrzés 

eredményeinek 

folyamatos 

beépítése az 

aktuális 

munkába 

Tanügy-igazgatási  dokumentumelemzés óvodapedagógusok megvalósult u.a. 

Önértékelés komplex szakmai önfejlesztés  Akai Gabriella, 

Bekker Zsuzsanna, 

Juhász Gabriella 

megvalósult, 

Önfejlesztési terv 

u.a. 

Ó
v

o
d

ap
ed

ag
ó

g
u

s 

Iskolafelkészültség a gyermekek aktuális fejlettségi 

szintjének nyomon követése, 

fejlesztési területek 

meghatározása, további esetleges 

vizsgálat céljából  

  

 megvalósult 
u.a. 

Szociális 

képességek 

a gyermekek aktuális fejlettségi 

szintjének nyomon követése, 

fejlesztési területek meghatározása 

 folyamatos u.a. 

Egyéni fejlődés a gyermekek aktuális fejlettségi 

szintjének nyomon követése, 

fejlesztési területek meghatározása 

 folyamatos, 

napló, egyéni 

fejlődést nyomon 

követő 

dokumentumok 

u.a. 

Önértékelés komplex szakmai önfejlesztés  megvalósult u.a. 

S
za

k
m

ai
 v

ez
et

ő
 

Szakmai munka Alkalmankénti, szúrópróba szerű 

megfigyelés,  

Dokumentumelemzés 

Előre megbeszélt csoportlátogatás 

Rendezvények látogatása 

Konzultáció 

Óvodai szintű megvalósult 

(Csoportnaplóapló) 

A szakmai 

vezetői 

ellenőrzések, 

igazodnak a 

szakmai 

munkaközösség 

és a BECS 

önértékelést 

segítő 

munkájához. 

. 

Tanügyigazgatás Intézményi dokumentációk átfogó 

vizsgálata 

Óvodai szintű Megvalósult 

Csoportnapló 

Önértékelés Komplex szakmai önvizsgálat, 

fejlesztés 

Akai Gabriella, 

Bekker Zsuzsanna, 

Juhász Gabriella 

Önértékelési 

dokumentációk, 

OH felület 

 



7 

 

2.4 Értékelés 
Az intézményben az értékelés az alábbi szempontok alapján valósul meg:  

-  ellenőrzések eredményeinek kiértékelése 

- beíratási mutatók, partneri visszajelzések,  

- éves munkaterv teljesülése 

- technikai dolgozók munkájának ellenőrzése, eredménye 

- gyermekvédelmi mutatók 

- szülői elégedettség mérésének kiértékelése 

- gyermekbalesetek száma, esetjelzések, panaszok száma… 

 Dokumentáció Hatása a pedagógiai munkára 

Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, 

pedagógusok szakmai munkájának értékelése.):   Az 

intézmény átfogó önértékelése során elemeztük az érvényben 

lévő dokumentumokat, interjú készült a vezetővel, az 

óvodapedagógusokkal, illetve a szülők képviselőivel. 

Kérdőíves formában mértük az óvodapedagógusok 

elégedettségét.  

intézményi 

önértékelés 

dokumentumai 

2019/20 

Az interjúkban megfogalmazottakat 

és a kérdőív kiértékelésének 

eredményeit beépítjük a 

nevelőmunkába. 

Gyermeki értékelés működtetése:  

A gyermekek értékelése szóbeli visszajelzés alapján, illetve 

írásos formában az  

Óvodáskorú gyermekek fejlődésének nyomon követése 

dokumentumban történik, ahol az általános szempont az, 

hogyan fejlődik a gyermek önmagához képest,  

valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése 

hogyan valósul meg.  

óvodáskorú 

gyermekek 

fejlődésének 

nyomon 

követése 

A megfigyeltek és a rögzített 

adatok alapján tervezzük az adott 

korcsoportra, adott gyermekre a 

pedagógiai munkát. 

Pedagógus minősítés:  ---------------------------- 

 

 Ebben a nevelési évben nem volt 

 

2.5 Korrekció 
Az ellenőrzés eredményeit, értékelési mutatóit beépítjük a következő évi tervezési rendszerbe.  

 
Módszer Hatása a pedagógiai munkára, esetleges korrekció 

Dokumentumelemzés 
A dokumentum elemzés során kiszűrjük az elavult módszereket, aktuálisan 

alkalmazkodunk a friss törvényekhez, új módszerekhez, szakmai tudáshoz.   

Szakmai ellenőrzés 

Az egyén és az intézmény munkájának hatékonyabbá tétele érdekében 

felhasználjuk az ellenőrzések eredményét, korrigáljuk az elavult, nem jól 

működő gyakorlatot.  

Mérés 
A mérés mutatja, milyen szinten állunk a munkánk különféle területein, az 

előre lendülés, szintemelkedés érdekében használjuk a mérési eredményeket.  

Pedagógus önértékelés 
A pedagógus saját fejlődése, munkája színvonalának emelése érdekében az 

önértékelés eredményeit beépítve elkészíti az Önfejlesztési tervet.  

Statisztikai eredmények  
jelzés család és gyermekjóléti szolgálat felé,  

esetjelzések, gyermekbalesetek adatai is szolgálhatnak korrekció céljára  
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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) 

13 76 A magas létszámok csökkentik a 

pedagógiai munka hatékonyságát.  

