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BEVEZETŐ
2011-ben, amikor az óvodavezetői álláshelyre pályáztam az alábbi törvények, rendeletek
szabályozták az óvodák működését:
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
ENSZ Gyermeki Jogok Egyezménye
 Az óvodai nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról rendelkező
137/1996.(VIII.28.) számú Kormányrendelet
 A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól szóló 277/1997. (XII. 22.) számú
Kormányrendelet
 A nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) számú MKM
rendelet
 A közoktatás minőségirányításáról szóló 3/2002. (II. 5.) OM rendelet
Közülük az elmúlt 5 évben mindegyik módosult, illetve újabbak is megjelentek. Ezek jelentős
mértékben megváltoztatták a pedagógiai munkánkat. Minden óvodai szabályzót
módosítanunk kellett a törvényi előírásoknak megfelelően, majd a gyakorlati munkánkat is e
szabályzókhoz kellett igazítani.
Egy valami azonban nem változott a gyermekekhez való viszonyunk.
A Pedagógiai programunk s zellemében az alapelvünk továbbra is
 A gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete, szeretete, megbecsülése és a bizalom.
 Egyenlő bánásmód biztosítása minden gyermek számára, melynek folyamán nem
alkalmazunk közvetlen vagy közvetett különbségtételt, kizárást, korlátozást vagy
kedvezést.
 A gyermek jogainak tiszteletben tartása és a gyermek érdekeinek mindenek feletti
érvényesítése.
 Számunkra minden hozzánk kerülő gyermek érték. Ennek szellemiségében valósítjuk
meg a különbözőségek elfogadtatását, és az egyéni differenciált bánásmódot.
Célunk, melyet a napi gyakorlat során mindig szem előtt tartunk
 A gyermeki szükségletek kielégítése érzelmi bizto nságot nyújtó, derűs, szeretetteljes
óvodai légkör megteremtésével.
 Harmonikus személyiségfejlesztés, saját érési tempóhoz igazodó testi, szociális és
értelmi érettség kialakítása, az egyéni adottságok, készségek figyelembevételével.
 Biztosítva legyen a gyermekek számára a gyermekként való élés, azaz a folyamatos,
önfeledt, szabad játék és a mozgás gazdag feltételrendszere, valamint a gyermeki
közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő –
tevékenységek végzésének lehetősége és az ehhez igazodó műveltségtartalmak és
emberi értékek közvetítése.
 Közvetett segítségnyújtás ahhoz, hogy a gyermekekben megteremtődjenek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
 Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez
igazítása.
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 A gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezet kialakítása.
 A hazájukat elhagyni kényszerülő családokba tartozó gyermekek (migráns)
önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése, átörökítése, nyelvi nevelése és
társadalmi integrálása.
 A sajátos nevelési igényű gyermek nevelése.
 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált
fejlesztése, fejlődésének segítése (felzárkóztatás).
 Tehetséggondozás – a szülői házzal karöltve.
Fő feladatunk
Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
 az egészséges életmód alakítása,
 az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés,
 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
 a 3 – 7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének
szem előtt tartása.

1. Az intézmény működésének jellemzői
1.1.
Nevelési
év
2011/2012

A pedagógusok helyzete az elmúlt öt évben
Állás
hely
17

Jogviszonya
megszűnt/s zünetel
Kaluzsa Ferencné (7.)
Sztudva Mónika (7.)

Megszűnés oka
Elhunyt
Közös megegyezés
Bóbita óvodába ment

Lukács Ibolya (6.)

2012/2013
2013/2014

17
17

2014/2015

17

2015/2016

17

Új dolgozó
–
Keresztes
(7.)

Irén

Gyed

Dregusné Farkas Rózsa Határozott
idejű
(nyugdíjas) (6.)
szerződése lejárt
----Egyed Tünde (4.)
Közös megegyezés –
vidéki óvoda –lakóhely
miatt
Horváth Istvánné (5.)
Nyugdíjazás miatt
Kóti Gabriella (5.)
Azonnali hatállyal – a
pedagógusi
munkával
összeegyeztethetetlen
nevelési
módszerek
miatt
Bernáthné
Balogh Közös megegyezés –
Ildikó (8.)
óvodavezetői pályázatot
nyert egy X. kerületben
Gönczi Amália (8.)
Közös
megegyezés
próbaidő lejárta előtt
Lajos Ildikó (4.)
Tartós betegállomány
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Csepelyi
Tamásné (6.)
--Lajos Ildikó (4.)

Kóti Gabriella(5)

Gönczi
(8.)

Amália

Csábiné Fekete
Gyöngyi (5.)
Sárfi Gyuláné (4)

Nevelőtestületünk összeszokott, nagyobb részt évtizedek óta együtt dolgozó munkatársakból
áll. Ennek egyetlen hátránya, hogy a pedagógusok átlag életkora 50 év felett van.
Az elmúlt években minimális fluktuáció figyelhető meg. Horváth Istvánné nyugdíjba
vonulása után nehezen találtuk meg az utódját. Csábiné Fekete Gyöngyi személyében
szakmailag és emberileg is nagyszerű munkatársat kaptunk.
Ugyanilyen nehézséget okozott a 4. és 6. csoportba kiválasztani azt a pedagógust, aki
sajátjának érzi az óvodánkat, eredményesen tud együttműködni a kollégákkal.
Jelenleg a 8. csoportban egy óvodapedagógus van. A folyamatosan kiírt pályázatra
jelentkezők megrettennek a magas csoportlétszámtól.
Ennek a nevelési évnek a végén 3 óvodapedagógus megy nyugdíjba, és a 2016/2017 nevelési
év végén újabb 2 kollégánk. Pótlásuk nehéz feladat lesz a nevelőtestület számára.
A technikai dolgozók helyzete
 2012-ben 3 dolgozónk: Szőke Lászlóné – óvodatitkár, Tóvári Gyuláné – dajka,
Czakóné Hidasi Katalin - konyhás betöltötte a 62. életévét, és a törvényi változások
következtében a nyugdíj mellett csak akkor folytathatták volna a munkájukat, ha
lemondanak a nyugellátásról. Mivel ez a feltétel számukra anyagilag kedvezőtlen lett
volna, a nyugellátást választották. Azóta a munkatársunk Udrea Krisztina, Madócs
Andrea, Bende Borbála.
 2014-ben kertészünktől váltunk meg közös megegyezéssel, mert nyugdíj előtt állt, és
talált egy anyagilag kedvezőbb állást. Új dolgozónk Horváth Barnabás.
 Nagy Nikoletta gyógypedagógiai asszisztens jelenleg GYED-en van. A helyettesítését,
volt dajkánkkal – aki megfelelő végzettséggel rendelkezik – Ölveczky Ritával
oldottuk meg 2015 márciusától. Ennek következtében az új dajka Mona Éva lett, aki
hamar beilleszkedett közösségünkbe.
 Csáki Istvánné az 1. csoport dajkája szintén nyugdíjba vonult 2015 novemberében. Az
új dolgozónk Kátainé Pacsi Ilona, akitől nem áll távol az óvodás korosztály, hisz
középfokú óvónői képesítése van. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége jó hatással
van a gyermekekre.
Humán erőforrás felkészültsége, feltételek változása, továbbképzések tartalma, a
továbbképzésen szerzett kompetenciák hasznosítása
Nevelőtestületünk majdnem minden tagja minimum 25-30 éves gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik. Szakmailag jól képzettek, és jól alkalmazkodnak a kor kihívásaihoz. Nyitottak,
érdeklődőek, keresik a módszertani megújulás lehetőségeit. Az öt évre szóló továbbképzési
tervben foglaltak alapján teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket.
A továbbképzés tartalmának kiválasztásnál szem előtt tartottuk, hogy a Pedagógiai
Programunkhoz és az egyéni érdeklődéshez egyaránt igazodjon.
A kötelezően előírt - hét évenkénti – továbbképzések mellett, részt vettünk a KPSZI által
szervezett szakmai képzéseken, ill. a kerületi munkaközösségek bemutató foglalkozásain.
A 2000 óta több pedagógus is elvégezte a 120 órás fejlesztő pedagógusi képzést, az itt szerzett
ismereteket a mai napig használják gyakorlati munkájukban. Ennek eredménye, hogy a
gyermekek egyéni fejlesztése terén óvodánk minden óvodapedagógusa sikeres.
Továbbképzéseken szerzett tapasztalatok és Dévayné Cs. Brigitta kreatív ötleteinek hatására az elmúlt évek során sokat változott csoportszobáink hangulata és az épület belső környezete.
Az óvodapedagógusok mellett a pedagógiai munkát segítő munkatársak is aktív részesei a
belső intézményi környezet kialakításának.
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Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a pedagógusok kötelező hét évenkénti továbbképzésének
állami támogatása 2013-ban megszűnt. Azonban köszönettel tartozunk a Fenntartónak, hogy 4
pedagógusunk szakvizsgás képzését anyagilag támogatta (támogatja).
A kötelezően előírt továbbképzés már csak három kollégát érint, hiszen életkoruknál fogva a
testület többi tagja már mentességet élvez, ill. az elkövetkező 3 éven belül eléri az 55.
életévét, amikor megszűnik a továbbképzési kötelezettség.
Az alábbiakban részletezem, hogy dolgozóink közül 2011/2012-es nevelési évtől kezdve ki,
milyen továbbképzéseken vett részt.
2011/2012 nevelési évben
 BME Közoktatás vezetői szakvizsga - Bernáthné B. Ildikó (I. félév)
 Mozgásterápiás szakmai nap - Berkics Zoltánné (10 óra)
 Szabad játék - Berkics Zoltánné (10 óra)
 Tanulási zavarok megelőzése - Berkics Zoltánné (10 óra)
2012/2013 nevelési évben
 BME Közoktatás vezetői szakvizsga - Bernáthné B. Ildikó (II-III. félév)
 AVKF Óvodavezetői szakvizsga – Bánáti Tiborné (I. félév)
2013/2014 nevelési évben
 A gyermekrajz elemzés elmélete és gyakorlata - Softic Aranka, Heiner Mónika, Bánáti
Tiborné (5 óra),
 BME Közoktatás vezetői szakvizsga - Bernáthné B. Ildikó (IV. félév)
 AVKF Óvodavezetői szakvizsga – Bánáti Tiborné (II - III. félév)
2014/2015 nevelési évben
 AVKF Óvodavezetői szakvizsga – Bánáti Tiborné (IV. félév)
 A pedagógus mesterség – Eignerné S. Mária, Softic Aranka (25 óra)
 Szakértők felkészítése a minősítésre – Bernáthné B. Ildikó (30 óra)
 AVKF Óvodavezetői szakvizsga – Heiner Mónika, Berkics Zoltánné (I. –II. félév)
 Alkotó pedagógia – Keresztesi Irén (5 óra)
 Érzelmi intelligencia - Softic Aranka (5 óra)
 A gyermekrajz elemzés elmélete és gyakorlata – Lajos Ildikó, Csepelyi Tamásné,
Keresztes Irén, Lajos Ildikó (5óra)
2015/2016 nevelési évben
 AVKF Óvodavezetői szakvizsga – Heiner Mónika, Berkics Zoltánné (III-IV. félév)
 Családpedagógia alapjai – Dévayné Cs. Brigitta, Eignerné S. Mária (25 óra)
 Beszédfejlesztés gyakorlata - Dévayné Cs. Brigitta, Eignerné S. Mária (25 óra)
 Kötelező óvodáztatás 3 éves kortól – Lajos Ildikó (30 óra)
 A Zöld Óvoda kritériumrendszere – Lajos Ildikó (30 óra)
 Óvodai nevelés eszközkészlete a papírtól az IKT- ig - Lajos Ildikó (30 óra)
 Alapkészségek fejlődésének támogatása - Lajos Ildikó (15 óra)
 Gondolkodom, tehát vagyok! – Lajos Ildikó (15 óra)

Az elmúlt 5 évben 2 dolgozó (Bernáthné B. Ildikó, Bánáti Tiborné) szerzett szakvizsgát, ill.
az idei nevelési év végére még 2 munkatársunk (Heiner Mónika, Berkics Zoltánné) válik
szakvizsgázott pedagógussá.
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2014-ben a jelenlegi óvodapedagógusok közül 2 dolgozónk (Sárfi Gyuláné, Bánáti Tiborné)
töltötte fel az OH oldalára rövidített portfólióját, így ők 2015. januárjától ideiglenesen a
Ped.II. besorolást kapták.
2015 novemberében Csábiné Fekete Gyöngyit minősítették. Teljesítménye 100% lett.
Büszkék vagyunk rá! Ennek értelmében 2016 januárjától ő is Ped. II. kategóriába került.
Örömünkre szolgált, hogy 2015-ben – fenntartói támogatással – minden technikai dolgozónk
részt vett a Dajka konferencián. Fejlődésük érdekében ezt a lehetőséget szívesen igénybe
vennék az elkövetkező években is.
A teljesítményértékelés eredményei
A pedagógus teljesítményértékelést 4 éven keresztül a Másképp modell alapján végeztük.
A Másképp modell értelmében 5 kompetencia mentén történik az ön – és a vezetői értékelés.

