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Az értékelés törvényi háttere:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85.§ (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Óvodai nevelés.
Az értékeléshez felhasznált belső szabályzók, dokumentációk
 Pedagógiai Program
 SZMSZ
 2018/2019 nevelési év munkaterve
 Továbbképzési terv - (Beiskolázási terv)
 Csoportok éves értékelése
 Mérések eredményei
 Statisztikai adatok
Forrás: PP, SZMSZ, Munkaterv
Adatszolgáltatás: 2. sz. melléklet
Vezető megítélése (1-3): 3
Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a
stratégiai és operatív tervezés?
stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
Az intézmény működését meghatározó törvények, rendeletek és a fenntartói elvárások
figyelembevételével aktualizáltuk a belső szabályzóinkat.
 Sor került a SZMSZ módosítására az alábbi területeken:
 Jogszabályi háttér módosítása az új/módosított szabályzók megjelenítése
 Az óvodatitkár új feladata lett az Adatvédelmi tisztségviselői feladatok ellátása
 A nevelőtestület jogosítványai közé bekerült: a tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés
alapján készített intézkedési terv elfogadása
 Új elem:
~ Az óvodai szociális segítővel való kapcsolattartás
~ Pedagógiai Oktatási Központ és az óvoda kapcsolata
~ A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményeinek és az óvoda kapcsolata
~ A honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak esetén történő tennivalók.
~ Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
 Megtörtént a Pedagógiai Program módosítása is az ÓNOAP-nak megfelelően
 Új dokumentumok:
 Energetikai intézkedési terv
 Informatikai és adatkezelési szabályzat
1. Pedagógiai folyamatok

Az éves munkaterv összeállításánál figyelembe vettük a 2017/2018-es nevelési év beszámolójában
megfogalmazott erősségeinket és a fejlesztendő területeket, valamint az óvodai szabályzókban –
különös tekintettel a Pedagógiai Programban megfogalmazott céljainkat, feladatainkat.
A munkaközösségek tevékenységét a Pedagógiai Program, az intézményi sajátosságok és a
pedagógusok igényei egyaránt meghatározták. Az éves munkaterv tartalmazta a munkaközösségi
projektterveket.
A csoportok tervező munkájának alapja a Pedagógiai Programunk, a középső-, nagy-, és a vegyes
csoport esetében az előző nevelési év értékelése és az abban meghatározott további fejlesztési
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feladatok. Továbbá meghatározó tényező a csoportok összetétele, a gyermekek életkora, egyéni
fejlettségük. Ettől a nevelési évtől kezdve a tematikus tervezést kiegészíti a heti tevékenységek
írásos tervezése és az ehhez igazított reflexió, ezzel is tudatosabbá téve a gyakorlati munkára való
felkészülést.
Erősségek:
- A PP és a munkaterv figyelembevételével elkészült csoportos nevelési- és tematikus tervek és
a jeles napokhoz igazított projekttervek a tudatos pedagógiai munka eredményei.
- A tematikus tervek minden gyermek számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyéni
képességeinek, érdeklődésének megfelelően, az aktuális állapotához igazodva élje meg a
felfedezés örömét.
- A tevékenységek tervezése során a gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodunk.
- Változatos tevékenységek felkínálásával a gyermeki kíváncsiság felkeltése és az
érdeklődésük fenntartása.
- A nevelési tervek, az értékelések, a gyermekek fejlettségének megfogalmazása során a
szaknyelv használata már egyre tudatosabb.
- A gyakornok felkészítése a minősítő vizsgára 1 pedagógus esetében.
- Eredményes Ped.II. fokozat elérését célzó minősítés 1 pedagógus esetében
- A környezetvédelmi és a kézműves munkaközösség éves munkája.
Fejleszthető területek:
- Intézményi szinten minden pedagógus legyen érdekelt az intézményi dokumentumok
felülvizsgálatában és a tervezési folyamatban.
- Igényes, pontos, naprakész dokumentációvezetés, és felkészülés a mindennapi gyakorlati
munkára minden pedagógus részéről.
Fejlesztési javaslatok:
- Egységes részvétel a csoportos és intézmény szintű dokumentációk elkészítésében, a
dokumentumok legyenek igényesek, esztétikusak és tükrözzék a szakmaiságot.
- A határidők pontos betartása, a csoportnaplók naprakész vezetése az 1. és 4. csoport
kivételével.
- A munkaközösségek munkájában és az óvoda életében az egyenlő teherviselés kialakítása.
Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás
Szempont: 1.2. Milyen az intézmény Elvárás: A nevelési év végi beszámoló
működését irányító éves tervek és a megállapításai alapján történik a következő
beszámolók viszonya, hogyan épülnek nevelési év tervezése.
egymásra?
Az éves beszámoló elkészítésének az alapja a munkaterv. A 2018/2019-es nevelési év
munkatervében megfogalmazott célok, feladatok az előző évi beszámoló erősségeire és fejlesztendő
területeire épültek koherenciában a Pedagógiai Programunk cél- és feladatrendszerével. Intézményi
elvárás, hogy a munkaterv eredményes megvalósításában minden pedagógus a legjobb tudása szerint
részt vállaljon. Törekedtünk arra, hogy a munkatervben megfogalmazott célkitűzéseinket - a nevelési
év során - a megjelölt határidőig megvalósítsuk. Ebben a nevelési évben a tervezett időpontokat be
tudtuk tartani, de az intézmény teljeskörű korszerűsítése miatt a májusi, júniusi programokat már
nem tudtuk csak csoportos szinten megvalósítani.
Kiemelt céljaink megvalósításánál figyelembe vettük a hatályos törvényeket, rendeleteket, mert
így tudtuk biztosítani a törvényes működést, a gyermeki-, szülői-, alkalmazotti jogok érvényesítését.
Fontos számunkra a gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevétele, melyet minden pedagógus maximálisan szem előtt tartott. A
csoportokban folyó pedagógiai munkát jellemezte a gyermeki személyiség egészére irányuló
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fejlődés biztosítása, elősegítése, és a sokoldalú képességfejlesztés, melyről az ellenőrző
tevékenységem során is meggyőződhettem.
A pedagógusokat jellemzi - a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében – a magas szintű
minőségi munkavégzés, valamint törekszenek a partnerekkel az eredményes, hatékony
együttműködésre.
A célokból és a stratégiai dokumentumokból adódó feladatokból megvalósult
 Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes
értelmezése, jogszabályi elvárásokhoz való igazítása, gyakorlati megvalósítása.
 Törzskönyv kitöltése
 Beiskolázási terv elkészítése
 Az éves beszámoló előkészítésére kiadott óvodapedagógusi értékelés tartalmának
összehangolása az éves munkatervben megfogalmazottakkal.
Pedagógiai programból adódó feladatok közül megvalósult
 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez való folyamatos közelítés, a
nevelési feladatok (óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő) magas szintű megvalósítása.
 A játék személyiségformáló szerepének előtérbe helyezése. Általános tapasztalatunk, hogy a
gyerekeket az otthoni környezetben túl sok játék veszi körül, de kevés közülük a minőségi
játék. Az óvoda feladatává vált a minőségi játékokkal való megismertetés, a játékok
rendeltetésszerű használatának, megóvásának megtanítása, és az együttjátszás örömének
megélése. Emiatt is választottuk a nevelési év egyik fő faladatának a játék témakörét. A
mindennapi pedagógiai gyakorlat mellett a játék személyiségformáló hatását figyeltük meg a
hospitálások során, illetve a szülő értekezletek keretében is felhívták a pedagógusok a
jelenlévő szülők figyelmét a játék fontosságára. A nyílt napokon a szülők bekapcsolódhattak
a játéktevékenységbe, így ők maguk is megélhették az együtt játszás örömét.
SZMSZ-ban és a Házirendben megfogalmazottak minden dolgozó számára kötelező érvényűek,
melynek ellenőrzése a nevelési év során folyamatosan megvalósult. Az estleges hiányosságok
visszajelzése azonnal megtörtént.
A pedagógusok tekintetében megvalósult:
 Törekedtünk a szervezet szakmai színvonalának további erősítésére, melyet alátámasztanak a
gyermekek fejlettségmérései, a szülői elégedettség, és a tanfelügyeleti ellenőrzések.
 Sikeres az SNI gyermekek integrálása, mely a 8. csoport pedagógusainak és a nevelő oktató
munkát közvetlenül segítő dolgozók magas színtű munkájának eredménye. Hatékony az
utazó gyógypedagógusokkal való együttműködés, így a gyermekek fejlődése pozitív irányba
változott. Ezt igazolják a Szakértői vélemények is.
 Csapatmunka erősítése minden évben kiemelt feladat, de 30 embert egy cél irányába
mozgatni időszakonként nehézségekbe ütközik. A gyermekek érdekében azonban képes
összefogni mindenki. A pedagógusok között kevesebb a konfliktus, illetve képesek azokat
külső segítség nélkül megbeszélni egymással. A technikai dolgozóknál az idén több
alkalommal is szükség volt a közbelépésre a konfliktusok megoldásához.
 Az óvodapedagógusok a szakmai tapasztalatok átadása érdekében, a minősítésekhez és az
önértékelésekhez kapcsolódóan hospitáltak egymásnál. Ebben a nevelési évben 4 pedagógust
érintett ez a látogatás, és 15 kolléga vett benne részt. A tapasztalatokat hospitálási naplóban
rögzítették. /Részletesebben: Szakmai munkaközösségeknél 31. oldalon./
 Részt vettünk a kerületi szakmai munkaközösség munkájában is – szervezési feladatok,
bemutatók vállalásával. Néhány pedagógus aktív részese volt a kerület szakmai életének is:
segítettek a különböző rendezvények lebonyolításában (P. Z. – Kerületi Egészségnap, M. B.
– Víz világnapja, vagy részt vettek a csoportjukkal (1. 4. csoport). B. Z.-né a Szív
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kincsesláda projektből kerületi szakmai bemutatót tartott, melyről őszinte elismeréssel
nyilatkoztak a résztvevő kerületi pedagógusok. A kerületi szakmai bemutatókon
intézményünkből 9 fő vett részt.
Fejlődés tapasztalható a nevelési év értékeléséhez szükséges mutatók egységes
értelmezésében, és az IKT eszközök használatában. Az IKT eszközöket nemcsak a napló
megírásához, hanem a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, illetve élménynyújtáshoz is
egyre több pedagógus alkalmazza. Majdnem mindenki tagja valamilyen online pedagógiai
csoportnak, az itt szerzett információkat, hasznosítható ötleteket rendszeresen továbbítják
egymásnak.
A nevelési programban megfogalmazottak megvalósításához a korszerű pedagógiai
módszerek, programok megismerése, megvitatása, kipróbálása mindenkinek igénye, melyet
nemcsak az internet segítségével sajátítunk el. Ezt a célt szolgálta a Fenntartó idei anyagi
támogatása, melyet könyvtárbővítésre használhattunk fel. A 208.800 Ft-os keretből
lehetőségünk volt a PP megvalósítását elősegítő szakkönyvállomány korszerűsítésére,
mesekönyvek és gyermek ismeretterjesztő könyvek beszerzésére. Ily módon a könyvtárunk
76 db könyvvel bővült.
Fontosnak tartottuk az új kollégák (6. csoport pedagógus, 8. csoport dajka) beilleszkedésének
elősegítését. Véleményünk szerint ez kisebb zökkenőkkel megvalósult.
Szinte minden nevelési év feladata az egyenletes munkamegosztásra való törekvés, de
személyes okok miatt ennek megvalósítása időnként nehézségekbe ütközik. Ennek ellenére
elmondható, hogy a dolgozók többsége a különböző célok megvalósítása érdekében képes az
összehangolt működésre.
Céljaink közt szerepelt intézményünk 35 éves fennállásának megünneplése, de a felújítási
munkálatok miatt ez ősszel, az óvodaátadóval egybekötött rendezvénnyel kerül
lebonyolításra.