2019/2020. nevelési évre beiratkozott gyermekek 

száma máj.31-ig (KIR) 
10 

86 

ebből nem magyar állampolgár --- --- 

ebből körzeten kívüli  43 

 
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 

 ---------- 4 ------- 24 ---- 

 
3.1.3 Szociális hátteret jellemző adatok 

Óvodás gyermekek létszámmutatói 2019/2020. nevelési év 

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

gyakorlata (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekre) 

Óvodás gyermekek létszáma 76 86 A vírusos időszak alatt is rendelkezésre bocsájtottuk a 

rászoruló gyermeknek az ingyenes étkezést.  SNI létszám -- -- 

BTMN létszám 0 1 

Étkező gyermekek létszáma 76 86 

3 vagy több gyermekes ingyenes 

étkező 
21 21 

tartós beteg ingyenes étkező 2 2 

szülői nyilatkozattal ingyenes étkezésre 

jogosult 
39 39 

RGYK jogosult ingyenes étkező -- -- 

Hátrányos helyzetű gyerek HH 3 3 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek HHH 
--- -- 

 
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  

16 7 --- 4 1 -- 

részképességek fejlődése, felzárkóztatás, 

tehetséges gyerekek fejlettségének megfelelő 

tevékenységek 
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3.1.5  Személyiségfejlesztő feladatok 
A gyermekek befogadása szakaszosan történik az egyéni bánásmód elvének érvényesülése miatt. Amennyiben mód 

van rá, osztott csoportot szervezünk, a sok éves pedagógiai tapasztalatokat figyelembevéve. Ebben a nevelési évben a 

gyermekek életkorát figyelembe véve és hogy ne vándoroljanak tömegesen csoportról, csoportra, részben osztott 

csoportokat szerveztünk. Ebben a formában tudjuk leghatékonyabban megvalósítani a Napraforgó program 

célkitűzéseit. 

 

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

környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés csoportszobai szinten,  

rendszeres papírgyűjtés, szárazelem gyűjtés, komposztálás,  

madáretetők, itatók rendszeresítése, növények folyamatos ültetése, gondozása,  

különböző kísérletek a környezetünk óvása érdekében, takarékosság fogalma 

 

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

A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermek személyiségének 

kibontakoztatását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Megismerési vágyuk kielégítésére számtalan lehetőséget kínálunk. Ezek a következők:  

mindennapi tevékenységek, élethelyzetek, szabad manipulálás, játék során megvalósuló spontán tapasztalatszerzés, 

gyermekekkel és felnőttekkel való kommunikáció, a környező világ jelenségei, az óvónő által irányított megfigyelések, 

a gyermek spontán megfigyelései, tudatosan szervezett tevékenységek, jeles napok, ünnepek. 

Igyekszünk beleszőni egy - egy feldolgozandó témába az IKT eszközök által nyújtott lehetőségeket.  

A gyermekek fejlődésének nyomon követése az ide vonatkozó dokumentumokban történik: napló, fejlődést nyomon 

követő lap, fejlesztők fejlesztési tervében megfogalmazottak beépítése a tervekbe, mindennapokba. 

 

 

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  Minden szülői közösségnek van egy aktív magja, akik elvállalják az intézmény 

folyamatos, aktív segítését. Közülük kerülnek ki a Szülői Szervezet elnökei, tagjai. 

Bármilyen kérdésben segítségünkre vannak, aktívan részt vesznek a jeles napok, 

ünnepek, családi napok szervezésében is. A szülői értekezletek látogatottsága 

nálunk magas, ez időponttól függően 60-80% körüli. Fogadó órát általában  

problémák esetén kérnek a szülők, hiszen az óvodában napi kapcsolattartás 

lehetséges a szülő és dolgozó részéről.   

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:  

Takarítás világnapja ( szeptember 23 ) állatok világnapja 

(október 6) szüret, betakarítás a veteményes kertben, 

őszi termések gyűjtése, befőzések, aszalások, 

termésjátékok készítése, töklámpás készítése, 

kukorica morzsolás, Víz világnapja (március 22), 

Föld napja (április 22),  növény hajtatások, 

palántanevelés, veteményezés határjárás, 

Méhek napja ( május 20 )  

Környezetvédelmi világnap ( június 5 ) 

 

Az ünnepek, hagyományok tevékeny szervezői a 

mindenkori 5-6-7 éves korosztály. Az óvodai 

szintű közös ünnepeken ellátják a házigazda 

szerepét. A kisebbek közreműködői, szemlélői az 

ünnepi eseményeknek. A csoportonkénti 

hagyományok, ünnepek a gyerekek életkori 

sajátosságainak megfelelően zajlanak.  Minden 

ünnepet egy hosszabb előkészület vezet be, amely 

gazdag és tevékenykedtető életmódot biztosít 

gyermekeinknek. Az ünnepeket úgy szervezzük, 

hogy mind tartalmában, mind külsőségeiben 

kiemelkedjen a hétköznapokból, a gyermekeknek Ünnepek, hagyományok:  
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Mihály napi vásár (szeptember 29) 

Márton nap (november 11) 

Advent (november utolsó vasárnapjától karácsonyig ) 

Mikulás (december 6) 

Luca napja (december 13) 

Karácsonyi gyertyagyújtás (kijelölt nap) 

Farsang (vízkereszttől hamvazó szerdáig) 

lucázás, regölés, betlehemezés, 

Nemzeti ünnep (március 15)  

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére eső 

vasárnap, hétfő), Anyák napja (május első vasárnapja) 

Gyermeknap (május utolsó vasárnapja)  

májusfa állítás, pünkösdölés 

különleges élményeket nyújtson. Egy-egy jeles 

napra az örömteli készülődés csoport szinten 

történik. Magára az ünnepi eseményre pedig 

összegyűlik az óvoda minden tagja, akár egy nagy 

családi ünnepen.  Ünnepeinket általában a 

dátumnak megfelelően, illetve, ha erre nincs mód, 

pénteken délelőttönként tartjuk. A késő délután és 

a hétvége legyen a családé, amikor értékes időt 

tölthetnek együtt.  

 
 

 

 

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 

28 
---------- 4 -- 24 --- 

Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: A tanköteles korú gyermekek 86 %-a kezdi meg az 

iskolát a 2020/2021-es tanévben.  

 

 

4.2 Gyermeki eredményességi mutatók 

 Résztvevők száma Hatása a pedagógiai munkára 

Részvétel rajzpályázaton: Maradj otthon 

pályázat 

1 gyermek, külön díjas lett A többi gyermeket is motiválja a másik 

gyermek sikere.  

 
Elégedettség mérés 

eredményei 
 

Szülői elégedettség 4,5 A véleményeket, ötleteket beépítjük 

a további munkába.  
Iskola elégedettség (intézményi szintű) 

A szakmai vezetői 

beszámoló tartalmazza 

   

Belső- és külsőértékelés eredményei 

Belső önértékelés 

Ebben a nevelési évben 3 

óvodapedagógus készítette el 

az önértékelését és ebből 

kifolyólag az önfejlesztési 

tervét.  