Kulcskompetenciák
Szakmai
tudás
alkalmazása
Kommunikáció és
kapcsolatok
kezelése
Megbízhatóság,
felelősségvállalás
Együttműködés
Komplexitás
kezelése

Int.
Elvárás
85%

2010/2011
vezetői
értékelés

2011/2012
vezetői
értékelés

2012/2013
vezetői
értékelés

2013/2014
vezetői
értékelés

85

86

87

82

87

75

85

87

82

87

80

96

97

86

97

75

86

85

85

85

70

87

88

88

88

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a pedagógusok kiegyenlített teljesítmény nyújtanak minden
kompetencia területen. Az intézményi elvárások közül az elméleti ismereteket és gyakorlati
megvalósítást tartottuk a legfontosabb értéknek, amit a %-os megjelenítés is alátámaszt. A
2012/2013 évet kivéve minden évben meghaladták a pedagógusok ezt az elvárást. A többi
kompetencia területén az összesített intézményi átlag jelentősen meghaladta minden évben az
elvárást.
2014/2015 nevelési évben a pedagógusok munkájának értékeléséhez új szempontsort
dolgoztunk ki, mert a Másképp modell túl általános volt, és nem tartalmazta azokat a
területeket, amelyek a mindennapi pedagógiai munka során visszaköszönnek.
Az értékelési szempontok az alábbi területekre terjedtek ki, és 15 pedagógus összesített
átlagát tartalmazza.
Értékelési szempontok
Munkafegyelem, munkavégzés
Nevelés, eredményesség
Emberi kapcsolatok, kommunikáció
Óvodai szervezethez való kötődés
Többletek (pályázat írás, stb.)

Inté zményi elvárás
80%
80%
80%
70%
70%
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Vezetői megítélés
82,5%
83,5%
89,5%
65,5%
68%

A teljesítményértékelés is megmutatja, hogy nevelőtestületünk színvonalas nevelőmunkát
végez, jól tud a közösen kialakított célokért dolgozni. Megbízható, kötelességtudó, értékes
emberekből álló közösség. Persze vannak olyan területek, ahol lehetőség van a fejlődésre
(szervezethez való kötődés, plusz feladatok vállalása), de nincs olyan pedagógusunk, aki ne
lenne valamiben kiváló, különleges képességű. Büszke vagyok rájuk!

Technikai dolgozók értékelése a munkaköri leírásokban megfogalmazott feladatok mentén
történik. Az értékelés során figyelembe vesszük a saját, a dajkák esetében a velük dolgozó
pedagógusok és a vezető véleményét.
Minden nevelési évben mindegyik dolgozónk megfelelt az intézményi elvárásnak. Egyes
területeken kiemelkedő egy-egy munkatársunk:
 Udrea Józsefné takarítási munkákban, plusz feladatok vállalásában
 Kovács Árpádné a gyerekekkel való kommunikációban, bánásmódban
Rajtuk kívül mindegyikükre, minden helyzetben lehet számítani. A dajkák nélkülözhetetlen
segítői az óvodapedagógusoknak, nélkülük a magas csoportlétszám mellett nehezen
boldogulnánk.

1.2.

Gyermekek létszáma, összetétele

Nevelési év

Gyermek
létszám
október 1.

Gyermek
létszám
május 31.

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

231
227
235
234
224

228
234
233
234
----

SNI
gyermekek
száma
Okt.(máj.)
7 (7)
5 (6)
5
2
4

HH-HHH
gyermekek
száma
okt. 1.
26+1
25+4
0+1
5+6
2+3

HH-HHH
gyermekek
száma
máj. 31.
25+3
32+4
2+4
1+4
----

Változások iránya, tartalma, lehetséges okai
Alapító okiratunk értelmében óvodánk férőhely száma 240. A 8 csoport befogadó képessége
192 fő. A férőhely számhoz képest a kihasználtsági mutatónk 118% - 125% mozog, emiatt
minden nevelési év elején engedélyeztetnünk kellett, hogy magasabb létszámmal indítsuk a
csoportjainkat. Ez azonban megterhelő a gyermekeknek, mivel kicsi a mozgásterük.
Az Alapító okirathoz mérten a kihasználtsági mutatónk az október 1- i és a május 31- i
létszámadatok viszonylatában - az elmúlt 5 évben - az alábbiak szerint alakult, a számított
létszám függvényében.






2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

3 fővel csökkent
6 fővel nőtt
1 fővel csökkent
változatlan

(kihasználtság: 99 % → 98 %)
(kihasználtság: 96,5% → 100%)
(kihasználtság: 100% → 99,5%)
(kihasználtság: 98,5%)
(kihasználtság: 95%)

Az októberi és nevelési év végi létszámadatoknál keletkező eltérés oka költözés.
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A hátrányos helyzetű gyerekek száma a beszámolási időszak első két évében 27 és 36 fő
közötti, de a törvényi változások következtében 2013/2014 –es nevelési évtől a HHH és a HH
gyermekeink száma jelentős mértékben csökkent.
Az SNI-s gyerekek száma 4 - 5 fő volt, de 2011/2012 évben 7 főre emelkedett. A százalékos
arányban ez néhány tizednyi változást mutat. Sajnálatos dolog, hogy minden évben volt olyan
gyermekünk, aki csak nyárra – a beiskolázás előtt kapta meg a SNI státuszt, így a gyermek
nem kaphatták meg időben a nekik járó plusz fejlesztést.

Nevelési év
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Felvételre jelentkezett
113
116
114
114
85

Elutasított gyermekek
38
31
38
30
14

Óvodánk keresett a szülők körében, ennek eredménye, hogy minden évben jóval többen
iratkoznak be, mint ahány gyermeknek férőhelyet tudok biztosítani.
Az elmúlt három évben már csak arra volt lehetőségem, hogy azokat a gyermekeket vegyem
fel, akik augusztus 31-ig töltötték be a 3. életévüket.
Négy éven keresztül nagyon magas volt a felvételre jelentkezett gyermekek száma, emiatt
sokat el kellett utasítanom. Emiatt egy szülő fellebbezett, de gyermeke a nyári
létszámváltozás következtében mégis óvodásunk lett.
Az idei nevelési évtől - a körzethatárok módosítása miatt – kevesebb gyermeket írattak be
óvodánkba, ennek ellenére 14 gyermek számára így sem tudtam férőhelyet biztosítani.

Beiskolázási mutatók alakulása az elmúlt öt évben
Nevelési év

Tanköteles
gyermekek
száma

Iskolába menő
gyermekek
létszáma

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

70
89
89
95
93

58
74
57
68
68

Szülő
kérésére
óvodában
maradt
8
10
30
20
20

Szakértői +Nevelési
Tanácsadó javaslata
alapján
óvodában marad
2+2
1+4
1+1
3+4
1+4

2013-től a Köznevelési Törvény módosította a tankötelezettség határidejét. Az új szabályozás
értelmében mindazon gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket tankötelessé
válnak. Ezt megelőzően ez a határidő május 31-e volt.
Ez indokolja, hogy a tanköteles gyermekek közül egyre több gyermek marad óvodában még
egy évet. A szülők élnek ezzel a lehetősséggel és a nyári születési gyermekek közel 90 %-a
szülői kérésre, a pedagógusok jóváhagyásával veszi igé nybe további egy évig az óvodai
nevelést.
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1.3.

Gyermeki teljesítmények alakulása mé rési eredmények

A gyermekek fejlettségének mérése, értékelése a pedagógia-diagnosztika eszközével évente
két alkalommal történik, melyet a fejlettségmérő lapon rögzítünk.
Fő területei:
 Mozgásfejlettség,
 Testséma ismerete,
 Téri tájékozódás, térbeli mozgás fejlettsége,
 A gyermek értelmi fejlettsége,
 A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége,
 A nyelvi kifejezőkészsége,
 A gyermek szociális fejlettsége, szociális érettsége.
A mérések lehetőség szerint természetes helyzetben, vagy feladathelyzetben alkalmazott
megfigyelésen alapulnak, esetenként játékos egyéni vizsgálaton keresztül történnek.
A nagycsoportosok bemeneti és kimeneti mérését hasonlítjuk össze az elmúlt évek
méréseinek viszonylatában a fent említett mérési területeken.
Fejlettségi Mutatók
2010/2011 nevelési év
Bemenet

Kimenet

Mérési területek
4. csop

5. csop

4. csop

5. csop

29%
28%

40%
51%

80%
96%

97%
98%

Testséma

39,8%

59%

96%

97,5%

Térirányok

21%

65%

97%

98%

67,5%

77,5%

97,5%

96,5%

Mozgás (egyensúly)
Bal láb
Jobb láb

Értelmi fejlettség (beszédértés)
Átlag:

48%

95,5%

2011/2012 nevelési év
Bemenet

Kimenet

Mérési területek
2. csoport

6. csoport

2. csoport

6. csoport

Mozgás (egyensúly)
Bal láb
Jobb láb

25%
27%

39%
49%

97%
99%

93%
97%

Testséma

42%

80%

93%

90,5%

Térirányok

28%

75%

98,5%

95%

55%

72%

87,5%

97%

Értelmi
(beszédértés)
Átlag

fejlettség

49%

9

95%

2012/2013 nevelési év
Bemenet

Kimenet

Mérési területek
1. csoport

7. csoport

1. csoport

7. csoport

Mozgás (egyensúly)
Bal láb
Jobb láb

77%
80%

83%
82%

95%
97%

100%
100%

Testséma

78%

80%

93%

94%

Térirányok

75%

75%

95%

99%

78%

72%

97%

97,5%

Értelmi
(beszédértés)

fejlettség

Átlag

78%

97%

2013/2014 nevelési év
Bemenet

Kimenet

Mérési területek
Mozgás (egyensúly)
Bal láb
Jobb láb
Testséma
Térirányok
Értelmi
(beszédértés)

fejlettség

3. csoport

5. csoport

3. csoport

5. csoport

26,5%
26,5%

53,5%
55%

97%
97%

99%
98,5%

45%

74%

82%

97,5%

26,5%

73%

82%

97%

57,5%

86,5%

95%

96%

Átlag

52,5%

94%

2014/2015 nevelési év
Bemenet

Kimenet

2. csoport

4. csoport

2. csoport

4. csoport

Mozgás (egyensúly)
Bal láb
Jobb láb

43,5%
46,5%

22,5%
21,5%

86%
94%

92,5%
98,5%

Testséma

72 %

49,5%

92%

95,5%

Térirányok

76%

33%

97%

98,5%

61%

62%

96%

97%

Értelmi
(beszédértés)
Átlag

fejlettség

49%

10

94,5%

A 2012/2013-as nevelési évet leszámítva a gyermekek bemeneti teljesítménye közel azonos
(48%-52,5% közötti). A kimeneti mérés óvodai átlaga 94% - 97% közötti. Ennek
következtében a hozzáadott pedagógiai érték a 2012/2013 nevelési évet kivéve 41,5% 47,5%, amely nem csak a gyermeki érésnek, hanem az eredményes fejlesztő munkának is
köszönhető.
Említésre méltó az a tény is, hogy minden nevelési évben a két nagycsoportban a különböző
mérési területek kimeneti eredménye 80% - 100% között mozog.