A nevelőmunkát segítők tekintetében megvalósult:
 A dajkák közötti egyenletes munkamegosztás biztosítása a munkaköri leírások átbeszélésével
 A kerületi szakmai munkaközösség terveiben szereplő dajkakonferencia azonban elmaradt előadó hiányában.
Továbbképzési tervből adódó feladatokból megvalósult:
 Elkészült a 2018-2019. nevelési évre vonatkozó továbbképzési terv beszámolója és a 20192020-as Beiskolázási terv
 2 pedagógus vett részt akkreditált továbbképzésen, melyet a KOSIE Bizottság 80%-ban
támogatott. Mindketten 60 órás képzésben vettek részt: Vizuális játékok és
képességfejlesztés, ill. Gyerekjóga tanfolyamon.
 A folyamatos szakmai önképzés mindenkit jellemez /l.: fent/
 A Fenntartó szervezésében több továbbképzés is megvalósult:
 Adatvédelmi tisztviselő képzés – óvodatitkár részvételével
 GDPR előadás – óvodavezető, óvodatitkár részvételével
 Rajzelemzés és bábozás az óvodában – óvodavezető részvételével
Önértékelési programból adódó feladatok megvalósulása:
A 2018/2019-es nevelési évben 2 pedagógus önértékelése, 2 minősítése (1 fő minősítővizsga, 1 fő
Ped.II.) eredményesen megvalósult. Ezen kívül megtörtént a vezető és az intézményi tanfelügyelet
is, mely minden pedagógus számára többletmunkát jelentett. A lebonyolításban külön köszönet illeti
a szülőket aktív részvételükért is, hisz egy időben 16 szülő (csoportonként 2) vett részt az interjú
felvételénél. Az önértékelés tapasztalatait, szakértői megállapításait az ellenőrzés /l.: 10. oldal)
tartalmazza.
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Erősségek:
- Az éves munkatervben megfogalmazottak lelkiismeretes, hatékony megvalósítása
- A nevelési év értékelése a munkatervben megfogalmazott célok és feladatok és a
csoportok éves értékelése alapján történik.
- Jó ötletek megvalósítása.
- A Kerületi szakmai munkaközösség tervének beépítése és aktív részvétel a
rendezvényeken.
Fejleszthető területek:
- Az IKT eszközök használata minden pedagógus által a dokumentáció vezetésében.
- A naprakész pedagógiai dokumentáció vezetés
- Szakmai bemutatókon való aktívabb részvétel
Fejlesztési javaslatok:
- A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása - tudásmegosztás
- Az egyenlő teherviselés.
- Az idei nevelési év tapasztalatainak, erősségeinek, fejlesztendő területeinek beépítése a
2019/2020-as munkatervbe.
Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
Szempont: 1.3. Hogyan működik az Elvárás:
Az
intézményi
stratégiai
ellenőrzés az intézményben?
alapdokumentumok alapján az intézményben
belső ellenőrzést végeznek.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét az SZMSZ, illetve az adott nevelési évre
vonatkozó szempontjait az éves munkaterv szabályozza.
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai tevékenységgel
összefüggő ellenőrzési feladatokat.
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak voltak:
 Az ellenőrzés és értékelés szempontjai lefedték az intézményi működés valamennyi területét
 Kiemelt hangsúlyt helyeztünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására
 Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az önértékelés
módszereivel történtek
 A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési
(teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános
pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó nyilvános szempontok alapján történt.
A csoportlátogatások során az ellenőrzés kiterjed a nevelési év fő feladatára és a korcsoporthoz
igazított speciális feladatok elemzésére, értékelésére.
Pedagógiai ellenőrzés a 2018/2019 nevelési évben:
 A játék kiemelt szerepének megfigyelése, a játéktevékenység tartalma, színvonala, az
óvodapedagógus játékirányító tevékenysége, szerepe, megfelelő hely, idő, tér és eszköz
biztosítása. (Minden csoportban)
 Érzelmi nevelés: beszoktatás-szocializáció (2. 3. 8. csoportban)
 Felkészülés a foglalkozásokra (Minden csoportban)
 Az SNI-s gyermekek fejlesztése (8. csoport)
 Értelmi nevelés – differenciálás – felzárkóztatás – tehetséggondozás (Minden csoportban)
 Az iskolai élethez szükséges képességek fejlesztése (1. 4. 8. csoportban)
 Mérések, értékelések (Minden csoportban)
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14 óvodapedagógusnál összesen 21 dokumentált látogatást végeztem. A minősülés előtt álló
pedagógusoknál 4 alkalommal figyeltem a pedagógiai munkát a fenti szempontok
figyelembevételével, de hangsúlyos volt a dajkával való együttműködés megfigyelése is.
Programütközések miatt egy pedagógus látogatására nem került sor, de a mentori munkája, az írásos
dokumentációk szakszerű vezetése és az eddigi tapasztalataim alapján elmondható, hogy pedagógiai
munkája nagymértékben elősegíti a csoportjába járó gyermekek fejlődését.
Ellenőrzésem részét képezte a hospitálásokon való részvétel is, melyek tapasztalatait nem ellenőrzési
lapon, hanem hospitálási naplóban dokumentáltam.
Heiner Mónika vezető helyettes a pedagógiai dokumentációkat ellenőrizte és értékelte.
BESZOKTATÁS (2. 3. 8. CSOPORT)
Ebben a nevelési évben a két kezdő csoport létszáma ideális volt mind a gyerekek, mind a
csoportban dolgozók számára. A 2. csoport 22 fővel, a 3. csoport 18 fővel kezdte meg a beszoktatást.
A viszonylagos alacsony létszám jó lehetőség volt a gyermekek egyéni igényeihez való
alkalmazkodásra, az érési tempóhoz igazított egyéni bánásmódra. Az óvodai szokásszabályrendszerben történő eligazodást könnyítette, hogy a gyerekek 90 %-a bölcsődéből érkezett,
így nekik valójában az új környezethez, személyekhez kellett csak alkalmazkodni a napirend
hasonlósága miatt.
Mindkét csoportban meleg, családias légkör fogadta a gyerekeket. Az édesanyák élhettek a
beszoktatás lehetőségével, de ezt csak a családból érkező gyermekek szülei használták ki, a
bölcsődéből jövő gyermekek szülei nem. Igénytől függően kb.: 2 hétig vettek részt a szülők a
beszoktatás folyamatában.
Általánosságban elmondható, hogy a gyerekek hamar beilleszkedtek az óvodai közegbe, mind a
csoportszobában, mind a tágas udvaron. Akinek a testvére is az óvodába jár „besegíthetett” a
kistestvér beszoktatásába.
A 8. csoportban a vegyes életkor miatt kevesebb kicsit kellett beszoktatni, ami lehetővé tette, hogy
az egyéni igényeknek megfelelően több törődésben, szeretetben részesüljenek. Példaértékű, ahogy az
idősebb gyerekek odafigyelnek a kisebbekre: minden nagyobb gyereknek van egy általa választott
kiscsoportos korú párja, akit szükség szerint segít a gondozási tevékenységekben.
Erősségek:
 Családias, szeretetteljes nevelést elősegítő, türelmes, odaadó pedagógusok könnyítik meg az
óvodai élethez való alkalmazkodást.
 A gyerekek szívesen járnak óvodába, és egye jobban alkalmazkodnak az óvodai élethez.
 A szülők pozitív visszajelzései, együttműködésre törekvésük megerősítettek minket a
munkánkban.
Fejleszthető területek:
 A 3. csoportban kicsit rugalmasabb szokás-szabályrendszer
Fejlesztés javaslatok:
 A szülői, gyermeki elégedettség megtartása.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CSOPORT
 A játék kiemelt szerepének megfigyelése, a játéktevékenység tartalma, színvonala, az
óvodapedagógus játékirányító tevékenysége, szerepe, megfelelő hely, idő, tér és eszköz
biztosítása.
 Értelmi nevelés – differenciálás – felzárkóztatás – tehetséggondozás
 Játéktevékenységek - a tevékenységben megvalósuló tanulás
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 Különböző tevékenységek tartalmi elemei
Az ellenőrzésem során a fő szempont a játék kiemelt szerepének a megfigyelése volt, de emellett
kiterjedt az előzőekben felsorolt többi területre is. A tapasztalataimat - a megbeszélést követően ellenőrzési lapon rögzítettem.
A játék minden csoportban kiemelt jelentőségű, valamint a tapasztalatszerzés és a tanulás alapja is.
A csoportok jól ellátottak játékeszközökkel, biztosított minden gyermek számára a napi igényének,
érdeklődésének, fejlettségének megfelelő játékeszköz kiválasztása. A PP-hoz igazodva a fejlesztő
játékok túlsúlya figyelhető meg mindenhol, melyek használatához a kezdetben nélkülözhetetlen a
pedagógusok játékirányító szerepe. Erre mindenhol jó példákat láttam. Természetesen a kisebbek
nagyon igénylik a felnőttek részvételét a játékban, míg a nagyobbak már önállóan is képesek
megszervezni a játéktevékenységet. A nyugodt játékfeltételek minden csoportban adottak, de
mozgásos játékra helyszűke miatt csak az udvaron vagy a tornatérben van lehetőség. Az 1. 4. 8.
csoport pedagógusai sok saját készítésű fejlesztő játékot is használnak a játéktár színesítésére,
melyek kedveltek a gyerekek körében. Nagyszerűsége abban rejlik, hogy a tanulási tevékenységhez
tudják igazítani, így túlmutat eredeti funkcióján.
A legtöbb csoportban a NOKS dolgozók is szívesen játszanak a gyerekekkel. Kiemelkedő ebben: 1.
6. 8. csoport dajkája.
Sokat változott az IKT eszközökhöz való viszonyulás. A gyermekek tudatos felhasználóvá válását
segíti, ahogy a pedagógusok használják a csoportban a laptopot, okos telefont, CD-t. Legtöbben a
tágabb környezet megismertetéséhez veszik igénybe, de a zenehallgatáshoz is nélkülözhetetlenné
vált a CD lejátszó.
A gyermekek érdekében a dajkák hatékonyan együttműködnek a pedagógusokkal. Szükség esetén
megfelelő segítséget, támogatást biztosítanak.
Erősségek:
 A pedagógusok jól felkészültek szakmailag. Nyitottak az újra, keresik a lehetőséget, hogy
olyan tevékenységeket, eszközöket kínáljanak a gyerekeknek, amelyekben megélhetik a
felfedezés örömét.
 Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaznak.
Fejleszthető területek:
 Játék felhasználása a gyermekek megismerésére
 Az udvari játék tervezése
 Saját készítésű játékeszközök alkalmazása
Fejlesztés javaslatok:
 Óvodai szinten játékgyűjtemény, versgyűjtemény összeállítása, kreatív ötletek megosztása.
 Szabadban történő játéktevékenység szervezése, intenzív jelenlét az udvari játék során
 Tudásmegosztás
AZ ISKOLAI ÉLETHEZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE (1, 4, 8 CSOPORT)
Csoportlátogatásaim során az iskolába lépéshez szükséges képességek meglétét, ill. ezek fejlettségét
figyeltem meg. (pl.: feladattudat, feladattartás, figyelem, beszédfegyelem stb.). A látogatást
követően a pedagógusokkal megbeszéltük, hogy kik azok a gyerekek, akik biztos alapokkal
kezdhetik az iskolát, kik azok, akiknek a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kérjük, illetve még egy év
óvodai nevelésre van szükségük.
Erősségek:
 Minden iskolaérettnek ítélt nagycsoportos éretten, megfelelő alapokkal indul iskolába.
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Képesek a tartós figyelemre, feladattartásra, kivárásra.
Testileg, lelkileg, szociálisan éretté váltak.
Szeretik és várják az olyan helyzeteket, amelyek valamilyen feladathelyzet elé állítja őket.
Nyitottak, érdeklődőek.
Képesek az együttműködésre felnőttekkel és társaikkal egyaránt.
Fejlettségmérés pozitív eredménye.