- 

Tanfelügyelet - 

 
Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le:  

Erősségek: folyamatos megújulásra törekszünk 

Fejleszthető területek: új módszerek lehetőségek keresése 

Fejlesztési javaslatok: továbbképzések 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Akai Gabriella                         

tagóvodavezető, 

munkavédelem                 

gyermekvédelem, 

tűzvédelem 1. 

Bekker Zsuzsanna                    

környezetvédelem, 

dekoráció, 

munkaközösségi 

tag                                                          

Bálintné Majoros 

Julianna        

tornaterem rendje 

Juhász Gabriella                       

újságok, könyvek, 

ovifoci, felnőtt 

ünnepek,                                                         

munkaközösségi 

tag                                                                         

Kondásné Fülöp 

Katalin           

tagóvodavezető 

helyettes, könyv, 

ünnepek,  

Toldiné Zsigmond 

Ágnes         előtér 

dekoráció, 

ünnepek, 

adminisztrációs                                                                

feladatok, 

Békyné Bogár 

Erika                 

elsősegélynyújtás, 

tűzvédelem 2., 

tisztítószer 

Székely-Lauf 

Andrea                

HACCP felelős             
 

Munkaterv 

Munkaköri 

leírás 

Feladatterv 

Programterv 

Feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás a 

tagóvodavezető feladatai közé tartozik. Igyekeztem a 

feladatokat úgy meghatározni, hogy mindenkinek a 

képességeihez, munkabírásához, egyéni tehetségéhez 

alkalmazkodjon.  A munkatársak bevonásának 

gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe 

folyamatos. Szakmai döntések, feladatmeghatározások 

az óvoda pedagógusok bevonásával, a technikai jellegű 

kérdésekben döntés az alkalmazotti közösség 

bevonásával történik.  

Szakmai közösségek 

 

 

 

 

-Vezetői 

munkacsoport 

-Mozgásterápia 

munkaközösség 

-Varázskulcs, Út a 

gyermekhez 

munkaközösség 

-Napraforgó 

óvoda 

nevelőtestülete 

-Napraforgó 

Óvoda 

alkalmazotti 

feladat tervek,  

szakmai 

munka

tervek, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei 

Ismeretek és látókör szélesedése, aktuális információk 

begyűjtése, műhely munka, melynek során az egyén 

tudása, képessége összeadódik, csapat szinten valósul 

meg az információ, ismeretek átadásával és a közös 

döntésekkel.  
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közössége 

-Napraforgó 

óvoda Szülői 

Szervezete 

 

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 

aktualitás 

szerint 

Az 5 óvodát érintő, illetve a HSZK intézményét érintő 

kérdések, problémák, javaslatok, határozatok kerülnek 

napirendre.  

2. Szakmaközi megbeszélések 

havonta, 

aktualitás 

szerint 

Adott téma, esemény, megoldandó feladat megbeszélése.  

3. 
Nevelőtestületi értekezletek, 

alkalmazottak is részt veszenek 

5 óvodai 

szintű 

évente 2x 

Év nyitó és záró értekezlet, mely célja az év beindítása, 

illetve lezárása, értékelése. 

4. 
Alkalmazotti közösség 

megbeszélések 

aktualitás 

szerint 

a folyamatosan felmerülő feladatokkal kapcsolatos alkalmi 

szintű megbeszélések 

5. 
Tagóvodai szintű nevelő testületi és 

munkatársi értekezletek 

évente 2x 

és 

aktualitás 

szerint 

Év nyitó és záró értekezlet, mely célja az év beindítása, 

illetve lezárása, értékelése tagóvodai szinten. 

6. Online kapcsolat (email) 
aktualitás 

szerint 
azonnali információ áramlás 

7. Chat 
aktualitás 

szerint 
azonnali információ áramlás 

 
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 

munkarend, szervezet, szakmaiság hatékony működése 

 
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 

pedagógusok, 

minden szülő 

A nevelés év rendje, a változásról szóló tájékoztatások szükségesen 

minden szülő számára.  
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megismerése. 

Az óvodai 

nevelőmunkához 

kapcsolódó - Gyermekek 

fejlődési mutatóinak 

megismerése, 

szakszolgálati felmérések 

eredményeinek 

megismertetése,  

vizsgálat hozzáférésének  

biztosítása,  

beiskolázással kapcsolatos 

tudnivalók 

pedagógusok, 

adott szülő, 

akit érint 

A szülő korrekt és szakszerű tájékoztatást kap gyermeke fejlődésével 

kapcsolatban.  

Egyéb közérdekű 

információkhoz, 

aktualitásokhoz való 

hozzáférés biztosítása. 

pedagógusok, 

minden szülő 

Belső infokommunikációs eszközök alkalmazása a szülők aktuális 

tájékoztatására.  

 
Az adattáblákból az alábbi következtetés vonható le: 

Erősségek: Napi kapcsolattartás a szülőkkel.  

Fejleszthető területek, javaslatok: Új kommunikációs eszközök kidolgozása.  

 

6 Az intézmény külső kapcsolatai 
 

6.1 Társintézmények, szakmai munkát segítő háttérintézmények 

Intézmény 

megnevezése 

A kapcsolat tartalma, 
információátadás módja 

Hatása a pedagógiai munkára 

POK 

Hírlevél keretében kapjuk 

az információt az aktuális 

előadásokról, 

továbbképzésekről, 

konferenciákról.  

szakmai ismeretek gyarapítása 

ált. Iskola 
szakmai egyeztető 

értekezletek, óralátogatások 

kölcsönös tapasztalatok megosztása 

bölcsőde 
vezetői team keretében 

egyeztetések 

kölcsönös tapasztalatok megoldása 

tagóvodák 

vezetői team keretében 

egyeztetés, információ 

áramlás, értekezletek, 

munkaközösségek, 

kölcsönös látogatások 

közös műhelymunka, egymás támogatása,  

egészségügyi háttér 

(orvos, védőnő, 

gyermekfogász) 

kölcsönös kapcsolattartás, 

megfelelő együttműködés, 

védőnői rendszeres 

látogatások 

az óvodai egészségre nevelés háttér támogatása 

szociális segítő 

szolgálat 

munkaterv szerinti 

együttműködés, heti 

rendszerességgel látogatás 

Maradj otthon rajzpályázat meghirdetése 

Család és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

szakmaközi megbeszélések, 

aktuálisan egyéb 

kapcsolattartás 

Gyermekvédelmi munkaterv 

Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztály 
aktuálisan Gyermekvédelmi munkaterv 
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Harmónia 