Neveltségi szint mé rése
5 éve mérjük a gyerekek neveltségi szintjét. Ebben az esetben nagymértékben meghatározó a
családi háttér, de az óvodai nevelés hatására is jelentős változás következik be a gyermekek
viselkedésében.
A mini csoportosoknál – a koruknál fogva – a legalacsonyabb a neveltségi szint, míg a
nagycsoportosoknál a legmagasabb. Az eredményesség mindenképpen az óvodai szokások
következetes betartatását igazolja.
Nevelési év
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Összesített óvodai átlag
71,5%
81,5%
82%
81%
82%

Az óvodai nevelés, szokás – szabályrendszer következetes betartatásának hatására:
 Kimutatható a fejlődés a szokások, szabályok betartásának területén.
 A gyermekek egyre jobban vigyáznak a környezetükre és egyre kulturáltabban
beszélnek és étkeznek.
 Kevésbé jellemző rájuk az illetlen szavak használata.
 Használják a kérem- köszönöm szót, és az egyéb udvarias beszédre jellemző szavakat,
valamint érkezéskor és távozáskor köszönnek.
Fejleszthető területek:
 Konfliktusok kezelése.
 A konfliktusok kezelésének „megtanítása”.
Követő kérdőívek
Minden év márciusában az iskolák első osztályos tanítóit arra kérjük, hogy az általunk
elküldött kérdőíven értékeljék volt nagycsoportosaink iskolai teljesítményét. A követő
kérdőív szempontjai megegyeznek a fejlettségmérő lapunk felépítésével és a Pedagógiai
program kulcsfontosságú nevelési területeihez kapcsolódnak.
A táblázatban éves szinten csak azoknak a csoportoknak az eredményei szerepelnek, ahonnan
a gyermekek iskolába mentek. /a 8. csoport vegyes csoport, ezért minden évben szerepel az
értékelésben./
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2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
1. csoport

---

83,5%

---

---

82,5 %

2. csoport

---

---

86,5%

---

---

3. csoport

89%

---

---

---

90 %

4. csoport

---

---

---

86,5%

---

5. csoport

94%

---

---

89%

----

6. csoport

---

----

89%

---

---

7. csoport

---

86%

---

---

---

8. csoport

89,5%

87%

86%

85,5%

87%

Összességében elmondhatom, hogy az óvodai fejlesztő munka eredményes. Természetesen a
csoportok teljesítménye között van eltérés. Ennek oka a gyermekek egyéni képessége, a
tanítói vélemények szubjektivitása, ill. befolyásolja, hogy 3 vagy 4 évig óvodába járó
gyermekekről van-e szó. Az iskolalátogatások során azonban a tanítók nagyon jó véleménnyel
vannak volt óvodásainkról. Általában jó tanulók, szorgalmasak, fegyelmezettek és jól
alkalmazkodnak az iskolai élethez. Rendelkeznek mindazon képességekkel, amelyek az
eredményes iskolai évekhez nélkülözhetetlenek.

1.4.

Az intézmé ny ellenőrzési, értékelési rends zerének működtetése , eredmények,
fejlesztésre váró területek

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét az SZMSZ, illetve az adott nevelési évre
vonatkozó szempontjait az éves munkaterv szabályozza.
Az SZMSZ-ben megtalálhatók a belső ellenőrzés általános elvi követelményei, célja, feladata,
a folyamat szabályozása és dokumentumai.
Minden nevelési évben a munkatervben szabályozott módon végeztem az ellenőrzéseket a
vezető helyettessel együttműködve.
Minden alkalmazott esetében az ellenőrzésem kiterjedt:
 A HACCP, munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi szabályok betartására
 Óvodai szabályzókban foglaltak betartására
Pedagógusok esetében az ellenőrzésem kiterjedt:
 A csoportok életének szervezésére
 A napi munkára való felkészülésre
 A gyerekekkel való bánásmódra
 A szülőkkel való kapcsolattartásra
 Hagyományok ápolására, jeles napok megtartására
 Nyílt hetek, szülői értekezletek szervezésére
 A munkaközösségek munkavégzésére
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 Dokumentációk vezetésére (nevelési tervek, ütemtervek, mulasztási naplók, fejlettség
mérések)
Dajkák esetében az ellenőrzésem kiterjedt:
 A gyerekekkel való bánásmódra, kommunikációra
 Takarítási feladatokra
 Kollegákkal való együttműködésre
Kertész esetében az ellenőrzésem kiterjedt:
 Az udvar és az óvoda környezetének rendben tartására, az esetleges balesetveszélyek
elhárítására
Adminisztrátor, óvodatitkár esetében az ellenőrzésem kiterjedt:
 A munkaköri leírásba foglaltak maradéktalan teljesítésére
 Az önálló, precíz feladatvégzésre
 Határidők betartására
 Szülőkkel való kommunikáció minőségére
A csoportlátogatások során az ellenőrzés kiterjed:
 A nevelési év fő feladatára és a korcsoporthoz igazított speciális feladatok elemzésére,
értékelésére. (minden csoportban)
 A beszoktatás tapasztalatai, a szokás-szabályrendszer és a közösség alakítása
(kiscsoportban)
 Az iskolai élethez szükséges képességek fejlesztése (nagycsoportban)
Minden óvónőt két – három alkalommal ellenőrzök a nevelési év során. A tapasztalataimat
ellenőrzési lapon rögzítem. A csoportlátogatást követően a látogatott pedagógus reflektál az
aznapi tevékenységéről, majd én is értékelem a látottakat. Az írásos feljegyzésen a pedagógus
egyetértését adja, vagy ellentétes véleményét leírhatja.
A vezető helyettes, Heiner Mónika a pedagógiai dokumentációkat ellenőrizi és értékeli.

BESZOKTATÁS TAPASZTALATAI
Az elmúlt 5 év folyamán megtapasztalhattam, hogy az adott nevelési év kiscsoportjainak
mindegyikében meleg, családias légkör fogadta a gyerekeket. Az édesanyák élhettek a
beszoktatás lehetőségével, de szinte senki nem használta ki.
Mindegyik csoportban a dajkák is tevékeny részesei voltak a beszoktatási folyamatnak. A
szeretetteljes befogadás, a gyerekekre való odafigyelés hamar megtérült, hiszen a „picik”
gyorsan megszokták az óvodai életet. Az egyetlen nehézség a délutáni pihenő volt, mivel az
otthonról jött gyermekeket a szülők már nem szívesen fektetik le aludni. Így a pihenést a
pedagógusoknak újra a gyermekek napirendjébe kellett építeniük. Minden gyermek
megtalálta a helyét a csoporton belül. Örömmel jöttek óvodába. Szívesen tevékenykedtek
együtt társaikkal. A szülők pozitív visszajelzései megerősítettek minket munkánkban.
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SZAKMAI FELADATOK
Pedagógiai Programunknak megfelelően minden nevelési évben kiválasztunk egy nevelési
területet, amely nem csak a belső hospitálások alapját, hanem a középső csoportos korosztály
ellenőrzési szempontját is adják.
Az alábbi nevelési területeket ellenőriztem:






2011/2012 nevelési évben
2012/2013 nevelési évben
2013/2014 nevelési évben
2014/2015 nevelési évben
2015/2016 nevelési évben

Környezeti nevelés
Anyanyelvi nevelés
Mozgásfejlesztés
Vizuális kultúra fejlesztése
A tevékenységekben megvalósuló tanulás szervezése

Erősségek
 A környezeti nevelés területén
 Jó szervezés, a különböző természetvédelmi tevékenységeket megelőzően.
 Újdonságok bevezetése (Paradicsompalánta, fűszernövények, gyógynövények
magjának ültetése – kóstolása).
 Tudatos környezet- és természetvédelem (PET palackzsugorítás - szelektív
hulladékgyűjtés).
 Anyanyelvi nevelés területén
 Egyes gyerekek szociokulturális hátterének megismerése, az egyéni nyelvi hátrányok
kompenzálása, valamint a tehetséggondozás.
 A metakommunikációs és verbális információk befo gadására, megértésére való
képesség alakítása.
 A nyelvi kultúra átadása, szókincs gazdagítása.
 A megfelelő „minta” biztosítása a felnőttek részéről.
 A nyelvi és kommunikációs képességek kibontakoztatása.
 Spontán beszédhelyzetekkel a gyermekek beszédaktivitásának fokozása, a beszédkedv
fenntartása, és ösztönzése.
 Változatos módszerekkel és különböző anyanyelvi játékokkal történő fejlesztés.
 Esetleges beszédzavarok felismerése, megelőzése (az óvodapedagógus által
felismerhető fejlődési diszfázia, pöszeség, dadogás, hadarás, szelektív mutizmus a
kétnyelvű családoknál).
 A gyermekek nagy többsége szívesen beszél, beszélget és kedveli a meséket.
 Nagycsoport végére képesek összetett mondatokban kifejezni gondolataikat.
 Mozgásfejlesztés területén
 Az óvodai élet egészét áthatja a mozgás. A pedagógusok kihasználják az óvoda és a
környezet adta lehetőségeket. (pl.: közeli játszóterek).
 A mindennapos testmozgást minden csoportban a gyerekek motiváltsága és a
játékosság jellemzi.
 Nagy hangsúlyt kap a szociális fejlesztés, valamint a prevenció.
 A játékidőben mindenhol megtalálható valamilyen mozgásfejlesztő eszköz. (pl.:
trambulin, mászó henger, francia tornaszer stb.)
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 A szervezett mozgás egyre több csoportban, csoportbontásban történik a hatékonyság
fokozása és a várakozási idő lerövidítése céljából.
 Mezítlábas torna előtérbe került a 4-es csoportban.
 A vizuális kultúra fejlesztése területén
 A pedagógusok szakmailag jól felkészültek, és minden esetben figyelembe veszik a
gyermekek egyéni képességét és eltérő fejlődési ütemét.
 Az óvodapedagógusok nagyon kreatívak. Sok új ötlettel, technikával frissítették az
ábrázolás területét.
 Felzárkóztatás és a tehetség gondozása egyaránt megvalósul.
 Kiemelkedő a 6. csoportos gyerekek rajzkészsége. Sok a tehetséges gyermek.
 A 4. csoportos gyerekek nagyon kreatívak, melyet a barkácsoló és az építő
tevékenységük során kamatoztattak leginkább.
 A csoportszobák esztétikusak. A dekorációk az évszakokhoz, ünnepekhez, jeles
napokhoz igazodnak.








A tevékenységekben megvalósuló tanulás szervezé se területén (Az első félévi
ellenőrzésem tapasztalatai alapján).
Utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások
alakítása) jellemezte a tanulás szervezését.
Spontán játékos tapasztalatszerzés, felfedezés a játéktevékenység közben valósult
meg.
Cselekvés és tanulás összehangolása jellemezte az ismeretnyújtást.
Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés nagymértékben kiegészítette a
pedagógusok ismeretbővítését.
Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedeztetés
minden csoportban megfigyelhető.
A csoport összetételének, a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének,
szociokulturális hátterének, napi aktuális állapotának valamint az egyéni szükségletek
és képességek figyelembevétele napi gyakorlat.