Fejleszthető területek:
 Néhány gyermekben nagy a közlési vágy, emiatt a beszédfegyelem és a társak türelmes
meghallgatása még fejlesztést igényel.
 A szülőkkel való együttnevelés
 Az iskolaérettségi mérésekkel kapcsolatban konzultáció a Nevelési Tanácsadó érintett
munkatársaival
Ezeken túl az ellenőrzésem kiterjedt
 A Pedagógiai programban megfogalmazott célok összhangban vannak-e az óvoda mindennapi
életével, működésének eredményével.
 A nevelési folyamatok vizsgálatára – milyen az óvodapedagógus munkája, hogyan motiválja,
segíti, irányítja, értékeli a gyermekeket.
 A gyermekek vizsgálata a programban megfogalmazott „a fejlődés várható eredménye”
alapján – a gyermek az egyéni képességeinek megfelelő legoptimálisabb szinten van-e a
nevelőmunka hatására.
 A szervezet belső rendjére, működésére vonatkozó szabályok vizsgálata – törvényesség,
szakszerűség, hatékonyság.
 A közösen elfogadott dokumentumok vizsgálata - vezetésük törvényessége, szakszerűsége,
pontossága.
Tanügy – igazgatási
A tanügyi dokumentumok ellenőrzését a munkatervben maghatározottak szerint végeztük a
helyettessel. Így a mulasztási napló, a csoportnapló és a fejlesztő lapok/füzet ellenőrzése és
értékelése ütemezetten történt, melynek tapasztalatait ellenőrzési lapon rögzítettük.
A mulasztási naplók értékelése kapcsán kiemelten fontos az adatok pontos vezetése, a tapasztalat
alapján az óvodapedagógusok egyre pontosabban vezetik azt.
A fejlesztőlapokon/füzetekben az egyéni fejlődési jellemzők, a fejlesztési feladat, eszköz, módszer
rögzítése, majd idővel a visszacsatolás ad támpontot az ellenőrzéshez. Tapasztalatom, hogy
minőségi szakmai munkát tükröznek a fejlődési naplók.
A csoportnapló ellenőrzése rögzített szempontsor alapján történik. Vannak olyan elemek, melyeket
egy-egy pedagógus nehezen tud tartani. Ennek javítása szükséges.
Munkaügyi, Vagyonüzemeltetési, Gazdálkodási
Munkaügyi, vagyonüzemeltetési és gazdálkodási ellenőrzés a szabályzatoknak megfelelően történt
az óvodavezető részéről.
Az ellenőrzés dokumentumai
~ Vezetői ellenőrző lap
~ Az ellenőrzési terv összegző értékelése (a nevelési terv értékelésének része)
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Erősségek:
- Az ellenőrzött területekről pozitív tapasztalatok gyűjtése, ezek visszacsatolása szóban,
írásban
- A fejlesztési javaslatok elfogadása, beépítése a mindennapi pedagógiai munkába.
- Az írásos dokumentációk naprakész vezetése az 1. 4. csoport pedagógusainál
Fejleszthető területek:
- A határidők mindenkori betartása
Fejlesztési javaslatok:
- Igényes, pontos dokumentációvezetésre való törekvés mindenki részéről
ÉLETPÁLYAMODELLHEZ KÖTÖTT BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
Intézményünk rendelkezik belső ellenőrzési tervvel, mely meghatározza az önértékelések
időpontjait. Mivel ebben az évben vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre írták ki az
óvodavezetőt és az intézményt, így elvégeztük az ehhez szükséges kérdőívezést, interjúkat,
dokumentumelemzést és önértékeléseket. A tervünk alapján 2 fő pedagógusi önértékelésre is sor
került. A megfeszített munka alapos tervezést és az ütemezés pontos betartását követelte. Nagy
felelősség és munkamennyiség hárult mind az értékeltekre, mind a BECS tagokra. A feladatot
időben elvégeztük, komoly mennyiségű értékes szakmai anyagot állítottunk össze, mely jó alapot
szolgál a tovább fejlesztésre.
1. Pedagógus önértékelés eredményei
Mindkét pedagógus erősségei közé tartozik az önképzés igénye, a jó tervezés, a gyerekek egyéni
képességeinek maximális figyelembevétele, az újszerű ötletek megvalósítása, a partnerekkel történő
kommunikáció és együttműködés.
A 8. cs. pedagógusa az SNI-s gyerekekkel való bánásmódban, fejlesztésben nyújt kiemelkedő
teljesítményt, valamint az IKT eszközök használatában mind a dokumentációk, mind pedig az
információ nyújtás terén.
Megfogalmazott fejlesztési feladatok az óvodapedagógus számára
 4. cs. pedagógusa számára
 Konfliktus kezelési technikák megtanulása, alkalmazása
 Jó szervezés a tevékenységek lebonyolításánál
 Több önállóság a gyakorlati munka során
A megvalósulás érdekében fejlesztési javaslatok:
 Konfliktus kezelési tréning
 Hospitálások
 8. csoport pedagógusa számára
 Konfliktus kezelési technikák megtanulása, alkalmazása
 Aktívabb részvétel a szervezet életében
A megvalósulás érdekében fejlesztési javaslatok:
 Konfliktus kezelési tréning
 Munkaközösségi tagság vállalása
2. Vezetői tanfelügyelet eredményei
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Biztosítja a tanulás és tanítás folyamatában a gyermeki teljesítmény javulását. Megteremti a
nevelőtestületen belül a visszajelzés és értékelés kultúráját a fejlődés érdekében, ehhez jól
kidolgozott rendszert biztosít. Gondoskodik arról, hogy a helyi éves nevelési, tanulási ütemterv a
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tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek és
hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz. Működteti a differenciálást, az egyéni képességek
figyelembevételét a fejlesztő munka során és az adaptív tanítást az intézményében és a saját
gyakorlatában.
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A Pedagógiai program maradéktalan megvalósítására, az elért eredmények megtartására helyezi a
hangsúlyt. Az intézményi stratégiai célok elérésének érdekében szakszerű, tudatos és hatékony
lépéseket tesz. Céltudatosan és eredményesen pályázik az intézmény pedagógiai programjának
minőségi megvalósításáért. Az intézményt érő kihívásokra, változásokra felkészülten, tudatosan
reagál.
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Elkötelezett önmaga és a testülete képzése és fejlesztése iránt. Hangsúlyt fektet arra, hogy az új
kollégák az intézmény pedagógiai programját elfogadják és magukénak vallják. Mind emberi, mind
szakmai hozzáállásával példa a nevelőtestület számára.
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Inspirálja, bátorítja, motiválja a nevelőtestület tagjait. Nyugodt, munkavégzésre alkalmas pozitív
klíma és támogató kultúrát biztosít.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Jogszabályok figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség megvalósítása.
Intézményi erőforrások elemzése, hatékony kezelése. Az intézményi működés nyilvánosságának
biztosítása. Az intézményi folyamatok, döntések átláthatósága.
Fejleszthető területek:
1.A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Nincsen
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A tudásmegosztás hatékonyabb működtetése.
3.Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
A konfliktus kezelési technikák bővítése.
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A vezetőhelyettessel való munkamegosztás átgondolása.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Nincsen
Vezető által megfogalmazott fejlesztési feladatok:
1. A továbbképzési tapasztalatok megosztásának rendszeres tervezése. A feladat végrehajtásba a
szakmai mk. vezető bevonása. A jó gyakorlatok összegyűjtése és sokszorosítása a pedagógusok
felé.
Határidő: 2019. 12.15.
2. Részvétel konfliktuskezelési tréningen. Konfliktuskezeléssel foglalkozó szakirodalom olvasása.
Határidő: 2020. 08.31.
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3. A továbbképzési tapasztalatok megosztásának rendszeres tervezése. A feladat végrehajtásba a
szakmai mk. vezető bevonása. A jó gyakorlatok összegyűjtése és sokszorosítása a pedagógusok
felé.
Határidő: 2019. 12.15.
3. Intézményi tanfelügyelet eredményei
1. Pedagógiai folyamatok
• Az intézmény stratégiai dokumentumai adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban
készülnek.
• Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a
dokumentumokban nyomon következő.
• Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a csoportos pedagógusok
terveivel.
• Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.
• Az év-végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.
• Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést
végeznek.
• Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen
eszközzel ellenőriz.
• Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek
megismerésére vonatkozó megfigyelési, mérési rendszer működik
• A gyermekek értékelése a pedagógiai programban megfogalmazott értékelési rendszer alapján
történik.
• Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan
visszacsatolnak szüleiknek.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
• Az intézmény vezetése és érintett pedagógusai információkkal rendelkezik minden gyermek
szociális helyzetéről
• A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban és a mindennapi
gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek).
• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok
megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.
• Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. játékhoz)
szakszerű útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a nevelés-tanítás-tanulás
módszertanát.
• A kultúraközvetítés és a természetes környezetben történő tapasztalatszerzés érdekében óvodán
kívüli programok szervezése.
3. Eredmények
• A tanítás/tanulás eredményessége a gyermekek fejlettségmérésének tükrében
• 90%-os szülői elégedettség évek óta
• A gyermekek iskolai beválásának követésére kialakult rend, eljárás van, melyet felhasználnak a
pedagógiai munka fejlesztésére.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A kommunikáció erősítése az intézmény külső partnereivel.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
• A külső partnerekkel való eredményes kapcsolattartás.
• A partnerek és a kapcsolat tartalma az SZMSZ-ben és a PP-ben is szabályozott.
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6. A pedagógiai munka feltételei
• A gyermekcsoportok és a sajátos nevelésű igényű gyermekek számára elegendő fejlesztő játék
és tornaszer.
• Az önképzés igénye.
• Egymást segítő, azonos pedagógiai elveket valló, összetartó nevelőtestület.
• Az óvoda hagyományápoló tevékenysége
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott
céloknak való megfelelés.
• A pedagógia program koherenciája a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal
• Éves tervezésben a stratégiai célok megjelenése
• A tervekben a részcélok, feladatok, felelősök megjelenése
• A képzési tervekben az intézményi igények és a munkatársak egyéni céljainak összhangja
Fejleszthető területek:
1. Pedagógiai folyamatok
Nincsen
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Személyiségfejlesztési technikák bővítése
3. Eredmények
A kommunikáció erősítése az intézmény külső partnereivel.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A belső tudásmegosztás tervezése, szervezése, működtetése.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Külső partnerek igény és elégedettségmérése.
6. A pedagógiai munka feltételei
Az intézmény teljes alkalmazotti körét érintő szervezeti-kultúra fejlesztés
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott
céloknak való megfelelés.
Jogszabályok naprakész ismerete
A BECS által megfogalmazott fejlesztési feladatok az önértékelést követően:
 Mérés-értékelési folyamat átdolgozása, a bevált módszerek-mérési eszközök alkalmazásával;
az eredmények szummatív eredményének dokumentálása.
 Alkalmazotti közösség együttműködésének, kommunikációjának fejlesztése.
 Szaknyelv tudatos alkalmazása az írásbeli dokumentációkban, folyamatos konzultáció a
fejlesztő szakemberekkel ennek érdekében.
 A külső partnerek elégedettségének mérése, összegző értékelése az írásbeli
dokumentációkban nyomon követhető legyen. A nevelőtestület tájékoztatása az elért
eredményekről. A következő nevelési év terveinek elkészítése során szükséges ezek
figyelembe vétele.
 Önértékeléshez kapcsolódó egyéni fejlesztési tervek folyamatos elkészítése, reflektivitás
gyakorlása.
 Önképzési igény fejlesztése tehetséggondozás terén.
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A szakvélemények elkészítése esetén a kapcsolat bővítése szükséges a fejlesztő
szakemberekkel.
Belső és külső információáramlás megerősítése.
Infrastrukturális fejlesztés: pályázatokkal, folyamatos kapcsolattartással a fenntartó felé.
IKT eszközök további alkalmazása a szakmai munka dokumentálásához; mérés-értékelés
eredményének elkészítéséhez.
A munkaközösség vezetők koordináló-ellenőrző szerepének megvalósítása. A
munkaközösség vezetők feladataik egy részét delegálják kollégáik számára a hatékonyság
érdekében.
Intézményi honlap folyamatos frissítése javasolt, informatikai fejlesztése a kor kihívásainak
megfelelően.
Határidő: folyamatos, de minden nevelési év végén visszamérésre kerül a sor

Az intézményi tanfelügyelők által megfogalmazott fejlesztési feladatok:
 Személyiségfejlesztési technikák bővítése
 A kommunikáció erősítése az intézmény külső partnereivel
 A belső tudásmegosztás tervezése, szervezése, működtetése
 Külső partnerek igény és elégedettségmérése
 Az intézmény teljes alkalmazotti körét érintő szervezetfejlesztés
 Jogszabályok naprakész ismerete
Határidő: folyamatos, de minden nevelési év végén visszamérésre kerül a sor
Pedagógiai folyamatok - Értékelés
Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai Elvárás: A pedagógiai programnak és az egyéni
programban meghatározott gyermeki fejlesztési terveknek megfelelően történik az
értékelés működése a gyakorlatban?
egyénre szabott értékelés, amely a fejlődési
naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatosan
visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az életkornak,
fejlettségi
szintnek
megfelelő
formában
gyermeknek.
A gyermek fejlettségének mérése, értékelése a pedagógia-diagnosztika eszközével évente három
alkalommal történik, melyet a fejlettségmérő lapon, ill. felmenő rendszerben (3 éve a kiscsoportos
korúaktól kezdődően) fejlesztő füzetet alkalmazva 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 mérések
eredményét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
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Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem volt szerencsés az új mérőlap megválasztása
statisztikai szempontból, hiszen a hozzáadott pedagógiai érték nem mutatható ki reálisan. Az új
mérőlap minden évben a kori elvárásokat veszi figyelembe, emiatt korcsoportonként mások az
értékelés paraméterei. Így az idei nevelési évtől visszatértünk az eredeti – Porkolábné féle –
mérőlaphoz.
Erősségek:
 Kimutatható a fejlődés minden területen, de a leglátványosabb kiscsoportban a szocializáció
területén valósul meg.
 A középsősöknél a mozgásfejlettség és a téri tájékozódás emelkedik ki
 A nagyoknál az értelmi fejlettség és a nyelvi kifejezőkészség területén tapasztalható
ugrásszerű változás.
Fejleszthető területek:
 Szociális érettség egyes gyerekeknél
 Finommotoros koordináció a fiúknál minden korosztályban
Fejlesztési javaslatok:
 Az eddigi – hatékony – nevelőmunka színvonalának megtartása.
 Szülői értekezleten a szülők tájékoztatása a fejlettségmérés eredményeinek jelentőségéről, a
szülői segítség jelentősége, lehetőségei (fejlesztő játék ötletek)
NEVELTSÉGI SZINT MUTATÓI
10 éve mérjük a gyerekek neveltségi szintjét. Az idei mérések 57% - 89% között mozogtak. A
legalacsonyabb érték a 3. (mini) csoportban volt, de náluk még sok problémát okoz a beszéd, így
azok a paraméterek, amelyek a beszédhez köthetők több gyereknél nem értékelhetők, így ez
nagymértékben rontja a csoport átlagát. A 2. 4. és 6. csoportba járó gyerekek mérési eredménye
közel 90%-os. Ez hasonló az elmúlt években mértekkel. A gyerekek körében a legtöbb problémát a
korosztálynak megfelelő konfliktuskezelés, a legkevesebbet pedig a környezet megóvása és a
kulturált étkezés szokásainak betartása okoz.
NEVELTSÉGI SZINT
1. csoport (nagy)
84%
2. csoport (kicsi)
86%
3. csoport (mini)
57%
4. csoport (nagy)
88%
5. csoport (középső)
62,5%
6. csoport (középső)
89%
7. csoport (kicsi)
70%
8. csoport (vegyes)
68%
Intézményi összesítő
76%
Erősségek:
 Kimutatható fejlődés a szokások, szabályok betartásának területén.
 A gyerekek egyre jobban vigyáznak a környezetükre és egyre kulturáltabban beszélnek és
étkeznek.
 Használják a kérem- köszönöm szót, és az egyéb udvarias beszédre jellemző szavakat,
valamint érkezéskor és távozáskor köszönnek.
 Segítőkészek
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Fejleszthető területek:
 A gyerekek közötti konfliktusok erőszakmentes kezelése
Fejlesztési javaslatok:
 A szülői házzal együttműködve a neveltségi szint pozitív változásainak elősegítése.
 A konfliktuskezelési technikák megtanítása
KÖVETŐ KÉRDŐÍV
Ebben a nevelési évben is több kerületi iskola felajánlotta a lehetőséget arra, hogy betekintést
nyerjünk volt óvodásaink iskolai beilleszkedésébe. Az óralátogatás után a tanítókkal való
konzultáció is jó lehetőséget teremtett arra, hogy egymás munkáját jobban megismerjük, és az
eredményes együttműködést az óvoda-iskola között fenntartsuk.
A tavaszi szünetet követően elküldtük a követő kérdőívet azokba az általános iskolákba, ahová volt
óvodásaink felvételt nyertek. Az idén 40 kérdőívet küldtünk el, ebből eddig 34 érkezett vissza.
A mérés eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:
2. csoport