Zeneiskola,  

Vargha Gyula 

Városi Könyvtár, 

Kiss Sándor 

Művelődési Ház, 

Üllői Kulturális 

Központ 

adott esemény, aktuálisan jeles napok, ünnepek, előadások, programok háttértámogatása 

 

6.1.1 Adatok jelzések és szűrések számáról 
Esetjelzések száma Szűrések száma 

Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé 
Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztály felé 
Védőnői  Fogászati 

1 -------- 3 ---------- 

 

6.2 Pedagógiai szakszolgálat 

Szakszolgáltatás megnevezése 
A kapcsolat tatalma, 

információátadás módja 
Hatása a pedagógiai munkára 

Pedagógiai Szakszolgálat  

- kijáró szakemberek ( 

logopédus, fejlesztő 

pedagógus )  

- vizsgálatok: 

iskolafelkészültség, 

illetve egyéb 

diagnózis felállítása 

esetén ( BTM, SNI 

egyéb..) 

Méréseik eredményét a gyermekek anyagához 

csatoljuk, szakszerű külön fejlesztési lehetőség 

gyermekeink számára. 

 

Szakértői véleményeket felhasználjuk a további 

teendők meghatározásához.  

Szakértői központok 
időigényes az 

együttműködés 

 

6.2.1 Szakértői Vizsgálati kérelmek száma 
PMPSZ Üllő 

Iskolafelkészültség 

PMPSZ Üllő 

Szakértői 

PMPSZ Szakértői 

központ 

Felülvizs

gálat 

Összesen 

Cegléd Budapest 

5 2 -- -- -- 1 8 

 

6.3 Irányítószervezetek 

Társszervezetek megnevezése 
A kapcsolat 

tartalma 
Hatása a pedagógiai munkára 

Oktatási Hivatal 
feladathoz kötött 

együttműködés 

adatszolgáltatás, minősítések, tanfelügyelet 

vonatkozásában gyakorol hatást a munkámra 

fenntartó  
feladathoz kötött 

együttműködés 

költségvetési vonatkozás 

munkáltató 
napi szintű 

együttműködés 

humán erőforrás, munkarend, működés 

biztosítása, szakmaiság vonatkozásában 

szakmai vezetés 

feladathoz kötött, 

nagyon gyakori 

kapcsolattartás 

szakmai egyeztetések, törvényesség, nevelési, 

pedagógiai kérdések 

városüzemeltető 
feladathoz kötött 

együttműködés 

épület és udvar karbantartás, állagmegóvás 

 vezetői közösség 

aktualitások 

határozzák meg a 

gyakoriságot 

működtetési, szakmai, munkarendi kérdések, 

műhely munka 
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6.4 A tagóvoda részvétele a közéletben 
Program megnevezése Eredmények 

Hatása a pedagógiai munkára 

A korábbi években részt vettünk az Ovi 

gálán, az önkormányzat karácsonyi 

ünnepségén, könyvtárban kiállítás 

megnyitón, a Harmónia Zeneiskola 

koncertjén, zenés előadáson és évnyitón az 

általános iskolában, színházi előadáson és 

néprajzi barangolón a művelődési házban. 

Idén számos esemény és program elmaradt 

a világjárvány miatt.  

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

 

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 2019/20-as nevelési évben kiemelt feladataink megvalósítását a megszokott ütemben, színvonalon igyekeztünk 

megvalósítani. Számos tervünket azonban el kellett halasztani a kialakult vírus helyzet miatt. 

2020 március 17-től bezártak az oktatási-nevelési intézmények. A Napraforgó óvoda lett kijelölve a város ügyeletes 

óvodájaként.   

 Március 23-tól pedig az aktuális elvárásnak megfelelően alkalmazkodtunk a lehetőségekhez és elkezdtük az online 

munkát, Home Office formában.  

A munkaterületünk főleg a facebookra terjedt ki. Ami addig egy szabadidős felület volt, hirtelen munkahellyé 

változott. Számos cset csoport alakult, ahol tartani tudtuk a munkakapcsolatot. Részemről tagja voltam a vezetői 

csoportnak, működtetem mai napig a munkatársi csoportot, ahol minden aktuális tudnivalót közlök a dolgozókkal, az 

óvónői cset csoportot, ahol a szakmai feladatokat tudom koordinálni.  Létre jött az üllői óvónőket tömörítő zárt 

facebookos csoport, ahol szintén szakmai témák kerülnek terítékre.  

Elkészült 4 online zárt csoport a szülők részére. Azért négy, mert mi a párommal kis-nagy csoportot viszünk és 

teljesen más feladatokat gondoltunk az iskolába készülő 6-7 éveseknek, és mást a 3-4 éveseknek.   Hamar ráéreztünk 

erre a lehetőségre és fokozatosan kiaknáztuk belőle, amit lehetett.  Minden héten egy nevelési témát dolgoztak fel 

egy-egy csoportban, minden napra lebontva a teendőket.  

A csoportokba rendszeresen bemásoltuk a pszichológusunk által összeállított anyagokat, amik segítségül szolgáltak a 

szülőknek, különböző helyzetek kezelésénél. Aktuális közlemények is megjelentek hivatalos formában.  

Büszke vagyok a Napraforgó Óvoda óvodapedagógusaira, mert valamennyien önmagukhoz mérten kiváló munkát 

végeztek.   

A kolléganők a szabadságuk ideje alatt is végezték az online munkát a tavaszi időszakban, hogy az folyamatos 

legyen, ne szakadjon meg.  Amikor valaki kidolgozott részletesen egy-egy témát, megosztották egymással, hogy 

ötleteket merítsenek és így is segítsék a másik munkáját. Igazi segítő szellemben, csapatként dolgoztak, dolgoztunk 

egy közös műhely munka keretében. Ennek nagyon örülök, mert az összefogásé, a közösségi munkáé a jövő 

szerintem. Mindent összevetve, rendkívül tanulságos volt ez az időszak. Emberek rejtett oldala tárult fel, mind a 

kollégák, mind a szülők részéről. Ki az, aki a nehéz időszakban is teljesít saját képességeihez mérten. 