Összességében elmondhatom, hogy minden pedagógusunk eredményes a különböző nevelési
területeken. A gyermekek aktívan vettek részt a különböző tevékenységekben. A
megmutatkozó egyéni fejlődésbeli eltéréseket minden dolgozónk természetesnek vette, és a
fejlesztések során előtérbe helyezte.
Az elmúlt öt évben azt tapasztaltam, hogy a legjelentősebb változás a vizuális nevelés
területén következett be. Minden csoportban vannak kreatív kollégák, akik a saját ötleteiket,
az önképzés során megismert új ábrázolási technikákat szívesen beviszik a csoportokba, ezzel
is segítve a gyermekek önkifejezési képességét, valamint a vizuális kultúrájuk fejlődését.

ISKOLAÉRETTSÉG VIZSGÁLATA
Csoportlátogatásaim során azoknak a képességeknek a meglétét figyeltem meg, amelyek az
iskolába lépéshez nélkülözhetetlen (pl.: feladattudat, feladattartás, figyelem, beszédfegyelem
stb.).
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Erősségek:
 Minden iskolaérettnek ítélt nagycsoportos a megfelelő alapokkal indult iskolába.
Képessé váltak a tartós figyelemre, feladattartásra.
 Testileg, lelkileg, szociálisan éretté váltak.
 Szerették és várták az olyan helyzeteket, amelyek valamilyen feladathelyzet elé
állította őket. Nyitottak, érdeklődőek voltak.
 Fejlettségmérés pozitív eredménnyel zárult.
Ezeken túl az ellenőrzésem kiterjedt
 Pedagógiai programban megfogalmazott célok összhangban vannak-e az óvoda
mindennapi életével, működésének eredményével.
 A nevelés folyamatok vizsgálatára – milyen az óvodapedagógus munkája, hogyan
segíti, irányítja, motiválja a gyermekeket, hogy minél eredményesebb legyen nevelő
munkája.
 A gyermekek vizsgálata a programban megfogalmazott „a fejlődés várható eredménye”
alapján – hol tart a gyermek a fejlődésében, mit értünk el nevelésünkkel.
 A szervezet belső rendjére, működésére vonatkozó szabályok vizsgálata –
törvényesség, szakszerűség, hatékonyság.
 A közösen elfogadott dokumentumok vizsgálata - vezetésük törvényessége,
szakszerűsége, pontossága.
Az ellenőrzés dokumentumai
~ Vezetői ellenőrző lap
~ Az ellenőrzési terv összegző értékelése (az éves beszámoló része)
Erősségek
- Az ellenőrzött területekről pozitív tapasztalatok gyűjtése.
- Írásbeli, szóbeli visszacsatolás megléte.
- A fejlesztési javaslatok elfogadása, beépítése a mindennapi pedagógiai munkába.
- Az írásos dokumentációk naprakész vezetése. (Kiemelkedőek Farkas Andrea (2. csop)
Berkics Zoltánné (4. csop.) Heiner Mónika (8. csop.) Horváthné T. Erika (7. csop.) és
Dolonec Ilona (6. csop.)
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2. Az intézményi folyamatok értékelése a nevelési program alapján:
eredmények, elmozdulások a vezetői ciklus elmúlt öt évében
2.1. A pedagógiai program specifikumai
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS
Programunk alappillére a mozgásfejlesztés, mely az egészségnevelés nélkülözhetetlen része.
Minden csoport kiemelten kezeli ezt a területet, és elegendő lehe tőséget biztosít a gyermeki
mozgásigény kielégítésére. A magas csoportlétszám azonban rossz időben gondot okoz,
hiszen egyre kevesebb a hely a mozgásfejlesztő eszközöknek. Ilyenkor a tornateret vagy a
fsz.-i előteret használjuk ki. Szintén a magas gyermeklétszám miatt a szervezett
mozgásfejlesztést csoportbontásban valósítjuk meg.
A tágas udvarunk azonban ajándék számunkra. A szabadban végzett mozgás jótékony
hatásával nap, mint nap szembesülünk.
Több alkalommal vesszük igénybe a felújított környező játszótereket, közkedvelt a gyerekek
körében a műfüves focipálya is.
Az óvodai mozgáslehetőséget egészítjük ki az úszással, amelyet a nagycsoportosok vesznek
igénybe, a Kispesti uszodában. Voltak olyan csoportjaink is, akik két évig úsztak. Sikernek
könyveltük el, hogy a második év végére minden gyermek a mély vízben is biztonságosan
úszott.
A mozgás mellett – szülői segítséggel oldjuk meg a vitaminpótlást. Minden csoportban napi
szinten jelen vannak a zöldségek, gyümölcsök, olykor olajos magvak is. Most már a „Mintamenza” programnak köszönhetően az óvodai étkezés során is mindennap fogyasztanak a
gyermekek zöldséget, gyümölcsöt.
Fontosnak tartjuk a víz biztosítását is az egész nap folyamán, hisz az elegendő folyadékbevitel
az idegrendszer fejlődéséhez nélkülözhetetlen. A tisztított víz minden csoportban a
gyermekek rendelkezésére áll. A jó idő beköszöntével az udvarra is visznek - 5 literes
kannában - vizet a dajkák.
A gyermekek fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a pihenés is, melyre elegendő időt és
korszerű fektetőket biztosítunk.
A melegben figyelünk az UV sugárzás mértékére, ennek függvényében védjük a gyermekeket
a nap káros hatásaitól.
Egészség-hét
Már a negyedik alkalommal – minden év februárjában szervezünk Egészség-hetet
óvodánkban, melynek célja az egészséges életmód tudatosítására. Ennek szervezéséért Heiner
Mónikát és Horváthné Tompa Erikát illeti meg a dicséret. A lebonyolításban a pedagógiai
munkát segítő dolgozók és a konyhások segítsége is példaértékű volt.
A hét folyamán a gyerekeknek lehetőségük volt különböző zöldségek, gyümölcsök, magvak,
csírák stb. kóstolására.
A fogorvos és asszisztense a helyes fogápolásról beszélgetett velük, a védő néni pedig az
egészségvédelemről.
A csoportok óvodapedagógusai a hét folyamán játékos mozgásos-ügyességi játékokat
szerveztek a gyerekeknek.
2015-ben újdonságként helyi rajzversenyt hirdettünk, melynek témája az „Egészség” volt. A
rajzokból kiállítást rendeztünk a gyermekek és a szülők örömére.
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Szív- kincsesláda program a nagycsoportos gyermekek számára
Ez a projekt rendkívül izgalmas és érdekes volt a gyermekek számára. Olyan ismereteket
nyújtott a gyerekeknek a szív működéséről és gondozásáról, amit képesek voltak megérteni,
kézzelfogható és érzékelhető tapasztalatokat kínált ismereteik bővítéséhez.
Három témakört ölelt fel a program:
 A szív működése és azon módszerek, amelyekkel megállapítható, hogy szív
egészséges-e.
 Aktív mozgásos tevékenység és pihenés.
 Az egészséges táplálkozás és életmód.
A szemléltető és gyakorló eszközök jó motivációs lehetőséget adtak. A mozgás és a
játékosság fontos szempont volt a foglalkozásokon. A szülők visszajelzéséből tudjuk, hogy a
feldolgozott ismeretanyagot egyéni fejlettségüknek megfelelően elsajátították a gyerekek, sőt
a családnak is átadták tudásukat. A szülők sokat segítettek a program megvalósításában
(eszközök, képek, könyvek, egészséges táplálékok behozatala).

KÖRNYEZETI NEVELÉS
Célunk a szűkebb- és tágabb környezet tevékeny felfedezése során a gyermekek pozitív
érzelmi viszonyának alakítása a természeti-, emberi-, tárgyi világ megértése, befogadása,
védelme iránt.
Nagy- és középsőcsoportos óvodapedagógusaink minden lehetőséget megragadtak arra, hogy
a környezet megismerése az óvodán kívül is megvalósuljon. A séták, kirándulások, kulturális
rendezvények látogatása, mind a gyermekek ismereteinek bővítését szolgálták.
Mindenhonnan élményekkel gazdagon tértek vissza.
A PP–ben megfogalmazottakon túl néhány éve a környezetvédelem, a környezettudatos
szemléletformálás is a pedagógiai munkánk részét képezi. A tágas, esztétikus óvodaudvar
szépségének megőrzése rendszeres odafigyelést igényel. Minden csoportnak van kiskertje,
amelyet gondoz. A csoportszobákban pedig az élősarok ad lehetőséget arra, hogy a gyerekek
tapasztalatokat gyűjtsenek a növények fejlődéséről, gondozásáról.
Erősségek:
 Horváth Etelka és Softic Aranka példamutató környezetvédő tevékenysége, és a
környezeti munkaközösség eredményes működtetése.
 Állatok világnapjának, a Víz világnapjának és a Föld napjának a megszervezése.
 Őszi takarítás a kertben, falevelek gereblyézése, zsákba gyűjtése.
 Madáretetők beszerzése, barkácsolása, kihelyezése a fákra.
 Fűszernövények ültetése balkonládákba. Gondozása, fejlődésének megfigyelése.
 Bio magvak csíráztatása. Folyamat megfigyelése, ismerkedés az ízekkel.
 Tavaszi takarítás a kertben.
 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag kupakok) a kijelölt gyűjtőhelyen, ill. az
ehhez biztosított kukákban.
 Papírgyűjtő szemetes minden csoportszobában.
 3 alkalommal vettünk részt vettünk a „Szebb Kispestért” környezetvédelmi
pályázaton, összességében 200.000 Ft-ot használhattunk fel az udvarunk további
szépítéséhez.
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 A Föld napi palánta ültetés során minden évben virágba borult udvarunk, de a
Polgármesteri Hivataltól 2015-ben kb.: 100 db virágpalántát kaptunk, amely még
színesebbé tette udvarunkat és az óvoda előkertjét.
 Az Első Kis-Pesti Kert felajánlotta intézményünk számára a kert látogatásának
lehetőségét. Így az évszakokhoz kapcsolódva gyerekeink közvetlen részesei és
szemlélői lehetnek a vetésnek, palántázásnak, a növények folyamatos fejlődésének,
betakarításának.
 Gyermek méretű kerti szerszámok beszerzésével, a gyerekekkel közösen gondozzuk a
kis kerteket és az óvoda előkertjét.
 A madárvédelem is szerves részét képezi a környezetvédő tevékenységünknek. Télen a
madáretetők kihelyezésével és madarak etetésével a gyerekeket az állatok
gondozására, védelmére szoktatjuk.
 Alapítvány támogatásával 2013 óta rendelkezünk víztisztítóval, így minden csoportban
folyamatosan lehetőség van a szűrt víz fogyasztására.

HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, SZAKMAI ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK
A mindennapos nevelőmunkánk szerves részét képezi a hagyományok ápolása, jeles napok
megtartása, melyek a kollektív öröm átélésének fontos színterei. Ezek a rendezvények minden
évben ismétlődnek, mégis törekszünk arra, hogy a gyermekek minden alkalommal, újszerű
élménnyel is gazdagodjanak. A gyermekek számára ezek különleges napok, mindig
izgalommal várják és örömmel vesznek részt rajta.
A szervezés és lebonyolítás a pedagógusok igényességét jelzi. Kiemelkedő a kollektíva
összehangolt munkája a kitűzött célok elérése érdekében.
Hagyományaink









Mikulásvárás
A Karácsony véleményünk szerint családi ünnep, ezért óvodánkban csak hangulati
előkészítést szervezünk: karácsonyi hangverseny, kismesterségek délutánja szülőkkel,
karácsonyi jelenetek a nagycsoportos gyermekek előadásában.
Farsang - télbúcsúztató jelmezben, táncházzal, népi játékokkal.
Húsvét – tojásfestés, locsolkodás.
Anyák napja - szülők és nagyszülők köszöntése, anyák napi kirándulás
Gyöngykagyló nap – Családi nap (ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, sport
bemutatók, táncház, légvár).
Nagycsoportosok búcsúja az óvodától - a csoportok egyénileg szervezik.
A volt óvodások találkozója - 5 évenként.