3. csoport

Nagymozgás fejlettség

75%

84%

Finommotoros
koordináció

88%

88%

Beszéd

81%

79%

Értelmi fejlődés

84%

85%

Szociális érettség

86%

91%

Átlag

83%

85,5%

Mind a két csoport közel azonos teljesítményt nyújtott, annak ellenére, hogy a 2. csoportos gyerekek
3 évig, míg a 3. csoportosok 4 évig voltak óvodások. Jelentősebb eltérés a nagymozgás, ill. a
szocializáció területén mutatkozott.
A tanítók visszajelzései általában pozitívak az első osztályt kezdő volt óvodásainkról. A 34
gyerekből 4-en kiemelkedően jól teljesítenek több tantárgyból is. Lemaradást matematikából (2 fő),
írásból (4 fő), olvasásból (3 fő) jeleztek. A többiek egyenletesen jól teljesítenek minden tantárgyból.
A tanítókkal folytatott megbeszélések alapján elmondható, hogy a kiegyensúlyozott családi háttérrel
rendelkező gyerekek mindegyike jól megállja a helyét az iskolában.
Erősségek:
 Pozitív visszajelzések az iskolákból
 Szociális érettség, amelynek a kori éréshez való igazítása a legösszetettebb óvodapedagógusi
feladat.
Fejleszthető területek:
 Mozgásfejlesztés – egyéni fejlesztés
Fejlesztési javaslatok:
 A mozgásfejlesztésbe külső segítők bevonása már kiscsoportos kortól
 Az eddigi színvonalas nevelő munka folytatása
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Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés
eredményeivel?

Elvárás: Az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak elkészítése, módosítása során
megtörténik az ellenőrzések során feltárt
információk felhasználása.

Az óvoda dolgozóinak ellenőrzését minden esetben visszacsatolás követi. Az ellenőrzési lapon
rögzített tapasztalatokat megbeszéljük, és a következő évben visszamérés folyamán újra
megfigyelésre kerül. A tavaly elkészített Kompetencia- és Teljesítményalapú Értékelési Szabályzat
is ezt támasztja alá.
Fontosnak tartom, hogy minden dolgozó tudja, mi az erőssége, és miben kell fejlődnie. Hiszem azt,
hogy mindenki valamiben eredményes, példát mutató, de mindig van lehetőség a fejlődésre is.
A gyermeki mérések eredményeiből következő fejlesztési feladatokat (korrekciót) az egyéni
fejlesztési lapon, illetve füzetbe jelölik a pedagógusok, melynek tartalmáról a szülők a fogadó órán
tájékoztatást kapnak, és aláírásukkal igazolnak.
A fejlesztő füzetekben megjelölt gyermeki erősségek és a fejleszthető területek nemcsak az egyéni
fejlesztések során, hanem a nevelési tervekben is visszaköszönnek.
Erősségek:
 A dokumentumok módosításánál nem csak a törvényi megfeleltetést tartjuk szem előtt,
hanem a pedagógiai gyakorlat tapasztalatait, az ellenőrzés eredményeit is felhasználjuk.
 Az egyéni elképzelések korrekt megvitatása, ésszerű javaslatok beépítése a mindennapi
pedagógiai munkába.
 A gyermekek esetében a fejlesztés, a részképesség zavarok korrekciója és a felzárkóztatás
eredményessége.
Fejleszthető területek:
 Reflektív magatartás
Fejlesztési javaslatok:
 A kritikai észrevételeket ne sértésnek, hanem javítandó, fejlesztendő feladatként fogja fel
minden dolgozó.
Szempont: 1.6. Mi történik a mérési,
értékelési eredményekkel?
(Elégedettségmérés, intézményi
önértékelés, pedagógus-értékelés,
gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)

Elvárás: Évente megtörténik az önértékelés
keretében a helyben szokások formában rögzített
mérési eredmények elemzése, a tanulságok
levonása,
fejlesztések
meghatározása.
Ezt
követően az intézmény a mérési-értékelési
eredmények
függvényében
szükség
esetén
korrekciót végez.

Az eddigiek során a mérési eredményeket beépítettük a következő évek munkatervébe.
Törvényi kötelezettségünk a gyermekek mérése. Ennek eredményeit a beszámoló 1. 4. pontja
tartalmazza (8. oldal).
Az elégedettségmérések közül fontosnak és további felhasználásra alkalmasnak tartottuk a szülői- és
a gyermeki elégedettségmérést. Ennek eredményei a beszámoló 2. mellékletében megtalálhatóak.
Pedagógiai munkát közvetlen segítő munkatársak teljesítményértékelése
A pedagógusok munkáját közvetlenül segítők értékelése 3 összetevőből áll. Az önértékelés mellett a
vezető helyettes (mint közvetlen felettes) és a vezető is értékeli a munkájukat. A minősítéshez és a
differenciált bérkiegészítéshez az utóbbi két eredmény átlaga szolgál segítségül.
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Vezetői értékelés

Vezető helyettes értékelése

Önértékelés

76%

89%

80%

A technikai dolgozók közül 4 fő jobb értékelést adott magáról, mint a vezetői értékelés. Az eltérés 5
és 21% között van. 10 fő esetében azonban a vezetői értékelés jobb. Általánosságban elmondható,
hogy minden dolgozónak reális az önértékelése. A dolgozók közül 9 fő kiválóan megfelelt, de a
többieknek is megfelelő a munkavégzésük.
Erősségek:
 Az óvodához, mint szervezethez való kötődés.
Fejleszthető területek:
 A munkaköri leírásban foglaltak igényes megvalósítása.
 Az emberi kapcsolatok, kommunikáció, konfliktusok kezelése.
Fejlesztési javaslatok:
 A vezetői elvárások tudatosítása.
 Egymás munkájának megbecsülése.
Pedagógusok értékelése
Tavaly óta a Kompetencia- és Teljesítményalapú Értékelési Szabályzatban meghatározott
szempontok mentén történt az önértékelés és a vezetői értékelés.
Az óvoda pedagógusai majdnem mindannyian reálisan értékelték önmagukat. A vezetői értékelés 10
esetben volt valamivel jobb, mint az önértékelés. Egy fő esetében egyezés tapasztalható, 4
pedagógus azonban túlértékelte magát.
Vezetői értékelés

Vezető helyettes
értékelése

Önértékelés

78%

89,5%

83%

Erősségek:
 A kollégákkal való kommunikáció, a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való
törekvés, más véleményének tiszteletben tartása.
 A szakmai fejlődése érdekében minden pedagógus nyitott a pedagógiai munkájában vele
együttműködők visszajelzéseire, az észrevételeket beépíti a gyakorlati munkába.
Fejleszthető területek:
 Határidők betartása, naprakész dokumentáció vezetés

KÜLSŐ SZAKMAI ELLENŐRZÉS /Tanfelügyelet, minősítés/
Tanfelügyelet:
Vezetői és intézményi tanfelügyelet. (kiértékelése az 1. pont Ellenőrzés c. alfejezetében)
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Minősítés: Ped.II.
 2019. február 8. 1 fő - megfelelt
Minősítő vizsga: Ped.I.
 2018. szeptember 20. 1 fő - megfelelt
A kiváló eredményeket elérő pedagógusok mellett dicséret illeti a pedagógiai munkát közvetlen
segítő munkatársakat is, akik tevékeny részesei voltak a minősítések sikerének. A gyakornok
pedagógus sikeres minősítéséhez mentora 2 éves támogató, innovatív munkája nagymértékben
hozzájárult, melyért köszönet illeti.
Forrás: PP, Munkaterv
Adatszolgáltatás: 1 sz. Melléklet
Vezető megítélése (1-3): 3