A vezetőimmel való vészhelyzeti munka pozitív érzésekkel tölt el. Ők is a gáton harcoltak a vészterhes időszakban és 

mindent megtettek, hogy a munkánk megmaradjon, azt biztonságosan, ésszerűen lehessen elvégezni. Többször 

dicsértek, megköszönték a munkánkat. Ezért én is megtettem a tőlem telhetőt, hogy a rám eső munkát legjobb 

tudásom szerint végezzem, és ne akadályozzam azokat, akik a döntéseket hozzák és viszik a felelősséget a vállukon, 

illetve segítsem a legmesszebbmenőkig kollégáim munkáját.  

 

 

 

 

Üllő, 2020 08 11                                                                                

                                                                                       Akai Gabriella 

                                                                                  tagóvoda-vezető 
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8 Melléklet 
Napraforgó Tagóvoda online munkája 2020 március 23- május 15-ig 

 

Jelen értékelésemet május 13-án írom, amikor az online munkából már csak két nap van hátra, 

ezért az egész időszakot szeretném összefoglalni.  

2020 március elején még nem sejtettük, hogy 2 hét múlva gyökerestől megváltozik a világ 

működése a pandémia idejére.  

Életbe lépett a vészhelyzeti protokoll, mely az óvodákat is magával sodorta. A 

gyermekintézmények bezárása utáni első héten 1-2 gyermek felügyelete mellett az óvodát 

takarítottuk és fertőtlenítettük végig, minden részletre kiterjedőleg. Március 23-tól, pedig az 

aktuális elvárásnak megfelelően alkalmazkodtunk a lehetőségekhez és elkezdtük az online 

munkát, Home Office formában. Az ügyeleti rendszer továbbra is fent maradt, a mi óvodánk 

egy napra sem zárt be. Néhány gyermek felügyeletét ellátták a beosztott óvó nénik, a többiek 

pedig otthonról végezték a munkájukat.  

Teljesen szürreális módon, a munkaterületünk főleg a facebookra terjedt ki. Ami addig egy 

szabadidős felület volt, hirtelen munkahellyé változott. Számos cset csoport alakult, ahol 

tartani tudtuk a munkakapcsolatot. Részemről tagja vagyok a vezetői team csoportnak, ahol 

végrehajtandó utasításokat kapunk és aktuális adatokat, állapotokat közlünk. Működtetem a 

munkatársi csoportot, ahol minden aktuális tudnivalót közlök a dolgozókkal, az óvónői cset 

csoportot, ahol a szakmai feladatokat tudom koordinálni. Erre e-mailben is lehetőség van, de a 

cset gyorsabb, mert a mai világban mindenki keze ügyében van a telefonja és azonnal látja, ha 

hírek vannak. Ha személyes információt kell megbeszélni, egyéni csetek működnek. Létre jött 

az üllői óvónőket tömörítő zárt facebookos csoport, ahol szintén szakmai témák kerülnek 

terítékre. Döbbenten vettem észre, hogy vannak nevek, akikhez nem tudok arcot társítani, 

mert még új dogozók és nem volt alkalom megismerkedni. Jó lenne ezen változtatni.  

Ami az online munka gerincét adja, azok a szülői zárt csoportok. Eddig nem voltunk hívei 

ezeknek, mert nem voltak jó tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Volt, hogy elszaladtak az 

indulatok, nem megengedett kommunikáció alakult ki, ezért az utóbbi 2-3 évben nem is 

nagyon működtettünk óvodai csoportokat. Most tehát létre kellett hozni teljesen új, hivatalos 

óvodai zárt csoportokat. A Napraforgó óvoda nevelőtestületében öten vagyunk. Részemről 

elvégeztem egy alapfokú számítógépes tanfolyamot 10 éve, és minden munkát meg tudok 

csinálni a számítógépen, amire szükség van. Két fiatalabb óvónéni szintén profi a gép 

kezelésében, az online térben élnek, gyors munkát tudnak végezni. A közösségi felületen is 

járatosak. Két óvó nénink 50 felett, nem annyira gyakorlottak a számítógépes munkában és 

számukra a kezdeti helyzet kétségbeejtő volt. Egyik kollégának nem volt e-mail címe, frissen 

kellett nyitni neki egy fiókot, hogy az e-maileket fogadhassa. Ő fent van a facebookon, de 

jobbára telefonon szokott bejelentkezni. Amikor létre kellett hoznia a saját csoportját, 

nehézséget okozott és telefonon irányítottam, hogy mi a teendő. A másik kollegina nem 

szeretne csatlakozni a facebookhoz és ezt nem lehet erőltetni. Számára ki kellett találni, 

hogyan végezhetné el az otthoni munkát. Ezt megbeszéltem vele telefonon. Kézzel írják a heti 

terveket, reflexiókat, amit majd a pedagógiai asszisztens gépre visz a későbbiekben.  

Elkészült tehát a 4 online zárt csoport. Azért négy, mert mi a párommal kis-nagy csoportot 

viszünk és teljesen más feladatokat gondoltunk az iskolába készülő 6-7 éveseknek, és mást a 

3-4 éveseknek. Gabcsi tehát duplán dolgozik, egy tervet a kicsiknek, egyet a nagyoknak tölt 

fel rendszeresen. Bár kezdetben idegenül hangzott, hogy online fejlesztünk óvodában, ( viccet 

gyártva belőle: levelező tagozatos óvoda ) hamar ráéreztünk erre a lehetőségre és fokozatosan 

kiaknáztuk belőle, amit lehetett. Sokszor elcsodálkoztam, hogy milyen ötletesek, 

leleményesek a kolléganők. Minden héten egy nevelési témát dolgoztak fel egy-egy 

csoportban, minden napra lebontva a teendőket.  
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Akár az óvodában hétköznapokon, itt is ajánlottak minden tevékenységnek megfelelően 

feladatokat: heti mesét ( amit a web-en el lehetett érni, illetve a youtubon, annak 

feldolgozását) 

 verset ( a szöveg bemásolva a csoportba)   