2011/2012 nevelési évtől bevezetett, már hagyománnyá vált programjaink
 Szüreti mulatság, táncházzal, szőlő préseléssel
 Egészség hét szervezése – kóstolók, fogápolás, mozgás, lelki egészségvédelem
(drámajátékkal), rajzverseny.
 Játszó délelőtt (fakultatív tevékenység választás)
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Jeles napok





Állatok világnapja (kisállat simogató, mentőkutya bemutató)
Víz napja
Föld napja (egyben hagyomány is: virágpalánta vásár és ültetés)
Madarak, fák napja

A jeles napok alkalmával a gyermeket a szűkebb és tágabb környezete felfedeztetésével,
megismertetésével a tudatos természetszeretetre, a természet me góvására is neveljük a
családok aktív bevonásával (gyermekmunkákból kiállítás, óvoda díszítése, óvodaudvar
szépítése, virágvásár, kirándulás, séták).
Csoporton belüli hagyományok
Egyéni módon szervezik a csoportok, de módszerként is alkalmazzuk az én-kép kialakítására,
a reális én-kép erősítésére és az én- határok megtapasztalására.
 születésnap
 névnap
Az ünnepeknél és köszöntőknél figyelembe vesszük a szülők vallási, ideológiai nézetét,
nemzeti, etnikai hova tartozását.
Kultúraközvetítés
 Minden évben 6 alkalommal a KMO színházi előadásain veszünk részt a középső
és nagycsoportos korú gyermekekkel.
 Múzeumlátogatások
 Planetárium előadásainak megtekintése
 Részvétel kerületi Zeneiskolások hangszerbemutatóján a nagycsoportosainkkal
 Gyermeklemez bemutató KMO (2. 4. 6 csoport)
 Alkotó délutánok a szülők bevonásával
 Kezd hagyománnyá válni a szülős kirándulás. Több csoportban – az anyák napi
kirándulás mintájára – apás kirándulást is szerveztek. Az együttléten túl közös
sportjátékokkal tették felejthetetlenné ezeket a napokat. (3. 6. csoport)
 Nagy Sportágválasztó nagycsoportosok részvételével
 Kerület rendezvényeken való részvétel: (minden évben Föld napja, Egészségnap,
óvodás váltóverseny), 2015-ben Karácsonyi műsor a 6. csoport részvételével az Idősek
otthonában)
Szakmai rendezvények
 2011-ben Bernáthné B. Ildikó a kerület szakmai bemutatót tartott „SNI-s gyermekek a
csoportban” címmel.
 2012-ben Dévayné Cs. Brigitta színvonalas bemutatója a Bábkészítésről a kerületi
pedagógiai napok színfoltja volt.
 2015-ben Belső továbbképzés keretében ismerkedtünk a Gyermekrajz elemzés
alapjaival Dr. Antos Zsolt segítségével, aki a XIV. kerületi PSZI munkatársa volt.
Kiemelt rendezvényeink
 2013-ban az Alapítványi pályázaton nyert összegből vásárolt udvari játékeszközök
ünnepélyes átadása. A 7. csoportos gyermekek tavaszi dal- és verscsokorral tették
felejthetetlenné ezt a napot. Gajda Péter Polgármester Úr adta át ünnepélyes keretek
között az új játékokat.
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 2014-ben ünnepeltük óvodánk 30. évfordulóját. Az ünnepség 3 napos esemény volt.
Az első napon az óvoda összes óvodásával, dolgozójával és a meghívott vendégekkel
ünnepeltünk együtt. A 3. csoportos gyermekek 30 db palántából rakták ki a 30-as
számot a domboldalon. Az 5. csoportos gyermekek Pünkösdölő műsora és két volt
óvodásunk csengő hangja, ahogy az óvoda indulóját énekelték tette felejthetetlenné ezt
a napot.
A 2. napon a volt dolgozóink, volt óvodásaink és szüleik látogattak el hozzánk. A
délután beszélgetésekkel, emlékek felidézésével, közös tánccal telt. Az est fénypontja
a dombtetőn a 30 fáklya meggyújtása volt, amelyet minden jelenlevő körbevett,
emlékezve az itt töltött évekre.
A 30. évforduló a Gyöngykagyló napi családi rendezvénnyel zárult, melyet a színes
programok mellett még mindig áthatott az előző két nap ünnepi hangulata.

FELZÁRKÓZTATÁS
Elsődleges szempont az Esélyegyenlőségi program és a PP-ban megfogalmazott célok szem
előtt tartása. A gyermekek bemenetmérése támpont a fejlesztéshez.
Minden gyermek más – más értékrenddel kerül óvodába. A családi háttér nagymértékben
meghatározza a fejlődésüket, egyéni fejlettségüket. Általános tapasztalatunk, hogy
felzárkóztatásra a mozgásfejlesztés, a szocializáció és az anyanyelvi nevelés területén van a
legnagyobb szükség.
A mozgásszegény életmód már az óvodás korosztályra is rányomja a bélyegét. Az óvodába
kerülő gyermekek nagy része idegenkedik a mozgástól. Hosszú idő, lelkes pedagógiai munka
eredménye, hogy minden gyermek számára a mozgás örömteli dolog legyen. A gyermek
elégedettségi kérdőív minket igazol, hisz a gyerekek a mozgásos tevékenységeket
nagycsoportra mindannyian kedvelik és nagyon sokat ügyesednek.
Az anyanyelvi nevelés a másik sarkalatos terület. Az élő mese, a vers, a mondókázás a
mindennapos pedagógiai munkát átszövi, melynek hatására a gyermekek szókincse
gazdagodik, és nő a beszédkedvük. A többség a gondolatait képes egész mondatokban
kifejezni. A hátrányos helyzetű gyerekek ezeken a területeken sincsenek lemaradva társaikhoz
képest. Sokszor az értelmiségi szülők gyermekeinél nagyobb lemaradást tapasztalunk, mert
kevesebb idő jut otthon a beszélgetésekre.
A szocializációs hátrányokat az ésszerű szokás-szabály rendszer kialakításával, a közösségi
érzések erősítésével és a helyes viselkedési formák kiemelésével igyekszünk kompenzálni.
Erősségek:
 Az egyéni fejlődési tempó maximális figyelembe vétele, melynek eredménye, hogy
minden gyermek megfelelő képességek birtokában, eredményesen el tudja kezdeni az
iskolát.
 A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása.
 Hatékony együttműködés a fejlesztő pedagógusokkal, a logopédusokkal és a
szakszolgálat egyéb munkatársaival.
 A családokkal való eredményes együttműködésre törekvés.
 Óvoda – iskola kapcsolatának javulása.
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TEHETSÉGGONDOZÁS
A Pedagógiai Programban egyik meghatározott feladatunk a tehetség támogatása minden
egyes nevelési területen. Fontos szempont a gyermekek egyéni fejlettségi ütemének
figyelembe vétele.
Az óvodai keretek között elsősorban a vizuális, zenei és a testi nevelés területén tudjuk
leginkább megvalósítani a tehetséggondozást, illetve ezek azok a területek, amelyekben
legelőszőr megmutatkoznak a tehetség csírái. A nevelési munkánk során a gyerekek számára
folyamatosan biztosítottak azok a lehetőségek, amelyek elősegítik ez- irányú fejlődésüket.
A csoport óvónői támogatják a tehetséges gyermekeket. Meghatározó, ha maguk az óvónők is
valamelyik képességterületen tehetségesek. Pl.: kreativitás, zenei képzettség, kézügyesség,
mozgás. Ennek eredményeképp kiemelkedő az 5. csoport zenei tehetséggondozása, a 3. 6.
csoportban a vizuális nevelés, a 4. csoportban a külső világ tevékeny megismerése, a 7.
csoportban az egyéni fejlesztés.
2012/2013 nevelési évtől kezdve Kovácsné Bárdi Zsuzsanna vezetésével működik zenei
tehetséggondozás óvodánkban. A óvodapedagógusok által kiválasztott 10-12 gyermek
számára tart heti rendszerességgel tehetséggondozó foglalkozást.
Említést érdemel továbbá:
 A kerületi sportversenyeken való eredményes részvétel, ill. óvodásaink egyéni sport
sikerei az úszás és a futball területén.
 Különböző óvodai műsoroknál a jó beszéd-kommunikációs készséggel rendelkező
gyermek számára szerepvállalási lehetőség felkínálása.
 Minden évben, minden csoportban van olyan gyermek, aki kitűnik ismereteinek
gazdagságával, árnyalt, gazdag szókincsével, logikájával és jó szervezőkészségével.
 Az érdeklődés felkeltése a zene iránt, nem csak a Zenei tehetségműhely
működtetésével, hanem ilyen jellegű programok szervezésével Pl.: részvétel a
Zeneiskolások hangszerbemutatóján, zenés mesedarabok a KMO-ban.

ESÉLYEGYENLŐSÉG
A szociális hátrányok kompenzálása nem jelenti azt, hogy az óvoda átveszi, átveheti a család,
a szociális ellátórendszer vagy épp az önkormányzat szerepét. Ehelyett mélyebb
együttműködésre törekszik a többi szereplővel, a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal,
védőnői hálózattal, a fenntartóval, az iskolával, a civil szervezetekkel és más intézményekkel.
Az óvoda csak a nevelési, szocializációs folyamatot közvetlenül akadályozó tényezők
felszámolása terén bír hatékony eszközökkel.
Minden nevelési évben kiemelt feladatunk az esélyegyenlősé g biztosítása, melyet az éves
munkatervben rögzítünk. Dolgozóink maximálisan szem előtt tartják ezt a feladatot, nincs
hátrányosan megkülönböztetett gyermek az óvodában. A legjobb igyekezetünk szerint
támogatjuk ezeket a gyermekeket. Ugyanúgy részt vesznek minden óvodai tevékenységben,
mint a többi gyermek.
Kiemelt feladatunk a hátrányos helyzet kompenzálása. Sokoldalú, önkifejezésre lehetőséget
adó tevékenységek által segítjük a gyermekek önbizalmának fokozását, figyelemzavaruk
feloldását, önkontrolljuk, önismeretük erősítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását.
Ezek legfőbb eszköze is a mozgás és a társas közösségi játékok (énekes- és szabályjátékok).
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A pedagógusok munkáját segítik a Szakszolgálat munkatársai: a fejlesztő pedagógus, 2
logopédus, és az EGYMI utazó gyógypedagógusa. (Sajnos a fejlesztő pedagógusunk 2015
januárja óta Gyeden van, helyettesítésére az ígéretek szerint 2016. január 25-től kerül sor.)
Eredményesen működtetjük a gyermekvédelmi rendszerünket, melynek fő célja a prevenció,
amely során szeretnénk megelőzni a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet
kialakulását, valamint segítséget nyújtani a meglévő hátrány leküzdéséhez.
HH és HHH gyermekek mérések eredményei

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Bemenet
41%
40%
77,5%
55%
58%

Kimenet
97%
95%
96%
94%
93%

A bemeneti és a kimeneti mérés közti különbség megmutatja, hogy a gyermekek fejlődése
ugrásszerű. A kimeneti eredmények közel azonos értékűek azon gyermekekével, akik nem
szenvednek hátrányt szociális téren.
2010-2012 között, ahogy a beszámoló 1.2. pontjában utaltam rá, a hátrányos helyzetű
gyermekek száma a kerületi átlag felett volt. 2013-tól a számuk minimális.
Erősségeink:
 A család, a gyermek, a szülő méltóságának tiszteletben tartása, a család tagok
elfogadása.
 Tapintatos, szakmai alázattal való közeledés azokhoz a családokhoz, akik segítséget
kérnek, vagy feltehetően segítségre szorulnak.
 A családdal való együttműködés.
 Az ingerszegény környezet felismerése, szükség esetén az ingerkörnyezet alakítása:
gazdag stimuláló ingerek alkalmazása óvodán belül és kívül.
 Az óvoda valamennyi alkalmazottjával együtt az érzelmi biztonság megteremtése, a
gyermek igényének megfelelő lelki törődés, biztatás, megerősítés.
 Prevenció, korrekció, gondozás.
 Az óvodapedagógus jelzése, javaslattétele a gyermekvédelmi felelősnek, aki a
problémát kötelezően továbbítja a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ felé.
 A Gyermekvédelmi törvényben foglaltak betartása és a szülő tájékoztatása.