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS
Programunk alappillére a mozgásfejlesztés, mely az egészségnevelés nélkülözhetetlen része. Minden
csoport kiemelten kezeli ezt a területet, és napi szinten elegendő lehetőséget biztosít a gyermeki
mozgásigény kielégítésére, melyhez tágas udvarunk és a közeli játszóterek korlátlan lehetőséget
biztosítanak. A 4. csoport helyszűke miatt a mozgásfejlesztést csoportbontásban valósította meg.
Az óvodai mozgáslehetőséget ebben a nevelési évben is az úszással egészítettük ki. A Kispesti
uszodába az 1. 4. 5. 6. csoport gyermekei jártak heti egy alkalommal. Az 5. 6. csoport gyermekei
ebben a nevelési évben kezdtek el úszni, az 1. és 4. csoport gyermekei már második nevelési évben
járnak. Az idei úszásoktatást hátráltatta az uszoda átszervezése miatti későbbi kezdés, a kismedence
karbantartásának elhúzódása és saját óvodánk felújítási munkálatai. Ez utóbbi nem tántorította el a 4.
csoportosokat, mert még májusban is 4 alkalommal elmentek az uszodába. A következő nevelési
évben is folytatják az úszótanfolyamot az 5. 6. csoportos gyerekek, és reményeim szerint
bekapcsolódik a 7. és a 2. csoport is. Az ügyesebb gyerekeket még a szülők is viszik délutáni
úszásoktatásra.
Szülői igény alapján szerveződött focioktatás is. 12 fiú járt heti 2x1 órát a Bólyai iskolába. A
testnevelő tanár vitte át, és hozta vissza őket edzés után az óvodába. Az idei nevelési évtől új
szolgáltatás a taekwondo, mely nagy népszerűségnek örvend a gyerekek és a szülők körében
egyaránt. Az oktatásban 31 fő vett részt.
A mozgás mellett – szülői segítséggel oldjuk meg a vitaminpótlást. Minden csoportban napi szinten
jelen vannak a zöldségek, gyümölcsök, olykor olajos magvak is. Az óvodai étkezés során is
fogyasztanak a gyermekek zöldséget, gyümölcsöt, de ezt sajnos nem minden nap biztosítják
számukra.
Fontosnak tartjuk a víz biztosítását is az egész nap folyamán, hisz az elegendő folyadékbevitel az
idegrendszer fejlődéséhez nélkülözhetetlen. A tisztított víz a gyermekek rendelkezésére áll a
csoportban és az udvaron egyaránt.
A gyermek fejlődésének nélkülözhetetlen eleme a pihenés is, melyre elegendő időt és korszerű
fektetőket biztosítunk.
Egészség-hét
Óvodánkban hosszú évek óta hagyomány az Egészség-hét megvalósítása, melynek célja az
egészséges életmód tudatosítása. Ennek szervezéséért a vezető helyettest illeti 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. Ehhez kapcsolódott a kerület dietetikusának a helyes táplálkozásról nyújtott játékos
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bemutatója. Élményszerű és szemléletes volt, hogy az ételpiramist egy 5 részre osztott tányér
szimbolizálta. Hasznos visszajelzés, hogy sok család már egyre tudatosabban táplálkozik, és a
gyerekek egyre több ismerettel rendelkeznek az egészséges táplálkozásról.
A csoportok óvodapedagógusai a hét folyamán játékos mozgásos-ügyességi játékokat szerveztek a
gyerekeknek, tudatosítva ezáltal a mozgás szerepét az egészségvédelemben.
Az óvoda fogorvosa is meghívást kapott. Szemléletesen mutatta be a helyes fogápolást, illetve
beszélgetett a gyerekekkel a fogak épségét megőrző ételekről és a rágás fontosságáról.
A lelki egészségvédelem jegyében – a játékos mentálhigiéniás fejlesztés is megvalósult egy
óvodapedagógus vezetésével.
A „Terülj, terülj asztalkám” elkészítéséhez az önkormányzathoz benyújtott Egészségvédő
pályázaton nyert 40.000 forintos támogatást használtuk fel. A következő nevelési évre is pályáztunk,
és újabb 40.000.Ft-ot nyertünk.
Erősségek:
 Az egészséges életmód fontosságának tudatosítása.
 A gyerekek érdeklődésének felkeltése és az aktív részvétel.
 A szülői ház sikeres bevonása, szemléletformálás.
 Óvodai közösség erősítése.
Fejleszthető területek:
Nincs
Fejlesztési javaslatok:
 A következő nevelési évben is ebben az intervallumban gondolkodunk az Egészséghét
lebonyolításánál, hogy a gyerekeknek legyen elegendő idejük az élmények átéléséhez és a
feldolgozáshoz.
 Az eddigi gyakorlat folytatása.
KÖRNYEZETI NEVELÉS
Célunk a szűkebb- és tágabb környezet tevékeny felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi
viszonyának alakítása, továbbfejlesztése a természeti-, emberi-, tárgyi világ megértése, befogadása,
védelme iránt.
Míg kiscsoportban a környezet megfigyelése az udvaron történik, addig középső- és nagycsoportban
a környezet megismerése az óvodán kívül is megvalósul.
A séták, kirándulások, kulturális rendezvények látogatása, mind a gyermekek ismereteinek bővítését
szolgálták. Mindenhonnan élményekkel gazdagon tértek vissza. Több külső programot szervezett a
1-es, 4-es és az 5-ös csoport.
A környezetvédelem, a környezettudatos szemléletformálás évek óta a pedagógiai munkánk szerves
része. A gyermekek szemléletformálásával a családokra is hatunk.
A tágas, esztétikus óvodaudvar szépségének megőrzése rendszeres odafigyelést igényel mindenki
részéről. A gyerekek örömmel vesznek részt ebben a tevékenységben is. A gyermekméretű kerti
szerszámok lehetővé teszik a kiskertjük gondozásában és az udvar rendbetételében való aktív
részvételt. A csoportszobákban pedig az élősarok ad lehetőséget arra, hogy a gyerekek
tapasztalatokat gyűjtsenek a növények fejlődéséről, gondozásáról.
Erősségek:
 S. A. példamutató környezetvédő tevékenysége, és a környezeti munkaközösség eredményes
működtetése.
 Víz világnapja alkalmából a több helyszínen történő játékos foglalkozás szervezése, melyen a
gyermekek fakultatívan vehettek részt. A szervezésért B. Z.-nét illeti a dicséret.
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 Őszi takarítás a kertben, falevelek gereblyézése, zsákba gyűjtése.
 A téli madárvédelem kiemelt tevékenységgé vált minden csoportnál. Madáretetők,
madáritatók kihelyezése a fákra, a folyamatos eleségpótlás, a madarak életének megfigyelése
minden csoport számára fontos volt.
 Fűszernövények ültetése balkonládákba és gyógynövénykert kialakítása az udvaron.
Gondozása, fejlődésének megfigyelése.
 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag kupakok) a szülők bevonásával a kijelölt
gyűjtőhelyen, ill. az ehhez biztosított tárolókban. A szelektív hulladék felhasználása a
csoporton belül barkácsolásra (pl.: madáritatók, közlekedési eszközök papírdobozok,
flakonok, parafa felhasználásával, kupakokból különböző képek)
Fejleszthető területek:
 Az értékeink megőrzése, továbbfejlesztése.
 A természetvédelem tudatosítása a gyermekekben.
 Szülők környezettudatos szemléletformálása (otthonról is jó példát hozzanak a gyermekek).
Fejlesztési javaslatok:
 Pályázatokon való részvétel.
ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ, ÉRTELMI NEVELÉS
A gyerekek idő előtti közösségbe kerülése (korai bölcsődekezdés) miatt az érzelmi nevelés egyre
hangsúlyosabb óvodai feladattá vált az évek során. A családok többségének erre a területre kevés az
ideje vagy a türelme, így az óvoda dolgozói pótolják ezt a hiányosságot. A gyerekeknek fokozottan
szükségük van a testközelségre, még a nagyok is igénylik ölbe vételt, simogatást, szeretgetést.
A szocializáció is több időt vesz igénybe, mint néhány évvel ezelőtt. A bölcsődéből érkező
gyerekekkel kicsit könnyebb a pedagógusok dolga, de a családból érkezőknél ez összetettebb,
időigényesebb pedagógusi feladat. Csoportonként egyre több gyermek szorul ezen a területen egyéni
megsegítésre. Az otthonról jött gyerekek nehezen szokják meg a napirendet, hogy mással is osztozni
kell a játékon, ennivalón, és nem azonnal teljesül minden kívánságuk.
Az értelmi nevelés esetében könnyebb dolgunk van, hiszen általánosságban elmondható, hogy a
gyermekek ezen a területen jóval meghaladják a kori érésnek megfelelő átlagot. Sok a tehetség
ígéretes gyermekünk (43 fő), de minden csoportban van olyan gyermek is, aki felzárkóztatásra
szorul (37 fő).
Erősségek:
 A gyermekek érzelmi életének fejlesztése a közösségi érzelmek és a különbözőségek
elfogadásának érdekében.
 A gyermekek életrendjének - ezen belül a közös tevékenységek - szervezése az egyéni és a
kori sajátosságok figyelembevételével.
 Az értelmi érettség alakítása, az egyéni adottságok, készségek figyelembevételével.
 Dokumentációban való megjelenítés (nevelési tervek és értékelések, tanulási tevékenység
tervezése, fejlettségmérő lapok, neveltségi szint-mérő lapok, követő kérdőívek).
 Elfogadó gyermekközösség alakítása minden csoportban.
 Baráti kapcsolatok erősödése, a „mi tudat” alakítása. Ez utóbbit erősítették a csoportos
kirándulások, az óvodai hagyományok ápolása, illetve a jeles napok lebonyolítása.
Fejleszthető területek:
 Konfliktuskezelés a gyerekek körében.
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 Szülők aktívabb bevonása a nevelésbe
Fejlesztési javaslatok:
 Az óvoda-család értékrendjének egymáshoz közelítése.
KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
A szűkebb- és tágabb környezet tevékeny felfedezése során a gyermek pozitív érzelmi viszonyának
alakítása, továbbfejlesztése a természeti-, emberi-, tárgyi világ megértése, befogadása, védelme
iránt. A megismerési funkciók fejlesztésével mennyiségi-, formai-, kiterjedésbeli összefüggések
felfedeztetése.
Erősségek:
 A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása természetes környezetben (udvar, kerület, távoli
kirándulások)
 A szűkebb (család, óvoda) és tágabb (szülőföld, hazai táj) környezethez való pozitív érzelmi
viszony kialakítása.
 A természeti-, emberi-, tárgyi világ értékeinek megóvása, a benne való eligazodás, a
környezetformálás.
 A környezettudatos nevelés és a környezetvédelem megalapozása.
 A jeles napok keretében a néphagyományok, népszokások megismertetése, el- és befogadás.
 A matematikai érdeklődés felkeltése, a logikus gondolkodás megalapozása.
Fejleszthető területek:
 Természeti értékek védelmének tudatosítása /növények, állatok védelme/ minden
gyermekben példamutatással, a jó példa kiemelésével.
Fejlesztési javaslatok:
 Olyan problémahelyzetek teremtése, hogy a gyermekek vegyék észre az elemi ok-okozati
összefüggéseket és tudják elmondani azokat.
 Elősegíteni a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességének fejlődését a kortárs
kapcsolatban és a környezet alakításában.
 A matematikai tapasztalatszerzés, a spontán helyzetek kihasználása, valamint a
tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeinek gazdagítása, probléma helyzetek
teremtése.
VERSELÉS, MESÉLÉS
Az óvodai élet egészét áthatja a mondókázás, verselés, mesélés. A gyerekek sok olyan mondókát,
versikét ismernek, amelyekkel kísérhetik a napi tevékenységüket. A gyermekek minden csoportban
örömmel hallgatják az élő mesét, verset, valamint kialakulóban van az irodalmi érdeklődésük.
Megbecsülik és érdeklődéssel lapozzák a különböző könyveket. A hagyományos értékeket képviselő
népmesék mellett egyre több kortárs vers és mese jelenik meg a csoportok éves tervezésében.
Szeretik a felnőttek bábozását, ők maguk is szívesen báboznak. A nagyobbak már az eszközöket is
maguk készítik el. A középső- és nagycsoportosok a KMO gyerekszínház előadásán is részt vettek 6
alkalommal, így lehetőségük volt egy új közegben is megtapasztalni a kultúraközvetítés sajátos
formáját.
Az a tapasztalatunk, hogy az óvodán kívül a legtöbb gyermek nem találkozik a mesékkel, versekkel.
A szülők többsége ajánlásunk ellenére sem mesél még lefekvés előtt sem. Ezért a meséket
igyekszünk minél több alkalommal közösen feldolgozni, hogy a beszédértést fejleszteni tudjuk és a
gyermekek mesetudata kialakulhasson.
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Az aktuális verseket és mondókákat a legtöbb pedagógus a szülők számára is elérhetővé teszi (a
csoportszoba mellett található verses füzetben).
Erősségek:
 Igényes az irodalmi anyag kiválasztása, az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez és a
napi tevékenységekhez igazítva.
 Modern mesék és versek bemutatása a gyermekeknek.
 A mesélés, verselés, dramatizálás biztosítása mindennap.
 Ünnepeink, hagyományaink színvonalas megszervezése.
Fejleszthető területek:
 A mese, vers bemutatásához megfelelő eszköz kiválasztása
Fejlesztési javaslatok:
 Bábkészlet bővítése
 Szülők tájékoztatása a rendszeres mesélés jótékony hatásáról
ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
Célunk a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetésével a gyermek zenei ízlésének,
esztétikai fogékonyságának fejlesztése, továbbá zenei anyanyelvének megalapozása, zenei
képességek (ritmus, hallás, éneklés, mozgás) alakítása volt.
Több csoport zenehallgatási anyagában szerepeltek komolyzenei művek, relaxációt segítő zenék.
Azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek zöme csak igénytelen zenével találkozik otthon, de szívesen
fogadják, és befogadják a komolyzenét az óvodában. Többször alkalmunk volt élő népzenét és
komolyzenét hallgatni, ami örömteli volt minden gyermeknek. Előnyben részesítjük a
foglalkozásokon a kortárs igényes gyermekeknek szóló zenét (Gryllus, Hahó, Alma)
A csoportos lehetőségeken túl az érdeklődő gyerekek részt vehettek „zeneovi” foglalkozáson, melyet
egy zenetanár vezetett.
Erősségek:
 A zene iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása.
 Az életkori- és egyéni sajátosságok figyelembevételével rendszeres zenei élmény biztosítása.
 Az irodalmi és zenei élmény együttes biztosítása.
 A tevékenységek kísérése dalokkal, mondókákkal az óvodai élet során.
 Egyszerűbb tánclépések, mozdulatok elsajátítása.
 Színvonalas ünnepi műsoroknál a tanult dalok, táncok felhasználása minden csoportban.
Fejleszthető területek:
 Tehetséggondozás – a szülői házzal karöltve - egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel.
 Hangszerek rendszeres használata minden csoportban.
Fejlesztési javaslatok:
 A zenei tehetségműhely újraindítása.
 A daltanítás repertoárjának bővítése
 Zenei nevelésre irányuló továbbképzéseken való részvétel
RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS ÉS KÉZIMUNKA
A gyerekeknek az óvodai élet egészében lehetőségük van az ábrázoló tevékenységre, különböző
alkotások létrehozására. Minden csoportban biztosítottak a rajzoláshoz, a festéshez és a
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barkácsoláshoz szükséges eszközök. Az óvodapedagógusok ezen a területen kiemelkedő
képességekkel rendelkeznek. Gyűjtik a jó ötletek az internetről, ezeket megosztják egymást között,
illetve változatossá teszik az ábrázoló tevékenységet. Az új ötletek megvalósítására a gyerekek
nyitottak.
Erősségek:
 A gyermeki ábrázolás ösztönzése alkotó légkör megteremtésével, változatos, újszerű
technikák, eszközök felkínálásával.
 A gyermek megismertetése a célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív eszközhasználattal, a
különböző anyagokkal; a rajzolás, a mintázás egymással is kombinálható változatos
technikáival.
 A gyermekek ábrázoló és alkotó kedvének fokozása.
 Igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet alakítására és az esztétikai
élmények befogadására.
 Esztétikus, a gyermekek fejlettségét, a pedagógusok kreativitását tükröző gyermeki munkák
elkészítése, a belső környezet szépítése minden csoportban és a folyosón.
 Finommotoros koordináció fejlesztése már az óvodába lépéstől kezdve.
Fejleszthető területek:
A ceruzafogás helyes technikájának gyakoroltatása – ceruzafogó használata.
Fejlesztési javaslatok:
 Az egész nap folyamán biztosított játéktevékenységben, - változatos témák megadásával - az
ábrázoló tevékenység vonzó lehetőség legyen.
 A tehetséggondozás és a finommotoros koordináció-fejlesztés fontosságának tudatosítása (a
szülőkkel együttműködve).
 Rajzpályázatok keresése.
MOZGÁS
Céljaink megvalósítása érdekében több színtéren (csoportszoba, tornatér, udvar, játszótér és a
természet) minden gyermek számára, az óvodai nevelés minden napján változatos, játékos
tevékenység végzésére adtunk lehetőséget. A csoportok mindegyikében biztosított volt, hogy a
testmozgásra jusson a legtöbb idő. A hatékony fejlesztés érdekében az 1-es és a 4-es csoportban a
szervezett testmozgás – a magas csoport létszám miatt – csoportbontásban történt. Ennek
eredményeként a gyerekek nagyobb térben, intenzívebben mozoghattak. Eredményesebb volt az
egyéni fejlesztés, csökkent a várakozási idő.
Az úszásoktatáson a Kispesti uszodában az 1. 4. 5. 6. csoport gyermekei vettek részt. Ezen kívül
minden csoport kihasználta a környéken található új játszótereket és a műfüves focipályákat is több
alkalommal.
A kispesti tehetséggondozó sportprogramon 1. 4. csoport gyermekei vettek részt, ahol
megismerkedhettek - szakedzők irányításával - az asztalitenisz-, a futsall-, a kézilabda- és a
röplabdaoktatás rávezető gyakorlataival.
Az idei évtől új szolgáltatás a taekwondo, mely 31 gyermek részvételével valósult meg.
Erősségek:
 A gyermekek nagy része szeret mozogni és a mozgásos tevékenységet öröm kíséri.
 A testséma kialakulásának segítése.
 A téri tájékozódás képességének fejlesztése.
 A nagymozgások, az egyensúly képességének és a szem-kéz, szem-láb koordináció
fejlesztése.
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 A tehetséggondozás (a szülőkkel együttműködve). Egyre több gyermeket visznek sportolni
(úszás, foci, balett, lovaglás)
Fejleszthető területek:
 Nincs.
Fejlesztési javaslatok:
 A gyermek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése, az „én-kép"
kialakulásának segítése pozitív megerősítéssel.
 A rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítása (egészség megőrzés).
 A mozgástapasztalatok folyamatos bővítése sok gyakorlással, a mozgáskészség alakítása eszközökkel is.
 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztési lehetőségeinek biztosítása.
 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek kibontakoztatása (társra
figyelés, alkalmazkodó képesség).
 Az egyes mozgások esztétikus kivitelezésére való törekvés.
 Az egyénre kidolgozott korrekció.
 Kargumi használata az oldaliság kialakításának megsegítésére.
Szempont: 2.1. Hogyan történik a gyermekek szociális Elvárás: A kiemelt figyelmet
hátrányainak enyhítése?
igénylő gyermekek mindegyikénél
rendelkeznek
a
pedagógusok
megfelelő
információkkal,
és
alkalmazzák azokat a nevelő,
fejlesztő és oktató munkájukban.
Az intézmény vezetése és érintett
pedagógusa
információkkal
rendelkezik
minden
gyermek
szociális helyzetéről.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről a pedagógusok elsősorban a szülőkkel folytatott
folyamatos és személyes kommunikáció során tájékozódnak. Ezt egészíti ki a kiscsoportosokhoz tett
családlátogatás.
Szülői értekezlet ebben a nevelési évben 2-3 alkalommal volt csoportonként, ahol a szülők 80-85 %a részt vett. A fogadó órákon egyre aktívabb a részvétel, és örömünkre szolgál, hogy sok esetben
mindkét szülő jelen volt.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálattal és az EGYMI-vel
együttműködve történt a gyermekek fejlesztése. A 6 SNI-s gyermeket 4 utazó gyógypedagógus
fejleszti. Egy kisfiútól eltekintve, aki rendszeresen hiányzott, látványos eredményeket értek el velük.
Mivel az étkezés ingyenességét a szülők 78%-a (138 fő) veszi valamilyen jogcímen igénybe, így a
szülők már nem mennek el az Önkormányzathoz, hogy igényeljék a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt. Az RGYK-s gyermekek száma május végén 7 fő volt.
Statisztikailag a nevelési év végére 3 HH gyermekünk volt, és nincs HHH. Ennek ellenére minden
nevelési évben kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása, melyet az éves munkatervben
rögzítünk. 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 önbizalmuk erősödését, figyelemzavaruk feloldását, önkontrolljuk,
önismeretük erősítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását. Ezek legfőbb eszköze is a
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mozgás és a társas közösségi játékok (énekes- és szabályjátékok). A szocializációs hátrányokat az
ésszerű szokás-szabály rendszer kialakításával, a közösségi érzések erősítésével és a helyes
viselkedési formák kiemelésével igyekszünk kompenzálni.
A pedagógusok munkáját segíti a fejlesztő pedagógus jelenleg heti 10 órában és a logopédusok heti
18 órában.
A gyermekvédelmi rendszer átalakítását követően egy óvodai szociális segítő munkatárs által
vagyunk kapcsolatban a Családsegítővel. Az illető havonta 1x van az óvodában, de probléma esetén
ezen kívül is segítségünkre van.
Sajnos több család mellé is kirendeltek már családgondozót, mert a családon belüli konfliktusok a
gyerekek szeme láttára, füle hallatára zajlanak. Ebben az évben két védelembevétel is történt. Az
egyik gyermek az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt, a másik pedig a szülők életvitele
miatt került jegyzői védelembe.
Erősségek:
 A család: a gyermek, a szülő méltóságának tiszteletben tartása, a családtagok elfogadása.
 Tapintatos, szakmai alázattal való közeledés azokhoz a családokhoz, akik segítséget
kérnek, vagy feltehetően segítségre szorulnak.
 Prevenció, korrekció, gondozás.
 Az ingerszegény környezet felismerése, szükség esetén az ingerkörnyezet alakítása:
gazdag stimuláló ingerek alkalmazása óvodán belül és kívül.
 A Gyermekvédelmi törvényben foglaltak betartása és a szülő tájékoztatása.
Fejleszthető területek
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek szüleivel hatékonyabb együttműködés
Fejlesztési javaslatok
 A Gyermekjóléti Szolgálattal a kölcsönös kapcsolat erősítése.
Közösségfejlesztés
Szempont: 2.2. Az intézmény közösségépítő Elvárás: A szülők a megfelelő
tevékenységei hogyan, milyen keretek között kereteken belül részt vesznek a
valósulnak meg?
közösségfejlesztésben.
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
A mindennapos nevelőmunkánk szerves részét képezi a hagyományok ápolása, jeles napok
megtartása. A „színvonalas ünnepek” az óvónők igényességét jelzik. A gyerekek szívesen vesznek
részt ezeken a rendezvényeken.
Erősségek
 A kollektíva összehangolt munkája a célok elérésének érdekében.
 Színvonalas ünnepi „megemlékezések”:
 Betlehemezés (4. csoport), szülőknek is
 Karácsonyi műsor (1. csoport) szülőknek is
 Anyák napi köszöntők, kirándulások minden csoportban,
 Búcsúzó műsorok (1. 4. csoportban).
 Tanévzáró műsor (5. csoport).
 Tanévzáró és az iskolába menő gyerekek búcsúztatása (6. csoport)
 A jeles napok megtartásával (Szüreti mulatság, Állatok világnapja, Farsang, Víz világnapja)
a gyermeki szemléletmód formálása és különleges élmények biztosítása.
 Kultúraközvetítés:
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 KMO gyermek színházi előadásain 6 alkalommal a 1. 5. 6. csoport,
 Állatkert – intézményi bérlettel (1. 4. 5. 6. csoport)
 Miniverzum (4. csoport)
 Budapesti Bábszínház (4. csoport)
 Tűzoltó Múzeum (5. cs.)
Kirándulások:
 Lőrinci kiserdő (4. csoport)
 Almaszüret Gyálon (1. 4. csoport)
 Budai hegyek (4. csoport)
 Felsőlajos magánállatkert (1.4. 7. csoport)
 Nőtincs (2. 6. csoport)
 Seregélyesi lovaspark (4.)
 Veresegyházi Medvepark (1. 5. csoport)
 Kőbányai tó – Kacsa etetés (5. csoport)
Részvétel a kerületi rendezvényeken:
 Bemutató foglalkozás (4. cs.)
 Rolleres ügyességi verseny (4. csoport)
 Állatok világnapja (1. csoport)
 Autómentes nap (1. 4. 5. csoport)
 Környezetvédelmi nap (4. csoport)
 Egészségnap (4. csoport),
 Víz világnapja (1. csoport)
 Karácsonyi műsor idősek otthonában (1. 4. csoport)
Egyéb programok:
 Tűzoltó bemutató az óvoda udvarán (minden csoport)
 Pizsama parti (1. csoport)
 Minipolisz (5. 6. csoport)
A csoportokban a gyermekek születésnapjának (névnapjának) a megünneplése.
Alkotó délutánok a szülők bevonásával (1. 2. 4. 8 csoport)
A szülők sok segítséget nyújtottak a csoportok programjainak szervezéséhez.
A szülős kirándulás hagyományait az idén is folytattuk. Ezt a szervezési formát választotta 1.
2. 3. 4. 6. 7. csoport.
Szülői elégedettség óvodai szinten 92,9%-os.