éneket ( kottával, aki tudja olvasni, de ez elenyésző, szintén a youtubon található különböző 

feldolgozásokat )  

mozgást ( linkek bemásolása írásos anyag, vagy kisfilmek, ötletek )  

ábrázolás ( pinterest, vagy egyéb netes ötletek linkelése, téma megadásával ) 

 környezeti témák ( a hét témája ezek köré épült, itt szintén netes ötletek, kisfilmek, képek, 

továbbá saját kezűleg szerkesztett feladatlapok, letöltött feladatlapok és színezők volt a 

palettán ) 

A csoportokba rendszeresen bemásoltuk a pszichológusunk által összeállított anyagokat, amik 

segítségül szolgáltak a szülőknek, különböző helyzetek kezelésénél. Aktuális közlemények is 

megjelentek hivatalos formában.  

A szülők kezdetben talán csodálkoztak ezen fejlemények láttán, de hamar megszokták és 

elfogadták, hogy jelen helyzetben nem tehetünk mást. Mind a négy csoportban benne vagyok, 

ellenőrzöm az ott folyó munkát. A like jelen esetben azt jelenti: láttam a munkád és csak így 

tovább. Nagyon elégedett vagyok a pedagógus kollégákkal, mert lelkesen végezték a 

teendőiket az online fejlesztés terén. Érdekes anyagokat kerestek, linkeltek. A heti terveket 

aprólékosan kidolgozták, sok időt töltöttek vele. Amikor a szülők kezdték visszaigazolni az 

otthoni munkát a gyerekek produktumainak visszatöltésével, fotókkal, kisfilmekkel, az 

óvónénik buzdító és dícsérő kommenteket írtak minden visszajelzés alá, kiemelve, hogy mi a 

pozitívum abban a kis produkcióban. ( visszacsatolás, értékelés ) 

Büszke vagyok a Napraforgó Óvoda óvodapedagógusaira, mert valamennyien önmagukhoz 

mérten kiváló munkát végeztek.  Juhász Gabriella: fiatal, energikus, leggyorsabban 

alkalmazkodik és a maximumot hozza ki az elképzeléseiből. Az online munkát duplán 

végezte két korosztályban. Bekker Zsuzsanna: két iskolás korú gyermek édesanyja. Az online 

iskola szinte minden idejét lekötötte, ennek ellenére dolgozott ki profi heti terveket, kreált 

saját feladatokat, írt minden visszacsatoláshoz buzdító kommenteket, dicséretet, kirészletezve, 

hogy az adott gyermek munkáján mi a pozitívum. Amikor számítógépe elromlott, telefonon 

végezte ugyanezeket. Kondásné Fülöp Katalin: rá azért vagyok büszke, mert a vészhelyzet 

legelején, amikor senki sem tudta, mivé fog fajulni a járvány, zokszó nélkül elvállalt 4 hét 

reggeli ügyeletet, kockáztatva az esetleges megbetegedést. Az otthoni munkában is sikerült 

megbeszélni, hogy miként tudná a feladatot teljesíteni. Bálintné Majoros Julianna: hajlandó 

változni, tanulni. Nagyon hamar beleérzett az online fejlesztésbe, igazi tyúkanyója volt 

csoportjának. Mindig szeretetteljesen írt értékelést, csak a jó dolgokat kiemelve. Az egész 

csoportban való  munkáján a gyerekek szeretete és a szülők tisztelete látszik.  

A kolléganők a szabadságuk ideje alatt is végezték az online munkát, hogy az folyamatos 

legyen, ne szakadjon meg. Senkinek nem jutott eszébe, hogy szabadságuk alatt nem hajlandók 

ezt a munkát elvégezni. Gabcsi és Zsuzsika ráadásul váltótárs nélkül, egyedül boldogultak. A 

kollegalitás, „bajtársiasság” érzése is megjelent. Amikor valaki kidolgozott részletesen egy-

egy témát, megosztották egymással, hogy ötleteket merítsenek és így is segítsék a másik 

munkáját. Az összefogásé, a közösségi munkáé a jövő szerintem.  

Megható megnyilatkozásoknak is tanúja voltam, ami melegséggel tölt el. A Katica csoportban 

az egyik szülő egy kisfilmet állított össze az éves képekből, zenére, kifejezve, hogy mennyire 

hiányzik nekik a csoport. Amikor a családilag nagyon problémás kisfiú szépen felöltözve, 

csokornyakkendőben virággal a kezében elszavalta az anyák napi verset, amit anyukája 

visszatöltött videó formában, a könnyem is kicsordult. Megható volt az is, amikor a gyermek 

a „naposkodást” otthon is gyakorolja, fotóval dokumentálva. Fantasztikus ábrázolások 

születtek, otthoni körülmények között. Némelyiken igen elcsodálkoztam, mennyire ötletes és 
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profi. Az iskolába készülők a feladatlapokat, színezőket becsületesen visszatöltögették, az 

óvónéni dícsérő szavait értékelték. Hálásak a szülők ezekért.  

Az anyák napja hete is tartogatott meglepetéseket. Az óvónénik az apukákat kérték 

szövetségesnek, nekik ajánlottak tevékenységeket a gyermekkel közösen. Itt is szép munkák 

születtek. Számos esetben megköszöntük a szülőknek a segítséget, hogy energiájukból erre is 

futja.  

Minden család más-más, ennek megfelelően kezelték a feladatokat.  

Megfigyeléseim szerint a következő magatartásformákat lehetett tapasztalni: 

1. A szülő ( főleg anya ) otthon van a vészhelyzet miatt, egy-két óvodás gyermek van és 

hálásak a feladatokért, lelkiismeretesen végigcsinálják valamennyi ajánlást, lelkesen 

visszatöltögetnek produktumokat. Sőt! várják az újabbakat, hiszen 

SIKERÉLMÉNYÜK van. 

2. A gyermek iskolába készül és ennek felelősségét átlátva nehézségek árán is, de 

megoldják az ajánlásokat, visszatöltik azokat. 