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
Szakmai munkaközösség
Szakmai munkaközösség már több éve működik intézményünkben Farkas Andrea
vezetésével. Egy-egy nevelési évben mindig közösen állapodtunk meg abban a nevelési
területben, amelynek a vizsgálatát meghatározott szempontok alapján végeztük, az
intézményben kialakított hospitálási rend szerint. Az összegző értékelésre, a tapasztalatok
megosztására, fejlesztendő területek meghatározására minden évben nevelőtestületi
értekezleten került sor.
Szakmai munkaközösség az alábbi nevelési területek vizsgálatára alak ultak:
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2011/2012 nevelési évben






2012/2013 nevelési évben
2013/2014 nevelési évben
2014/2015 nevelési évben
2015/2016 nevelési évben

Környezeti nevelés - a környezettudatos szemléletmód
kialakítása
Anyanyelvi nevelés
Mozgásfejlesztés
Vizuális kultúra fejlesztése
A tevékenységekben megvalósuló tanulás szervezése

Kézműves munkaközösség működtetése
Minden évben más- más célokat, feladatokat határoztunk meg és valósítottunk meg. A
gyakorlati megvalósításnak aktív részesei voltak a technikai dolgozók is.
Dévayné Csomor Brigitta munkaközösség vezető kreativitása tartalmassá, változatossá tette a
munkaközösség munkáját.
A közösség alkotó tevékenységének hatására:
 Megszépült óvodánk belső környezete (évszakok változását követő dekoráció az
aulában, gyermekrajzok kiállításához új faliújság)
 Új technikákat tanulunk meg (gyertyaöntés, márványozás, szalmabábkészítés)
 A karácsonyvárást megelőzően kopogtatókat, adventi koszorúkat készítettünk.
 Gyöngykagyló napi dekorációkat felújítottuk gumilap felhasználásával.
 Dekorációkhoz, vizuális foglalkozásokhoz felhasználható ötleteket gyűjtöttünk, és
osztottunk meg egymással
Bábcsoport működtetése
Bábcsoportunk 5 éven keresztül működött óvodánkban. Sajnos tavalyi évben a pedagógusok
gyakori megbetegedése és az egyéb óvodai programok miatt nem tudtuk megvalósítani
terveinket. Örömet okozott gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt minden egyes előadás.
A meseválasztásnál a klasszikus mesék mellett szerepelt kevésbé ismert mese is, de a
gyerekektől kapott visszajelzések igazolták a jó választást.
Az idei nevelési év munkatervében már nem szerepeltettük, de tervezzük, hogy jövőre újra
folytatjuk, mert szervezetfejlesztésre is kiváló lehetőséget teremt.

2.2. IMIP megvalósulásának értékelése, mérési eredmények alakulása az eltelt öt
évben
A 2011/2012-es nevelési évben az ÖMIP-ben meghatározott feladatok közül az alábbiakat
teljesítettük:
 A 3-7 éves korosztály ellátása az ONAP-ban és a Pedagógiai Programban
megfogalmazottak alapján. Ennek megvalósulását a 93%-os szülői elégedettség is
igazolja, ill. hogy óvodánk keresett a szülők körében.
 Kiemelt feladat az esélyegyenlőség biztosítása. Minden dolgozónk maximálisan szem
előtt tartotta ezt a feladatot. Nem volt hátrányosan megkülönböztetett gyermek. A
legjobb igyekezetünk szerint támogattuk ezeket a gyermekeket. Ugyanúgy részt vettek
minden óvodai tevékenységben, mint a többi gyermek.
 Az integrációs gyakorlat szintén része volt a mindennapi nevelőmunkánknak. Ebben a
nevelési évben 7 SNI-s gyermek volt. Ők mindannyian a 8–s csoportba jártak, mert itt
voltak biztosítottak - számukra - a megfelelő szakemberek (gyógypedagógus
végzettségű óvónő, gyógypedagógiai asszisztens). A többi csoportban nem volt SNI-s
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gyermek, de a beilleszkedési – és magatartásproblémás gyerekek is kihívást jelentenek
a pedagógusok számára.
 Kiemelt feladatunk volt a hátrányos helyzet kompenzálása, mivel a hátrányos he lyzetű
gyermekek száma meghaladta a kerületi átlagot. A számuk 28 fő /=11,5%/. Az
Esélyegyenlőségi tervbe ebben a nevelési évben – a Fenntartó által kijelölt feladatként
– ismételten bekerült az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése a HH-s és a HHH-s
gyermekek esetében.
 Az óvoda feladata a Gyermekvédelem, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett
gyermekek segítése. Az óvodapedagógusok rendszeresen konzultá ltak ezekről a
gyermekekről a gyermekvédelmi felelőssel.
 Az ÖMIP-ben meghatározott kiemelt nevelési területek közül a programunk
mindegyiket tartalmazza, melyet az éves tervező munkánk során mindig figyelembe
vettünk.
A Köznevelési Törvény értelmében 2012 szeptemberétől az ÖMIP és az IMIP már nem
kötelező dokumentum. Mi azonban azt gondoltuk, hogy mivel 10 éven keresztül ennek
szellemében dolgoztunk, továbbra is fontos számunkra a minőségi munka. A partneri
méréseket ezt követően is elvégeztük, és a gyerekek mérése sem maradhatott el. Ez utóbbi,
mint kötelező elem a 2013. szeptember 1-től érvénybelépő módosított PP része lett.
Az ezt követő nevelési évek munkaterveiben az alábbi feladatokat szerepeltettük, amely
egyben a minőségi munkát is fémjelzi:
 Továbbra is kiemelt feladat az esélyegyenlőség biztosítása és az integrációs gyakorlat.
 Az óvoda feladata a Gyermekvédelem, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett
gyermekek segítése.
 Dolgozók teljesítményértékelése, minősítése
 Szülői elvárás- és elégedettség mérés
 Követő kérdőívek
 Gyermeki mérések (fejlettség, neveltségi, elégedettségi)
Szülői elvárás- és elégedettségmérés
Az IMIP bevezetése óta fontos volt számunkra a szülők, mint partnereink véleménye. A
kérdőívek összeállításánál figyeltünk arra, hogy olyan kérdé sek legyenek benne, amelyre, ha
válaszolnak, segítsék a munkánkat. Ennek értelmében a pozitív visszajelzések megerősítettek
bennünket abban, hogy jó úton haladunk, ill. a negatív jelzések arra sarkalltak, hogy
változtassunk a bevált szokásainkon.
Minden évben a szülők több mint 80%-a segítette észrevételeivel munkánkat.

SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS EREDMÉNYE

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

92,8%

93,8%

95%

94,3%

92%
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A szülők a
2014/2015 2013/2014
legelégedettebbek
Megfelelő a szokás- és
94,5%
97,8%
szabályrendszer
A gyermekük szeret ebbe az
94%
94,8%
óvodába járni
Egyetértenek azokkal a
követelményekkel, amit az
94%
96,8%
óvoda a gyermekükkel
szemben támaszt
A napirend elegendő időt
biztosít a mozgáshoz,
94%
96,1%
játékhoz
Az óvónők reálisan
értékelik a gyermekek
94%
93,6%
teljesítményét
A nevelőtestület, óvodai
dolgozók követhető erkölcsi
94%
96,8%
mintát adnak
Tájékoztatás a gyermekről
94%
94,1%

A szülők a
legelégedetlenebbek
Óvoda
tárgyi
felszereltsége
(belső
környezet)
Biztonságos
óvodai
udvar

2012/2013

2011/2012

2010/2011

97,5%

96,7 %

97%

96,3%

96,5%

94%

97,2%

96,3%

94,%

93,7%

95,6%

95%

96,5%

94,6%

95%

96,4%

95,5%

94%

95,7%

95,2%

91%

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012 2010/2011

90%

91,1%

87,5%

88%

85%

91%

94,5%

90,7%

84,5%

88%

Azt gondolom, hogy a szülők elégedettek az óvodával, a nevelőmunkával és a gyermekeik
fejlődésével. Az elégedetlenségük arra mutat rá, hogy melyik az a terület, amelyre, ha jobban
odafigyelünk, akkor még optimálisabb lenne a gyermeküket körülvevő óvodai környezet. Bár
e két területnek anyagi vonzata is van. A tárgyi felszereltséget a dologi költségvetésből,
önkormányzati és alapítványi támogatás segítségével tudjuk bővíteni. Köszönet illeti volt
óvodásaink szüleit, akik minden csoport játéktárát bővítik gyermekük „kinőtt” játékaival.

Gyermekek elégedettség mérése
Minden nevelési évben mérjük a nagycsoportos gyermekek elégedettségét.
Az értékelés az alábbi területekre terjed ki:
 Társas kapcsolatok
 Játék
 Gondozás
 Programok
 Kezdeményezések
 Óvodai légkőr
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A gyermekek a
legelégedettebbek
Udvari játék
Környezet tevékeny
megismerése
Mese, vers, mondókázás
Szeret óvodába járni

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

100%

97%

100%

100%

100%

98%

100 %

100%

100%

100%

97%
93%

97%
92%

98,5%
96%

98%
96%

Legkedveltebb hagyomány

Anyák
napja

farsang

farsang

farsang

Legnépszerűbb program

kirándulás

kirándulás

98%
97%
Anyák
napja,
gyermeknap
kirándulás

kirándulás

kirándulás

Inté zményi Irányított Önértékelés 2011/2012
Az IMIP-ben az intézményi irányított önértékelés 4 évenkénti feladat volt. Mivel az IMIP
2012-ben megszűnt, ezt követően nem végeztünk intézményi irányított önértékelést.
2011/2012 a nevelési évben az elvégzett méréseket követően az alábbi eredmények születtek.
Az Adottságok értékelése öt területre irányult =91%
1.
2.
3.
4.
5.

Vezetés
Stratégia
Emberi erőforrás
Közvetett kapcsolatok és erőforrások
Folyamatok

93%
88%
83%
91%
100%

Az eredmények értékelése 4 területre irányult = 85%
1.
2.
3.
4.

Közvetlen Partnerek elégedettsége terén elért eredmények
Munkatársak elégedettsége terén elért eredmények
Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények
Kulcsfontosságú eredmények

89%
77%
86%
88%

Összehasonlítás a 2007/2008-as Irányított Önértékelés mutatóival










Gyermekek elégedettsége:
78% - 81%
Szülők elégedettsége:
80% - 89%
Fenntartó elégedettsége:
65% - 93%
Közvetlen partnerek elégedettsége:
67% - 94%
A közvetlen partnerek elégedettsége:
72% - 89%
Munkatársak elégedettsége:
49% - 75%
Munkatársak elégedettsége terén elért eredmények: 25% - 77%
Társadalmi hatással kapcsolatos eredmény:
0% -0%.
Kulcsfontosságú eredmények:
0% - 88%.
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fejlődés 3%.
fejlődés 9%.
fejlődés 28%.
fejlődés 27%.
fejlődés 17%.
fejlődés 26%.
fejlődés 52%.

A 2011/2012 nevelési évben az alábbi feladatokat határoztuk meg:




Az eredmények értelmezése: Minden területen tapasztalható a fejlődés. A 80% alatti
területeket a 2012/2013-as tanév kiemelt feladataként kezeltük.
Intézkedési terv készült a pozitív vélemények megtartásáért, a 80% alatti területek
erősítéséért a 2012/2013-as tanévre.
Gyermek elvárás és elégedettség kérdőíve felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.