Fejleszthető területek:
nincs
Fejlesztési javaslatok:
 A jeles napok megünnepléséhez további ötletek gyűjtése.
 Szülői aktivitás fokozása.
 A pedagógusok közötti feladatelosztás igazságosabbá tétele.
SZAKMAI ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK
Szakmai:
 Nevelés nélküli munkanapok értekezletei
Egyéb:
 Dolgozói karácsony
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3. Eredmények

Forrás: PP, Munkaterv
Adatszolgáltatás: 1. 2. 4. sz. adatlapok
Vezető megítélése (1-3): 3

Szempont: 3.1. Milyen eredményességi Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi
mutatókat
tartanak
nyilván
az eredményeket:
intézményben?
 helyben szokásos megfigyelésen, vagy más
alapon megszervezett mérések eredményei
 esetleges sport, más versenyeredmények:
országos szint, megyei szint, települési szint
 elismerések
 6 éves kor után óvodában maradó mutatók,
elégedettségmérés
eredményei
(szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)
 neveltségi mutatók
Az intézmény által elért eredmények a 2018-2019 nevelési évben

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Az intézmény által elért eredmények alakulása
Beiskolázási adatok:
Tanköteles korú gyermekek száma
Iskolai tanulmányaikat elkezdők száma, aránya
Óvodában maradtak száma, aránya
Neveltségi szintmérés intézményi átlag eredményei:
- Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony
(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési
normák)
- Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermekgyermek, gyermek-közösség kapcsolata)
- Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt,
kötelező jellegű, közösségért végzett)
Iskolák elégedettségi mutatói: /Követő kérdőív/
- Nagymozgás (testnevelés, sport)
- Kismozgás, finommozgás (kézügyesség, ábrázolás)
- Beszéd
- Értelmi képességek
- Szociális érettség
Kerületi szintű „versenyeken” részt vett gyermekek száma
- Sportverseny
- Bozsik program
Kerület határain túl „versenyeken” részt vett gyermekek száma
Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
- Vízhez szoktató úszás
- Zeneovi
- Sakk
- Foci (Bolyai iskola)
- taekwondo
Egyéb: Hitoktatás (katolikus, református)
Kerületi sport tehetséggondozó program
Felzárkóztató foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
- Logopédiai fejlesztés
- Fejlesztő pedagógia
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Adat

79 fő/178 fő = 44%
50fő/79 fő = 63 %
29 fő/79 fő =37 %
78%

69%
76,5%

79,5%
88%
80%
84,5%
88,5%
24 fő
12 fő
----88 fő
46 fő
23 fő
12 fő
31 fő
11+7 fő
24 fő
23 fő
9 fő

7.

8.

- Fejlesztő pedagógus (magán úton)
- Gyógypedagógiai fejlesztés
- Pszichológus
- TSMT+ Alapozó terápia
- Szorongásoldás
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése/fejlesztése
Speciális fejlesztésben részt vett gyermekek száma
látásfejlesztés
Gyermekrendezvények és programok száma:
- Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások
- Színházlátogatások, műsoros rendezvények
- Élményszerző kirándulások
Szülők részvételével lebonyolított rendezvények és programok száma:
- Hagyományápoló ünnepek és rendezvények
- Kulturális (színház és múzeumlátogatás stb.)
- Élményszerző kirándulások
- Alkotó délutánok

9.