3. A család szétszórt, anya dolgozik, akár Home Office munkában, iskolás gyermekkel 

tanul online formában, ami egy feszített, határidős munka. E mellet háztartást visz. Az 

ovisra kevés figyelem jut.  

4. A szülő ( főleg anya ) nem tud a saját gyermekére hatni. Nem hajlandó ezt, azt 

elvégezni a gyermek…. mondják, ezzel igazolva, hogy miért nem foglalkoznak az 

anyaggal.  

5. Teljesen passzívak, mintha nem is lennének csoporttagok, bár látnak mindent. 

6. Két esetben kellett egyéb úton kapcsolatot teremtenem: egy kiscsoportos gyermek 

anyukáját passzivitása okán többször kerestem telefonon, nem vette fel, egy esetben 

pedig kinyomta a telefont. Mivel ő még nemrég múlt 3 éves, nem erőltettem a 

kapcsolat felvételt. Másik család pedig egyáltalán nem mozog az online térben. Nekik 

küldtem a pedagógiai asszisztenssel feladatlapokat, színezőket egy doboz színes 

ceruza kíséretében. A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozatot kinyomtattuk, 

írtam mellé néhány sort az iskolai beiratkozásról és a Humán Szolgáltató Központ 

titkárnője kivitte házhoz, bedobta a posta ládájukba. Ennek dacára a pótbeiratkozás 

napján felhívtak az iskolából, hogy nem jelentek meg a beiratkozáson. Telefonon 

elértem a családot, nem kaptak semmilyen nyilatkozatot állítólag. Felszólítottam őket 

egy előre leegyeztetett időpontban jelenjenek meg az iskolában.  

 

Általában a feladatokat mindenki látja, de kb. 20-30 %  lájkolja.  A visszaigazolások száma is 

kb. ilyen. Ezért is egy alkalommal felszólítottuk a szülőket, hogy ha máshogy nem, akkor 

privátban írjanak néhány sort, mit gondolnak, hogyan tudják a gyermekekkel megvalósítani az 

ajánlott feladatokat. Többen nehézségekről számoltak be. Teljesen érthető, hogy ezt nem 

szeretnék megosztani a csoportban. Megdöbbenek normál körülmények között is, amikor a 

szülő arról számol be, hogy a gyermek nem hajlandó alapvető dolgokra. Amikor egy iskolába 

készülő gyermek nem hajlandó számos ajánlást elvégezni, az nagyon elgondolkodtató, úgy, 

hogy az óvodában zokszó nélkül teljesíti azokat. Baj van a mai szülő-gyermek 

kapcsolatokkal. A szülő sokszor, mint barát viszonyul gyermekéhez és nem mint szülő, 

akinek tekintélye van, de ez már egy pszichológiai kérdés.  

A család igazi próbája a mostani időszak, hiszen kényszerből össze vannak zárva. Az anyának 

nem jut „én idő”. A mai gyermekek nem tudnak magukban játszani, mindig valamilyen 

ingerre van szükségük, amit a szülőtől várnak el. Ez viszont a szülő számára 24 órás ügyelet, 

lekötni a gyermek felesleges energiáit. ( Ezért is örülnek sokan az óvónő által ajánlott 
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feladatoknak, nem nekik kell ezt is kitalálni) Elhiszem, hogy fáradtak. Nem beszélve arról, 

hogy a karantén idején világ szerte ugrásszerűen megnőtt a családon belüli erőszak, a 

segélyvonalak hívása adataiból következtetve.  

Kollégáim reflexióiból válogatva: 

 

Kondásné Fülöp Katalin: 
 

„ Napi szinten kommunikálva „tettük fel” a csoportba a lehetőségeket. Úgy gondoljuk és a 

visszajelzésekből is az derül ki, hogy szeretik a szülők, ha nem egyszerre töltjük fel a heti 

„anyagot”, hanem szinte úgy mintha az óvodába járnának a gyerekek naponta a foglalkozási 

anyagnak megfelelően. Próbáltunk szűkítve a lehetőségek tárházából merítve plusz anyagokat 

küldeni, de vigyázva arra ne „vesszen el” a szülő a sok anyag között. Sajnos sok szülő 

panaszkodik, hogy a feladatokat nem tudják mindig megoldani. Szülők szavaival élve „nem 

bírunk a gyerekkel” ; „nem akarja megcsinálni”…stb. Ez sajnos egy kényszerhelyzet, 

mindenki tudja ez nem iskola- itt amikor elsősorban a szocializálásról lenne szó! Pont ezt nem 

tudjuk megvalósítani. Ilyen helyzetben, amikor a szülő panaszkodik, kérem, hogy ne erőltessék 

a feladatokat, csökkentsék minimálisra, érjük el, hogy élvezzék az otthoni munkát, a 

játékosságot találják meg a feladatok megvalósításánál.  

Azért összességében elmondhatom, szép alkotásokat mutatnak be a szülők, verseket 

óvodásaink édesen mondják a videón keresztül. A szülők lehetőségeikhez képest együtt 

működőek, de mindenki nagyon várja, hogy visszatérjen a „normális élet”. „ 

 

Bálintné Majoros Julianna: 

„A témákat komplex ismeretek átadásával, linkek ajánlásával töltöttük fel a facebook 

csoportba. A tevékenységet bemutató kisfilmhez segítő ötleteket adtunk, bíztattuk a szülőket a 

feladatok elvégzésére. Arra figyeltünk, hogy az elküldött anyag-ajánlások, a pedagógiai 

folyamatokba illeszthető témákban kerüljenek feltöltésre. Azonban a nyelvezet, a 

kommunikáció a szülőkkel való sikeres együttműködés érdekében barátságos, meggyőző, 

gyakorlatias, egyszerű hangnemben történt. Azt tapasztaltam, hogy az elküldött linkeket a 

szülők többsége látta, lájkolta és az elkészített produktumokat sokan visszaküldték. Többen a 

zárt csoportban, de néhányan a messengeren és egy szülő e-mailben és egy szülő MMS-ben. „ 

 „ Nehéz dolog és feladat ez a távoktatás nem csak nekünk, pedagógusoknak, hanem a 

szülőknek és gyermekeknek is egy nehéz időszak. Reméljük, hogy hamarosan vége lesz és 

visszatérünk a rendes, megszokott életritmusunkhoz, hiszen mindannyiunknak hiányzik a 

közösség. „ 

 

 

 

Juhász Gabriella: 

„A szülők visszacsatolása hozta az eddig megszokott tendenciát, a nagycsoportos korú 

gyermekek szülei sokkal aktívabbak, mondóka és verstanulásban, valamint a vizuális 

tevékenységek megvalósításában. A kiscsoportos korú gyermekek szülei közül, hárman – 

négyen raknak fel aktívan videókat, képeket, és elkészült műveket, a többiek szinte nem is 

jeleznek vissza, vagy jobb esetben „dobnak egy lájk” jelet a posztjainkra. Két anyuka küldd 

csak privát üzenet formájában visszajelzést.” 