Az óvodavezető tevékenységének értékelése (dolgozók) 2014/2015 nevelési év
A 25 kérdésből álló kérdőív összesített értékelése 96%.
Erősségek: (A dolgozók véleménye alapján)
 A vezető szakmai felkészültsége 100%
 Az ellenőrzés tervezése, végrehajtása 100%
 Intézményi dokumentációk vezetése 100%
 Tájékozottság az oktatáspolitikában 100%
 A hatályos jogszabályok alkalmazása 100%
 Problémamegoldás 100%
Fejleszthető területek: (A dolgozók véleménye alapján)
 A dolgozók értékelése a teljesítményük alapján 88%
 Értekezletek irányítottsága 88%
Fejlesztési javaslatok: (Önértékelés alapján)
 Az óvoda menedzselése
 A feladatok leosztása
 A szervezeten belüli konfliktusok kezelése
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3. A vezetői pályázatban megfogalmazott főbb vezetői célkitűzések
megvalósulása (eredmények, esetleges eredménytelenségek, azok indokai)
3.1. Inté zményvezetői célok, részcélok, megfelelés a fenntartói elvárásoknak
Vezető magatartásra vonatkozó elképzeléseim közül az alábbiakat – azt gondolom – a legjobb
tudásom szerint megvalósítottam.
 Gyermekközpontú gondolkodásmódot
Természetes számunkra, hogy az óvoda minden dolgozóját jellemezze a gyermekközpontú
gondolkodás, a gyermekek érdekét szolgáló magatartás, a gyermekek egyéni sajátosságainak
maximális figyelembevétele az ehhez igazodó megsegítés, támogatás és a gyermeki énkép
pozitív alakítása.
 Minőségi munka iránti elkötelezettséget
Mindig is fontos volt számomra, hogy olyan munkát adjak ki a kezeim közül, amely a külső
és belső partnerek elégedettségét is szolgálják. Nagyobb nehézséget okoz számomra az, hogy
nem minden dolgozónk gondolja ugyanezt. Emiatt több személyes beszélgetést is folytattam.
Úgy tapasztaltam, hogy meg lett az eredménye.
 A külső- belső partnerekkel való hatékony együttműködést
A belső partnerek közül a gyerekekkel, a dolgozókkal és a szülőkkel egyaránt jó a
kapcsolatom. Nyitott, érdeklődő vagyok irántuk.
A kollegáimmal jó munkakapcsolatot ápolok, de sajnos nem tudok bizonyos helyzetekben
kellő határozottsággal fellépni velük szemben. Nehézséget okoz számomra, hogy a
magánéleti és egészségügyi problémákkal szemben mennyire kell toleránsnak lennem, ha azt
tapasztalom, hogy már a munka rovására megy. Ennek ellenére kellő segítséget nyújtok
számukra a pedagógiai munkához, támogatom a gyermekek érdekét szolgáló egyéni ötleteket,
továbbképzési igényüket. Szívesen segítek bárkinek, bármiben, ami a szakmai munka
színvonalát növeli. Tevékeny részese vagyok minden óvodai hagyománynak, programnak.
A gyerekekről alapos ismerettel rendelkezem. A kötelező órákon kívül is sokat vagyok a
csoportokban. Szeretek közöttük lenni. Rengeteg örömet és energiát adnak.
A szülőkkel való kapcsolatomat a kölcsönös bizalom, a tisztelet, az alkalmazkodás és a
segítségnyújtás jellemez. Mindig szánok időt arra, hogy ha igényük van személyes
beszélgetésre, ezt megtehessék. Sokat tanultam tőlük is. Észrevételeik legtöbbször segítő
szándékúak, az összes gyermek érdekét szolgálják. Szerintem jól kezelem a „problémás
szülőket” is, a nyugodtság és a szakmai tudás előnyös helyzetet teremt számomra. Eddig
minden nehéznek induló beszélgetés eredményesen zárult.
Fontos számomra, hogy a különböző óvodai eseményekről, szülőket érintő információkról
mindig időben tájékozódjanak a faliújságról, honlapról, vagy a SZMK-n keresztül.
Külső partnerek közül:
 Alkotó, egymást segítő a kapcsolatunk a környező iskolákkal (Ady, Bolyai, Vass). Az
elmúlt öt évben több alkalommal vettünk részt iskolai rendezvényeken. Lehetőséget
biztosítottunk arra, hogy a Bolyai iskola első osztályosai részt vegyenek óvodai
bábelőadáson. Minden évben biztosítjuk a leendő első osztályos tanítóknak, hogy az
óvodai élet folyamatában megismerhessék leendő tanítványaikat. A Bolyai
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iskolásokkal közös Hagyományőrző játszóházat is szerveztünk, ahol óvodásaink és a
kisiskolások együttesen próbálhatták ki a régi idők játékszereit.
A gyermekek egészségmegőrzése, egészségvédelme érdekében a védőnőkkel és az
óvoda gye rmekorvosával is jó kapcsolatot ápolunk. A védőnők segítséget nyújtanak a
beiratkozáskor, részt vettek az Egészség- hét programjában. Munkájukat a
munkatervükben rögzített módon végzik.
A KMO gyermekeknek szóló rendezvényein rendszeresen részt veszünk. Minden
évben 6 előadáson vettek részt a középső és nagycsoportos korú gyermekek.
Kispesti uszodába rendszeresen jár egy-egy csoportunk úszni.
Tűzoltóságra a nagycsoportos gyerekek minden évben ellátogatnak, és a tűzoltóság a
gyermeknapi rendezvényünkön rendszeresen részt vesz.
Mentősökkel szülő révén tartjuk a kapcsolatot, akik szintén bemutatják minden
gyermeknapon a mentőautót a gyerekeknek. Mentőorvos egy nevelés nélküli
munkanapon elsősegélynyújtó ismereteket nyújtott az óvodai dolgozóknak, hangsúlyt
fektetve a gyermekekre jellemző specialitásokra.
A fenntartóval az együttműködésünk a szakmaiságra épül. Azt gondolom, hogy jó a
kapcsolatunk. A HUSZI munkatársainak segítségére, támogatására, (ha szükségem
van rá), minden esetben számíthatok.

 Szakmai tudást, folyamatos önképzést
Fontos számomra, hogy szakmailag felkészült, naprakész legyek. Hiszem, hogy a tudás
hatalom. Folyamatosan nyomon követem a törvényi változásokat, olvasom a szakmai
tájékoztatókat, cikkeket, tanulmányokat. Ezeket az információkat minden esetben megosztom
a kollégáimmal.
2014-ben végeztem el az AVKF vezetői szakvizsgás képzését, amely a 2012-es törvényi
változások értelmezésében, a gyakorlatban történő alkalmazásában sok segítséget nyújtott.
 Eredményekre, elvárásokra, tapasztalatokra alapozott innovációt
Azt gondolom, hogy az éves munkatervekben megfogalmazott célkitűzéseinket maximálisan
megvalósítottuk. Mindig építettünk az előző nevelési év tapasztalataira, mérési eredményeire.
A szakképzett nevelőtestület a gyermekek fejlesztése területén az iskolák által is elismert
eredményeket ért el.
Vezetői munkám kiemelt céljai voltak
 A hatályos törvények, rendeletek betartásával az óvoda törvényes működésének
biztosítása, a biztonságos óvoda megteremtése, a gyermeki-, szülői-, alkalmazotti
jogok érvényesítése.
 A Pedagógiai Programban, az Esélyegyenlőségi Programban és a Minőségirányítási
programban megfogalmazott célok eléréséhez való folyamatos közelítés, a nevelési
feladatok, óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő feladatok minőségileg biztosított
és fejlesztett feladatainak elvégzése.
 A folyamatos önértékelésre, az intézmény valamennyi területére kiterjedő
folyamatszabályozás megvalósítására való törekvés.
 A befogadó szemlélet erősítése a nevelőtestület munkájában.
 Pályázati lehetőségek szélesebb körű feltérképezése, kiaknázása a forrásbővítés
érdekében.
A kiemelt céljaim közül a legeredményesebben a törvényes működést és a belső
szabályzóinkban megfogalmazott célkitűzéseinket sikerült megvalósítanom.
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Sajnáltam, hogy a Minőségirányítás az eredeti formájában megszűnt, mert a sikeres
működtetéséhez nagyon sok energiát fektettünk bele. Az elégedettség méréseket továbbra is
végezzük, melynek visszajelzései fontos információk számunkra.
A befogadó sze mlélet a pedagógusoknál jól működik. Van, aki kiemelkedő a különleges
bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozásban (Heiner Mónika, Horváthné T. Erika,
Softic Aranka, Eignerné S. Mária, Farkas Andrea, Berkics Zoltánné, Kovácsné B. Zsuzsanna,
Csábiné F. Gyöngyi). Egy-egy kolléga azonban sokat küszködik azzal, hogy az ilyen típusú
gyermekek száma évről-évre nő. Különösen nehézséget okoz a magatartás-viselkedés zavaros
gyermekek számának növekedése a magas csoportlétszámok mellett.
Pályázati lehetőségeket folyamatosan keressük, de nagyon keveset írnak ki óvodák számára.
Az 5 éven belüli elnyert pályázatok beszámolója a fejlesztési eredmények között található.
3.1.1. Hosszú távú célkitűzéseim
Szakmai munka


A Helyi Nevelési Programban meghatározott célok és feladatok magas elvárásoknak
megfelelő szintű megvalósítása.

Megvalósult
 A program szerinti munka segítése, minőségének és megfelelőségének folyamatos
figyelemmel kísérése
 Testi–lelki egészségvédelem
 A gyermeki játék fajtáinak, tartalmának gazdagítása
 Szabad játék biztosítása
 Tehetséggondozás
 Kommunikációs és kooperációs képesség fejlesztése
 Beszédhibák javítása, szókincsbővítés
 A szakmai munka hatékonyságának fokozása
Megvalósult
 Alkotó együttműködés a kitűzött célok elérése érdekében
 Minőségi céloknak való megfelelés
Megvalósult
 Az ÖMIP intézményre lebontott feladatainak figyelembe vétele 2012- ig
 Az IMIP működtetése 2012- ig
 Mérés, értékelés rendszer további működtetése
 A nevelőtestület és alkalmazotti közösség folyamatos szakmai fejlesztése
Megvalósult
 Továbbképzési terv végrehajtása
 Helyi (KPSZI által szervezett) továbbképzéseken való részvétel biztosítása 2015
májusáig
 Szakirodalom igénybevétele
Fejleszthető
 Publikálásra, bemutatókra, pályázatok írására történő motiválás
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 Környezettudatos nevelés
Megvalósult
 Példamutatás minden dolgozó részéről a környezetvédelem területén
 Az óvodai dolgozók környezettudatos szemléletmódjának erősítése
 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, kupakok)
 Udvar parkosítása szülők bevonásával
 Fűszernövények ültetése, felhasználása az étkezéshez
Fejleszthető
 Komposztálás
Szervezeti kultúra fe jlesztése
Megvalósult
 A partnerközpontú működés feltételrendszerének hosszú távú biztosítása
Fejleszthető
 Szervezeti működés hatékonyabbá tétele
 Munkahelyi légkör folyamatos javítása
3.1.3. Középtávú célkitűzéseim
Szakmai munka
 Az évek során kialakult színvonalas nevelőmunka megőrzése
Megvalósult
 Szakmai kompetencia erősítése kölcsönös segítségnyújtással, tapasztalatcserével
 A gyermek önmagához mért optimális fejlődése, fejlesztése
Fejleszthető
 Az új dolgozókkal a helyi nevelési értékek elfogadtatása