-

Szülői értekezletek
Fogadó óra (gyermekek fejlettségállapotáról tájékoztatás)
Fogadó óra egyéb más témában
Rétegszülői értekezlet (új szülők, iskolai alkalmasság,
szolgáltatásokhoz szervezett, fórum adott témákról stb.)
Ünnepeken, jeles napokon történő aktív részvétel
Csoporttal együtt szervezett családi programok (kirándulás,
anyák napja stb.)
Óvodáért végzett szülői munkafelajánlások (óvodaszépítés,
pályázatok, kísérés stb.)

7 fő
6 fő
8 fő
10 fő
1 fő
6 fő
1 fő
2 alkalom
19 alkalom
24 alkalom
2 alkalom
21 alkalom
10 alkalom
5 alkalom
19 alkalom
150 fő
10 alkalom
2 alkalom

Karácsony, farsang,
gyermeknap
15 alkalom
 Uszodába, egyéb
programokra
kisérés,
 Pályázat keresés
 Búcsúztatóhoz
dekoráció (1.4.)

Fluktuáció-gyermek

Más csoportba átvitt gyermekek száma
10.

11.

Más óvodába átvitt gyermekek száma összesen
Ebből:
- vidékre költözés
- más kerületbe költözés
- másik kerületi ovi
Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma

-

12.

0 fő
7 fő
2 fő
1 fő
3 fő
11 fő

Fluktuáció – Felnőtt
1 fő
Más intézménybe távozott óvodapedagógus
0 fő
Más intézménybe távozott pedagógiai munkát segítő
0 fő
Új dolgozó alkalmazása: óvodapedagógus
1 fő
Új dolgozó alkalmazása: pedagógiai munkát segítő
1 fő
 Hosszabb időszakot hiányzók: betöltetlen álláshely
1 fő/ 5 hó
(óvodapedagógus)
1 fő / össz:1,5 hónap
 betegség (óvodapedagógus)
Hosszabb időszakot hiányzók (betöltetlen álláshely, betegség 1 fő/ össz: 3,5 hónap
stb.) pedagógiai munkát segítő
2 db (1 szóbeli, 1
Panasz esetek száma
írásbeli)
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Erősségek:
 A rendezvényeink, programjaink színvonala, és az ezt igazoló szülői elégedettség
 Óvodán kívüli programok szervezése
Fejleszthető területek:
 Óvodáért végzett szülői felajánlások (nem csak az ígéret szintjén – nem anyagi)
Fejlesztési javaslatok:
 Olcsó, óvoda közeli programok szervezése
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Forrás: PP, SZMSZ,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: 3. 4. sz.
Adatlap
Vezető megítélése (1-3): 2
Szempont: 4.1. Milyen
pedagógus Elvárás: A pedagógusok szakmai csoportjai
szakmai közösségek működnek az maguk alakítják ki működési körüket, önálló
intézményben,
melyek
a
fő munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket
tevékenységeik?
az
intézményi
célok
figyelembevételével
határozzák meg.
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG
Ebben a tanévben 4 fő óvodapedagógus tartott bemutató foglalkozást. A bemutató foglalkozást az
OH által a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül a minősítésre kijelölt kollégák tartották (2
fő), illetve az intézményi önértékelésre kijelölt pedagógusok (2 fő). A foglalkozások látogatásában
15 fő pedagógus volt érintett, az óvodavezető minden bemutató foglalkozáson részt vett. Sajnos idén
több esetben (3) meghiúsult a hospitálás betegség vagy betegségből adódó helyettesítés miatt. A
foglalkozásokon az érintett pedagógusok a látott tapasztalataikról foglalkozáslátogatási naplót írtak.
Az idei év szakmai feladata a játék kiemelt szerepének érvényesítése, a játéktevékenység
tartalmának, színvonalának, az óvodapedagógus játékirányító tevékenységének biztosítása, mely
során figyelembe kell venni
- szabad, ill. irányított játék során a személyiség szabad kibontakoztatását
- a gyermek erkölcsi tulajdonságainak fejlődését
- megvalósulhasson a gyermek önkifejező törekvése
- megjelenjen a szokás-, és szabályrendszer
- az élményt, motivációt
- a megfelelő hely és idő biztosítását.
A hospitálás során a játéktevékenység megfigyelésén kívül az alábbi tevékenységekről is értékes
tapasztalatokat szereztünk:
- külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal 2x (középső, vegyes csop.)
- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka (középső csop.)
- külső világ tevékeny megismerése (nagy csop.)
- komplex tevékenységet: kézimunkával, matematikai műveletekkel, ének-zenével, külső világ
tevékeny megismerésével, mozgással. (nagycsoport)
A látogatások során a hospitáló pedagógusok megfogalmazták az adott kollega erősségeit:
- hangszertudás,
- kommunikáció
- empátia,
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tolerancia,
differenciálás,
egyéni bánásmód,
figyelemmegosztás,
kreativitás, rugalmasság,
komplexitás, felkészültség,
következetesség,
humor

Fejleszthető területeket:
- szervezés,
- figyelemmegosztás,
- határozottság,
- módszertan,
- tervezés,
- bizonyos tevékenységeknél a frontális tevékenységi forma már nem korszerű
A fejlesztendő területek megfogalmazása előrelépés az önreflexió elősegítésében, fejlődésünk
záloga. A jó gyakorlatokat mindannyian beépítjük munkánkba.
A KÉZMŰVES MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDTETÉSE
Az idei tanévre, a tervezett célkitűzéseink a következők voltak:
 Óvodánk belső tereinek (aula, emeleti folyosók) dekorálása, az óvodánk hagyományait-, az
évszakok-, a jeles napok változását követve.
 A már meglévő dekorációk folyamatos frissítése tartós, maradandó díszekkel
 A szabad falfelületek, - első körben a fsz-i folyosó falának dekorálása-, öntapadós
falmatricákkal
 A faliújságok, hirdetőfelületek megjelenési formájának-, kivitelezésének megtervezése,
kivitelezése, folyamatos karbantartása
 Az idei tanévre tervezett óvodai bábelőadásaihoz szükséges bábok, új díszletek megtervezése
a Báb Munkaközösség vezetőjével, kivitelezése, megvalósítása. A meglévő bábparaván
felújítása, korszerűsítése.
 A Föld napja alkalmából rajzkiállítás/rajzverseny megszervezése, kivitelezése/lebonyolítása,
óvodánk csoportjainak részvételével
 A lépcsőforduló tablóinak felfrissítése az évszakok váltakozásának megfelelően
 A Gyöngykagyló napi dekoráció folyamatos megújítása, a Gyöngykagyló nap
dekorációjának elkészítése
 Közös munkával szervezetfejlesztés
Elért eredményeink:
 Az évszakokat, a jeles napokat nyomon követve, folyamatosan, látványosan díszítettük,
dekoráltuk óvodánk auláját, a folyosókat, és adott ünnepeknél a tornateret (karácsony,
farsang).
A már meglévő dekorációs kellékeinket, idén az őszi dekorációban, - saját készítésű,
látványos, színes, hangulatos kiegészítőkkel (térbeli esernyőkkel) - fejlesztettük tovább, mely
heteken át megalapozta a jó hangulatot óvodánkban.
 A lépcsőfordulóban elhelyezett tablók közül, idén az őszi képek kerültek felújításra.
 Az elmúlt évre visszanyúlóan elmondhatjuk, hogy az őszi-, téli-, és a tavaszi hónapok
dekorációja valami aprósággal mindig bővült, és az óvodások érzelemvilágának megfelelő-,
ízléses díszítés várja az óvodába lépéskor a gyerekeket és a szülőket.
 Ugyan nem terveztük el az év elején, de új ötletként, (idén először) megnyitottuk a
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„Karácsonyi kívánságok ablakát” az aula nagy faliújságján. Közös tevékenykedésre
buzdítottuk a szülőket és a gyerekeket egyaránt. Szabadon választott technikával
megalkothatták karácsonyi kívánságaikat, melyeket, - kiállítás formájában -, mindenki
láthatott heteken át.
Az óvodai Báb munkaközösséggel hatékonyan együtt működtünk az idei tanévben is. A már
meglévő díszleteinket kiegészítettük, az előadásoknak megfelelően. A téli előadásnál
ötvöztük a díszleteket az óvodai karácsonyi ünnepség téli dekorációjával, így a téli hangulat
átjárta a mesét. A jövőben is szívesen segédkezünk a leendő bábelőadások, dramatizálások
előkészítésében, kivitelezésében.
A lépcsőfeljáró képkereteiben, - a szülők nagy büszkeségére -, a gyerekek által készített
gyerekmunkákkal színesítettük óvodánkat.
A közös jó hangulatú beszélgetések, a közös készülődések, mindig jó hatással vannak a
kollektívára. A tanév során annyi a teendőnk, hogy nagyon kevés idő jut egymásra, de az
ötletelések, a közös tevékenykedések, lehetőséget teremtettek számunkra, hogy még
közelebb kerüljünk egymáshoz! Az elmúlt tanévben megújult Munkaközösségünk csapata,
összetartásban, jó hangulatban tevékenykedett az idei tanév során is.
A csoportos faliújságok, szemet gyönyörködtető, látványos, ötletgazdag, színes alkotásokkal
dekorálják óvodánkat. Köszönet érte a Kollégáknak, hiszen a mindig megújuló gyermeki
alkotásokkal együtt tesszük hangulatosabbá óvodánkat.

Fejleszthető területek:
 A szabad falfelületek falimatricával történő dekorálása, sajnos ebben a tanévben is elmaradt.
Óvodánk felújítására várva, idén nem kezdtünk bele ebbe a projektbe. A felújítás
megkezdődött.
 A lépcsőfeljáróban található képkeretek közül, több darab is javíthatatlanul tönkre ment. A
következő tanévben ezeket pótoljuk majd.
 A Föld Napjára betervezett rajzkiállítás, és a Gyöngykagyló napi dekoráció felújítása az
óvoda váratlan felújítása miatt elmaradt.
Ötleteinket átvisszük a jövő tanévre, és megpróbáljuk az új óvodában megvalósítani.
BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT MŰKÖDTETÉSE
Az alábbi feladatokat valósítottuk meg:
 Az óvodai szabályzók (PP, Házirend, SZMSZ) jogszabályokhoz igazítása
 A vezetői és az intézményi tanfelügyelet lebonyolítása
Erősségek:
 A mindennapokban jól használható szabályzatok elkészítése
 Együttes munka, közös gondolkodás
 Pozitív tapasztalatok a tanfelügyeleti látogatásról
Fejleszthető területek:
 A folyamatosan változó jogszabályokhoz való alkalmazkodás.
Fejlesztési javaslatok:
 A változások nyomon követése, tájékoztatás, intézményi szabályzók folyamatos korrekciója.
 A tanfelügyeletet követően elkészült intézkedési tervek megvalósítása