„A munkánkat egyre többen elismerik, és több visszajelzés érkezik arra, hogy hálásak a 

feladatokért. Több szülő kellemes húsvéti ünnepeket kívánt számunkra is. „ 



20 

 

„A szülői vissza jelzések tartják a tendenciát, mi szerint a nagycsoportos életkorú 

gyermekekről több videót, fotót kapunk az általunk javasolt anyagok tartalmával, míg a 

kiscsoportos életkorú gyerekek szüleiből csak 4 – 5 anyuka jelez vissza aktívan. A többiek 

közül pedig néhányan egy- egy lájk jelel, tudatják, hogy látták a posztjainkat.” 

 

Bekker Zsuzsanna: 
 

„ A szülők többsége örült a megkeresésnek, és annak, hogy nem lesznek magukra hagyva a 

tanév következő szakaszában, de akadtak olyanok, akik konkrétan megmondták, hogy nem 

valószínű, hogy részt fognak venni a „online ovi” feladatiban. Nem azért, mert nem 

szeretnének foglalkozni a gyermekükkel, hanem mert a jelenlegi körülményeik nem teszik 

lehetővé. Pl. Több iskolás gyermek van a családban, és az ő oktatásuk túl sok időt vesz el. 

Online munkát végeznek. Ugyanúgy be kell menniük a munkahelyükre. Nincsenek otthon 

napközben és még az online logopédia és fejlesztő órán sem tudnak részt venni ( pedig 

rendkívül odaadó anyuka, akire mindig számíthattunk az elmúlt években).” 

„ Az anyag és a feladatok meghatározásánál továbbra is az volt a célom, hogy a gyermekeket 

és szülőket ne terheljem túl az aktuális anyaggal és az elvégzendő feladatokkal. Próbáltam 

sok-sok netes videót küldeni, hogy a gyermekek önállóan is meg tudják hallgatni, ahányszor 

szeretnék, ne kelljen a szülőknek túl sok időt a dalok, versek megtanításával töltenie. Ennek 

ellenére az egész online működésünk alatt, egy kislány volt, aki kettő verset, és 3 gyermek volt, 

aki egy verset tanult meg és küldött vissza videó formájában. Az ábrázolás feladatoknál nyolc 

gyermek küldött vissza az alkotásáról fotót, de ők sem minden héten készítették el. A 

feladatlapok nagyobb sikert arattak. Úgy érzem, hogy ez volt a legegyszerűbb a szülőknek. Ezt 

kinyomtatták, odaadták a gyermeknek, közben ők is tudtak mással foglalkozni. Akár online 

dolgoztak, akár tanultak a nagyobb iskolás testvérekkel. 12 gyermektől kaptam vissza 

megoldott feladatlapokat. 5-6 gyermek volt, aki rendszeresen küldte vissza őket. Ezen 

tapasztalat alapján a feladatlapok mennyiségét növeltem. „ 

„Hogy a gyermekek és a szülők lelkesedését fenn tudjam tartani, minden visszaküldött 

feladatot külön értékeltem. Rövid levelet írtam a gyerekeknek, amiben konkrét dicséreteket 

próbáltam megfogalmazni, illetve a munkájukban a pozitívumokat kiemelni. A szülőket külön 

kértem, hogy ezeket mindig olvassák fel a gyermekeknek. Volt olyan eset is, hogy oklevelet 

kaptak az ügyes gyermekek a munkájukért.” 

„Összességében az elmúlt időszakról azt tudom elmondani, hogy számomra egy újszerű 

megoldandó feladat volt, amit szívesen csináltam. Nem érzem, hogy különösebb nehézségeket 

okozott. A tervezés része nem igazán tért el az eddigi megszokottól. Élvezettel készültem a 

projektekre. Mivel nehéz volt, hogy megfelelően jusson el az anyag a gyermekekhez, az 

internetről letöltött videókat használtam fel segítségül. Ezek mennyisége jóval több, az eddigi 

megszokottól. Azonban tervezem ezeknek a jövőbeli felhasználását. Számomra a legnagyobb 

kihívás a szülők ösztönzése volt, mert sokak hozzá állása nagyon passzív volt. A jövőben ezen 

a téren mindenképp feladatok várnak, hogy jobban részt vegyenek és aktívabbak legyenek a 

gyermekük érdekében.” 

 

Mindent összevetve, rendkívül tanulságos volt ez az időszak. Emberek rejtett oldala tárult fel, 

mind a kollégák, mind a szülők részéről. Ki az, aki a nehéz időszakban is teljesít saját 

képességeihez mérten. 

A vezetőimmel való vészhelyzeti munka pozitív érzésekkel tölt el. Ők is a gáton harcoltak a 

vészterhes időszakban és mindent megtettek, hogy a munkánk megmaradjon, azt 

biztonságosan, ésszerűen lehessen elvégezni. Többször dicsértek, megköszönték a 

munkánkat. Ezért én is megtettem a tőlem telhetőt, hogy a rám eső munkát legjobb tudásom 

szerint végezzem, és ne akadályozzam azokat, akik a döntéseket hozzák és viszik a 
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felelősséget a vállukon, illetve segítsem a legmesszebbmenőkig kollégáim munkáját, tartsam 

bennük a reményt és a lelket, hogy tudják, legalább a munkájuk rendben van.  
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