A szakmai munkaközösség autonómiájának szélesítése a pedagógiai programban
megfogalmazott célok érdekében
Megvalósult
 A munkaterv szerinti működés biztosítása
 Belső hospitálások szervezése, amelyek az éves munkatervben megfogalmazott
szakmai munka fejlesztéséhez kapcsolódtak
Fejleszthető
 Tapasztalatcsere – a továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása
Szervezeti kultúra fe jlesztése
 Intézményi klíma fejlesztése
Megvalósult
 Intézményi érték- és normarendszer erősítése
 Nyugodt, derűs légkör, biztonságot nyújtó munkahely biztosítása.
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Fejleszthető
 Egymást segítő, egymásra odafigyelő emberi kapcsolatok alakítása
 Munkatársak közötti egyenlő munkamegosztás
Megvalósult
 Az adott feladathoz a kompetens személy kiválasztása – az egyéni értékek maximális
figyelembe vétele, elismerése
Fejleszthető
 Karriertervek készítése
 Információáramlás
Megvalósult
 Ellenőrzési, értékelési, teljesítményértékelési rendszer működtetése, szükség szerinti
fejlesztése
 Heti rendszerességgel történő tájékozódás és tájékoztatás
 Korszerű, hatékony és eredményes szakmai kapcsolatok működtetése
Fejleszthető
 A digitális kultúra, a számítógép felhasználó szintű használata minden pedagógus
esetében
 A csoportok életében felmerülő konfliktusokról (szülő-pedagógus) a vezető időbeni
értesítése
Inté zményértékelés


Pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők teljesítmény-értékelése és
minősítése
Megvalósult
 Teljesítményértékelés lebonyolítása, visszajelzések
 A gyermeki teljesítmények folyamatos mérése
Megvalósult
 Fejlettség- és neveltségi szint mérés lebonyolítása
 Az egyéni fejlesztés hatására a volt óvodásaink – az iskolák visszajelzései alapján – jól
megállják a helyüket az iskolában.
 Követő kérdőívek tapasztalatainak beépítése a nevelőmunka folyamatába
3.1.4. Rövid távú célkitűzéseim
Szakmai munka
 Hagyományápolás
Megvalósult
 Értékek megőrzése, újabb hagyományok kialakítása
 Az óvodai hagyományok, jeles napok tartalmának bővítése, színvonalának emelése
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Szervezetfe jlesztés
 A minőségbiztosítási rendszer folyamatos működtetése (2012-ig)
 Az intézkedési tervben megfogalmazottak végrehajtása
 Közösség alakítás
Megvalósult
 Nyugodt, biztonságot nyújtó munkahelyi légkör megteremtése
 Szakmai tartalommal bővített szervezetfejlesztő kirándulások (Agostyán Ökofalu,
Szentendrei skanzen)
Fejleszthető
 Egymást segítő, egymásra odafigyelő emberi kapcsolatok alakítása
 A közösségi feladattudat, a kezdeményezőkészség, a véleményalkotás segítése
 Azonosulás a kitűzött célokkal
 Nyílt, őszinte kommunikáció, az együttműködés, a kritikai gondolkodás és a bizalo m
erősítése
 Szülők érdeklődésének felkeltése a mindennapi munka iránt
Megvalósult
 Óvodai rendezvények nyitottabbá tétele
 A szülőkkel való együttműködés erősítés
3.2. Bér és dologi feltételrends zer alakulása
Intézményünk dolgozói a közalkalmazotti bértábla, ill. 2013 óta a pedagógus bértábla
alapján folyamatosan kapják személyi illetményüket. A több diplomával rendelkező
pedagógusok a pedagógus bértábla bevezetéséig jogosultak voltak a szakvizsgáért járó
bérkiegészítésre. A bértábla azonban összemosta ezt a különbséget.
A technikai dolgozók továbbra is megkapják - az önkormányzat segítségének
köszönhetően - a 6%-os bérkiegészítést.
Továbbra is megilleti a címpótlék azokat a dolgozókat, akik évek óta folyamatosan magas
színvonalon látják el mind pedagógiai, mind a közösségért végzett tevékenységüket. Ennek
értelmében egy pedagógus főtanácsos, 3 tanácsos. A technikai dolgozók közül egy
főmunkatárs, egy pedig munkatárs.
Minden jogosult időben megkapta a közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi
jutalmat és a polgármesteri Emléklapot.
Az egyéb személyi juttatások közül az étkezési támogatás minden dolgozót megillet. Ez
két éve 5000 Ft-ról, 8000 Ft-ra emelkedett. Második éve évi 8.000- Ft értékű Erzsébet
utalvány illeti meg azt, aki bankszámlára kapja a fizetését, a bankkártya használatért
felszámolt banki költség kompenzálásáért.
A technikai dolgozók munkáját 2013 óta az Önkormányzat 30.000-Ft egyszeri
támogatással egészítette ki Karácsony előtt. Ezt megelőzően minden dolgozó kapott
ugyanebben az értékben Erzsébet utalványt.
2012-ig lehetőségem volt a minőségi bérpótlék odaítélésére. Így sikerült megjutalmaznom
a minőségirányítási csoport tagjait, valamint a nevelési év végén - a nevelőtestület
javaslata alapján - egy pedagógust és egy technikai dolgozót kiemelkedő munkájáért.
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Büszkék vagyunk arra, hogy:
- Dolonec Ilona óvodapedagógus 2012-ben Pedagógus nap alkalmából Kispesti
Önkormányzat Elismerő Oklevelét kapta kiemelkedő pedagógiai tevékenységért.
- Horváth Istvánné óvodapedagógus nyugdíjba vonulása alkalmából - a több évtizedes
pedagógiai munkája elismeréseként - EMMI által odaítélt Brunszvik Teréz díjban
részesült.
3.3 A vezetői ciklus alatt elért fe jlesztési eredmények
3.3.1. A tárgyi feltételek változása, iránya, főbb eredmények


2011/2012 nevelési évben
 Dologi költségvetés terhére (186.900-Ft)
3 db öltözőszekrény, 2 db vasaló, 216 db törhetetlen pohár, játék, ágyvédő lepedő
 Alapítványi támogatásból (180.200-Ft)
Udvar felújítása, gyermekprogram támogatása, festék, buborékfújó- gép
 Önkormányzati támogatásból (113.950 –Ft értékben)
Ágynemű garnitúra 30 db, tányérok, jénai tál



2012/2013 nevelési évben
 Dologi költségvetés terhére (383.200-Ft)
Hűtőszekrény, 8 db homokozó takaró ponyva, 3 db ágy, szakkönyvek, tányérok,
evőeszközök
 Alapítványi támogatásból (1.050.000-Ft)
Napvédő tető a két terasz fölé, fejlesztő játékok
 Önkormányzati támogatásból
Nem volt



2013/2014 nevelési évben
 Dologi költségvetés terhére (296. 000-Ft)
Mosógép, porszívó, felnőtt öltöző szekrény, 2 db fiókos szekrény
 Alapítványi támogatásból (423.400-Ft)
Víztisztító gép, fejlesztő játékok, szőnyeg,
 Önkormányzati támogatásból
Nem volt



2014/2015 nevelési évben
 Dologi költségvetés terhére (386.800 - Ft értékben)
Öltözőszekrény, 5 db játéktároló polc, fektetők, ágyvédő lepedők, Hifi torony, mikro,
porszívó, edények, 180 db törölköző
 Alapítványi támogatásból (535.570 - Ft é rtékben)
Fejlesztő füzetek, sportszerek, fejlesztő játékok, játszószőnyeg
 Önkormányzati támogatásból (250.000 - Ft értékben)
2 db porszívó, Szőnyegtisztító gép, 2 db játéktároló szekrény, telefon



2015/2016 nevelési évben (első félév)
 Dologi költségvetés terhére
Nem volt
 Alapítványi támogatásból (263.000-Ft)
Fejlesztő játékok, 1 db szőnyeg
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 Önkormányzati támogatásból (400.000)
3x120 db melamin tányér, 30 db szék
3.3.2. A működéssel összefüggő egyéb fejlesztés (eszköz, stb.)
Nem volt
3.3.3. Jelentős felújítások számba vétele
 Udvar felújítása – tüskés bokrok eltávolítása, játékok javítása, festése, gyepszőnyeg
lerakása, homok csere, gumitégla lerakása Alapítványi támogatással- szülők-dolgozók
segítségével
 Árnyékoló elkészítése terasz fölé – szülői segítséggel
 Csoportszobák festése szülők és a volt kertészünk segítségével – a festéket a fenntartó
biztosította
 Kerítésfestés önkéntesek segítségével – a festéket a fenntartó biztosította

3.3.4. Eszköz hiányában nem megvalósult feladatok
Nem voltak
3.3.5. Külső források igénybe vétele (pályázatok aránya, eredményei, felhasználásuk)
 Alapítványi pályázaton elnyert 15.000 dollár (3.168.000-Ft) udvari játékok
bővítésére 2012/2013 nevelési évben.
 Környezetvédelmi pályázatok:
2011/2012 nevelési évben 70.000-Ft
Gyepszellőztető, termőföld, árnyéki fűmag
2014/2015 nevelési évben 130.000-Ft
6 személyes fapad asztallal, locsolórendszer korszerűsítése,
Anyagi lehetőségeinkhez mérten minden nevelési évben olyan eszközöket vásároltunk,
amelyek pótlása nélkülözhetetlen volt. Az Alapítvány támogatásával van csak lehetőségünk
játékok, sportszerek vásárlására, ill. nagyobb beruházásokra. Nagyon sokat köszönhetünk a
szülőknek, akik aktív szerepet vállaltak az udvar szépítésében.
Nehézséget okoz, hogy a dologi költségvetésünk 40 %-át tisztítószerre és kb. 20%-át
nyomtató festékre és papírra költjük. A fennmaradó kb. 40%-ot használjuk az
eszközfejlesztésekre, szakmai anyagra (a gyermeki tevékenységekhez szükséges eszközökre)
kötszerre, telefonszámlára, javításokra és szakmai folyóirat előfizetésre.
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4.

Összegzés

Azt gondolom, az elmúlt öt évben sikerült szakmailag megújulnunk, sok új ötlettel
gazdagítani a gyermekek mindennapi tevékenységét. Örömünkre szolgált, hogy a szülők,
gyermekek elégedettsége minden évben 90 % felett volt, hogy az iskolai pedagógusok
elismerik óvodánk tevékenységét.
Vezetőként megéltem kudarcokat, sikereket. Mindegyikből tanultam. A negatív élmények
arra ösztönöztek, hogy elgondolkodjam, hogyan lehet ezeken a dolgokon változtatni. A
pozitív, jó dolgok (szerencsére ez volt a több) pedig arra késztettek, hogy azon töprengjek,
hogyan lehet még jobban csinálni. Tele vagyok tapasztalatokkal, ötletekkel, épp ezért
szeretném megpályázni a következő időszakra is az óvoda vezetői állást. Remélem ebben az
elképzelésemben támogatásra találok a nevelőtestületemben és a Fenntartó képviselőiben
egyaránt.

Beszámolómat Dorothy Law Nolte idézetével zárnám:
„Ha a gyermek együtt él a jóváhagyással,
megtanulja szeretni magát.
Ha a gyermek együtt él az elfogadással,
megtanul szeretetre lelni a világban.
Ha a gyermek együtt él a barátságossággal,
megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni.
Ha a gyermek együtt él a nyugodt derűvel,
megtanulja, hogyan találjon lelki békét.
Vajon a mi gyerekeink mivel élnek együtt?”
Célom, hogy a mi óvodásaink megtanulják, hogy a Gyöngykagyló óvoda az a hely, ahol jó
lenni, ahol megtanulnak szeretni, megélik az elfogadást, a szeretetet, ahol megtanulják
elfogadni magukat és nyitott szívvel, önbizalommal telve lépnek be az iskola kapuján.
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