32

A BÁB MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDTETÉSE
Munkaközösségünk a harmadik tanévet kezdte meg 2018 szeptemberében.
A munkaközösség kitűzött céljai:
 Óvodai programjaink színesítése az óvodapedagógusok báb és mesejátékával, tánc
előadásával
 A gyermekek érdeklődésének felkeltése a bábjáték és mesedramatizálás iránt
 A gyermekek esztétikai élményekhez juttatása, érzelmeik, belső feszültségeik levezetése
 A team tagok személyiségének, egyéni képességeinek mélyebb megismerése
 A közösségi mentálhigiéné kialakítása, fejlesztése.
A team vezető feladatai a tanévben:
 Projekt terv készítése
 A mesék forgatókönyvének megírása
 Szükséges eszközök, díszletek elkészítése, beszerzése
 Hatékony együttműködés a kézműves munkacsoporttal a díszletek elkészítésében
 Hatékony együttműködés táncpedagógusunkkal, a tagokkal
 Megfelelő hangtechnika működésének elsajátítása
 Olvasó próbák, ötletelő együttlétek megszervezése, lebonyolítása
 Előadások megszervezése, lebonyolítása
Elért eredményeink:
 Az első mesét az Állatok világnapja keretében a tervezett időpontban adtuk elő a gyerekek
nagy örömére.
 A második mese dramatizálása a karácsonyi műsor szerves részét képezte.
 A tavalyi nagy siker hatására döntöttük el a team tagokkal, hogy hagyománnyá tesszük a
farsangi és a gyermeknapi táncot, ezért az éves tervünkben is szerepeltettük. A témát az
ötletelő összejövetelünkön jelöltük ki, ami ebben az évben a kalóz-tánc lett. Nagy
lelkesedéssel terveztük és valósítottuk meg, remek tánclépésekkel, zenével, jelmezekkel.
 A mese előadások jó hangulatban, a gyerekeknek és felnőtteknek is élményt szerezve teltek
el.
 Az előadásokat megelőző olvasópróbák, táncpróbák, előkészületek közben a team tagok
mélyebben megismerhették egymás egyéni tulajdonságait, a remek mentálhigiénés
alkalmakon kis közösséggé formálódtunk.
 A mesék színesítésére, a zenék lejátszásához hatékonyan használtuk a minőségi hangfalakat.
 Szegényes a jelmeztárunkat jelmezekkel, kiegészítőkkel, anyagokkal folyamatosan gyűjtjük a
lelkes kollégák és a szülők segítségével.
Nehézségeink:
 A betervezett előadások közül a 35. születésnapra tervezettek sajnos nem valósultak meg.
Ennek oka óvodánk májusban elindult felújítása miatti költözködés és ennek vonzatai.
 Továbbra is probléma, hogy nincs megfelelő hely óvodán belül a próbák lebonyolításához. A
tornatér nyitott, a logopédiai foglalkozásokat zavarjuk a próbákkal, az átjáró forgalom pedig
a mesepróbát zavarja. A csoportszobákban pedig az ágyazás és az ebéd előtti előkészületek
miatt nem megoldható.
 A bábparaván nem megfelelő méretű és balesetveszélyes, terveink között szerepel egy jó
minőségű, esztétikus paraván elkészíttetése.
 Elért eredményeink, kisebb sikereink a nehézségek ellenére is arra ösztönöznek, hogy
tudatosabb, hatékonyabb szervezéssel, nagyobb motiváltsággal és elkötelezettséggel
folytassuk tovább a munkaközösség munkáját a következő tanévében is.
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KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDTETÉSE
A munkaközösség célja
 A gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása, fejlesztése.
 A természeti környezethez kapcsolódó pozitív érzelmek kialakítása.
 Tudatos természetvédő generáció nevelése.
A munkaközösség munkája eredményes volt az elmúlt nevelési évben. A kitűzött feladatokat
többnyire megvalósítottuk.
Erősségek
 Gyógynövénykert és az udvar gondozása
 Csoportokban csíráztatás, ültetés
 PET palack felhasználásával madáritatókat készítettünk
 Télen a madáretetők kihelyezése és folyamatos feltöltése csoportonként megtörtént.
Önkétesek több madáretetőt is készítettek az óvoda számára.A gyerekekkel folyamatosan
megfigyeltük milyen madarak látogattak hozzánk.
 Az egészség héten az egészséges élelmiszerek kóstolgatása is megtörtént. Ismerkedtünk a
gyógynövényekkel az óvodai kiskertben, könyvekben és az interneten. Saját termésből teát
készítettünk.
 A szelektív hulladékgyűjtés évek óta sikeresen működik a csoportokban (műanyag kupakok,
papír). A szelektív hulladék felhasználása több csoportban is megtörtént (pl: madáritató,
közlekedési eszközök dobozokból, papír gurigákból, virág kupakokból).
Fejleszthető területek:
 Nyáron a gyógynövények felhasználásával tea, limonádékészítés (menta, citromfű)
 A mezítlábas ösvény felújítása
 Lopótökből kismadaraknak fészkelő hely kialakítása
 Esővizes hordó kihelyezése
 Réészvétel Környezetvédelmi oktatóprogramban
 Tujaültetés a kerítés mellé
 Fűszernövény kiskert áthelyezése
 Madárbarát óvoda - nevezés
Szempont: 4.2. Hogyan történik
információátadás az intézményben?

az Elvárás: Az intézmény munkatársai számára
biztosított
a
munkájukhoz
szükséges
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

Az információ átadás a pedagógusok számára heti – 2 heti rendszerességgel, a technikai dolgozók
számára havonta megtörtént. Rendkívüli esetekben azonban azonnal.
A pedagógusokkal történő megbeszélés során lehetőség volt a különböző problémák, nevelési
helyzetek, aktualitások és a pozitív dolgok megbeszélésére.
Erősségek:
 Minden dolgozó időben értesült a feladatokról, a munkájukhoz szükséges információkról.
Fejleszthető területek:
 Hiányzás esetén is mindenki kapja meg az információt.
 A kiadott feladatok határidőre való, pontos, igényes elkészítése.
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Fejlesztési javaslatok:
 Az egyéni problémák időbeli jelzése.
 A szervezetet károsító helyzetekről a vezető tájékoztatása.
Ssz.

Az információ átadás
színterei

1.

Nevelőtestületi
tanácskozások (nevelés
nélküli munkanap,
nevelőtestületi értekezlet)

2.

Vezetőségi értekezletek,
fórumok

3.

Munkaközösségek

4.

Munkaértekezletek az éves
munkaterv szerint (dajkai,
pedagógiai asszisztensi)

5.
6.

Alkalomszerű, szükség
szerinti munkaértekezletek
Munkatársi értekezletek a
teljes dolgozói kör
bevonásával

7.

Hospitálás, szakmai
tapasztalatcsere

8.

Elektronikus
kapcsolattartás

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés
A nevelőtestületi értekezletek témája előre meghatározott.
A heti megbeszéléseken túl az alábbi témák kerültek
feldolgozásra a nevelési év során:
1.Tanévnyitó: munkaterv, szervezési feladatok, aktualitások,

Törvényi változások

Éves munkaterv ismertetése, elfogadása

Gyakornokok minősítő vizsgájával járó feladatok

A tanfelügyelethez kapcsolódó feladatok

Felelősök kijelölése, megválasztása

Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás
2. Konfliktuskezelés-asszertív kommunikációs tréning
3.Felújítás miatt pakolás
4.Felújítás miatt költözködés
5.Tanévzáró: Munkaterv értékelése, MK vezetők beszámolója
A vezető helyettessel rendszeresen megbeszéljük az aktuális
feladatokat, esetleges problémákat. Számíthatok rá minden
tekintetben. Távollétem esetén méltón képviseli az óvodát.
A szakmai munkaközösségek vezetőivel is folyamatosan
megbeszéljük a feladatokat, az eredményeket. Megkapják a
szükséges
segítséget,
támogatást
a
működésükhöz.
Eredményesen működnek, de a feladatok leosztásában és a
számonkérésben még hatékonyabbnak kell lenniük.
Javaslat: Minden egyes részfeladatnál is a határidő betartatása.
A tervezetteknek megfelelően megvalósult. Havonta vagy az
aktualitásnak megfelelően tartottam megbeszéléseket, ahol a
pedagógiai munkát segítők is megkapták a szükséges
információkat, és ők is elmondhatták az őket érintő örömeiket,
problémáikat, észrevételeiket.
Fontosnak tartom az óvoda eredményes működése érdekében a
velük való rendszeres kommunikációt is.
Nehézséget okoz: (még mindig) megértetni velük hol van a
kompetenciájuk határa és elégedetlenségük esetén a megfelelő
beszédstílus használata.
Erre is volt példa a nevelési év során, de csak két alkalommal,
mivel a pedagógusokkal hetente tartok megbeszélést.
A tervezetteknek megfelelően megvalósult a nevelés nélküli
munkanapok keretében.
A pedagógus önértékeléshez kapcsolódóan 4 pedagógusnál
alkalmanként 4-5 pedagógus hospitált. A nevelési év során
minden pedagógus készített hospitálási naplót az általa
látogatott pedagógus csoporton belüli tevékenységéről. Az itt
szerzett tapasztalatokról a tanévzáró értekezleten számoltak be.
Már rendszeresen használjuk egymást közt, valamint a szülőket
a honlapon keresztül is tájékoztatjuk minden közérdekű
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(E-mail, közösségi oldal,
One-Drive munkafelület
használata stb.)

9.

Faliújság

10.

Flottás telefonvonal
használat

11.

Egyéb intézményi
gyakorlat bemutatása

eseményről, tudnivalóról.
Rendszeresen használjuk a szülők tájékoztatására. A központi
információs falon az összes szülőnek szóló, míg a csoportok
faliújságján a csoportokra vonatkozó információ olvasható.
Ide kerülnek a kerületi rendezvények plakátjai is, ill. a
gyermekvédelmi információk.
A kerületen belül rendszeresen használjuk, de nagyon sokszor
használhatatlan vagy beszélgetés közben bontja a vonalat.
Igyekszem a dolgozókkal napi szinten is tartani a kapcsolatot
nem csak munkával kapcsolatos dolgokban. Azt gondolom,
hogy elegendő időt szánok arra, hogy megoszthassák velem
örömeiket, gondjaikat.
A szülőkkel való kapcsolatomat együttműködés és a
segítőkészség jellemzi.
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5. Az intézmény külső kapcsolatai

Forrás:
PP,
SZMSZ,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: 3. sz.
Adatlap
Vezető megítélése (1-3): 3
Az intézmény külső kapcsolatai az SZMSZ-ben szabályozottak, és ennek megfelelően működtetjük
is. Törekszünk a hatékony együttműködésre a gyermekek és az intézmény érdekében egyaránt.
Család
Együttműködésünk alapja:
 a kölcsönös tisztelet, megbecsülés,
 a nyitott, tapintatra épülő, segítőkész magatartás,
 a hatékony együttműködés folyamatában szükségesnek tartjuk, hogy a szülők gyermekeik
jogait érvényesítsék, ugyanakkor eleget tegyenek szülői kötelezettségeiknek,
Formái:
 Családlátogatás,
 Beszoktatás, játszó délelőtt
 Személyes napi kapcsolat,
 Ünnepségek, rendezvények,
 Kirándulások, Közös programok,
 Szülői értekezletek, Fogadóórák,
 Nyílt hét
Kispesti Pedagógiai Szakszolgálat
 Nevelési tanácsadás: szülők egyéni igénye alapján – segítjük a kapcsolat kialakítását
 Iskolára való alkalmasság vizsgálata – idén 4 gyermek esetében került rá sor
 Fejlesztő foglalkozások: az óvodából 2 gyermek jár a Nevelési Tanácsadó által szervezett
fejlesztő foglalkozásokra
 Logopédiai szolgáltatás: az óvodában 3 logopédus közreműködésével valósul meg
Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szeptember óta óvodai szociális munkatárs segíti a munkánkat, havi 8 órában, de igény szerint
telefonon, emailben tartjuk vele a kapcsolatot. Gyermekvédelmi esetekben az idén egyre többször
kerestek meg bennünket. Sajnálatos, hogy egyre több család mellett van családgondozó a szülők
életvitele miatt. Az idén 2 alkalommal éltünk jelzéssel feléjük.
FORRÁS-HÁZ
Gyermekpszichológus igénybevétele a Nevelési Tanácsadó javaslatára 3 gyermek esetében történt. A
fejlesztés az intézményben valósult meg, melyre a szülők vitték el gyermeküket. Az óvodától a
gyerekekről részletes szakvéleményt kértek, és a vizsgálatról visszajelzést kaptunk írásos formában.
EGYMI
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében együttműködési megállapodás alapján utazó
gyógypedagógus foglalkozik az általuk meghatározott tervek alapján. (Nevelési év elején az SNI-s
gyermekek száma 6 fő volt, évvégére a számuk 7-re változott)
Szakértői Bizottságok
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a kapcsolatunk együttműködő.
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Iskolák
Az iskolákkal való kapcsolatunk legfőbb célja a gyermekek számára a minél zökkenő-mentesebb
átmenet elősegítése.
Az általános iskolával való kapcsolat tartalma:
 A nagycsoportosok részt vettek az iskolai télapó (1.5.8.) és karácsonyi ünnepségen (4.
csoport), valamint iskolalátogatáson. (Reménység a 1. 4. csoportos gyerekek).
 Ady iskolások mesés-zenés „iskolacsipegetővel” lepték meg nagycsoportosainkat
 Az iskolák elhívták a volt óvodásainkhoz az óvodapedagógusokat, hogy bemutassák, milyen
jól megállják a helyüket az iskolában.
ELTE – Óvodapedagógus szak
 Óvodapedagógus hallgató összefüggő szakmai gyakorlata és záróvizsgája – 5. csoportban
 Óvodapedagógus hallgató 2. éves 2x15 órás szakmai gyakorlat 7. csoport
Köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat.
Fenntartó
A gyermekeket közvetlenül érintő kapcsolatokon túl az együttműködésünk a fenntartó
önkormányzattal a legszorosabb. A működési feltételeket biztosítja az óvoda részére. A működéshez
elsősorban gazdasági szemlélettel közelít, emellett elvárja a jelenlegi óvodakép fenntartását, a szülők
gyermek-elhelyezési igényeinek kielégítését.
Orvos, Védőnő
Mindkét féllel együttműködő, egymást segítő a kapcsolatunk. Tartalmát megállapodás rögzíti.
A védőnők rendszeres segítséget nyújtottak a nevelési évben a rendszeres fejtetű ellenőrzésben,
illetve a beiratkozáskor a családok megismerésében.
A fogorvos minden gyermek fogát megnézte az óvodában, és akinek szükségesnek tartotta a további
kezelést, annak beutalót állított ki.
Kerületi szinten kapcsolatot tartunk:
 A KMO gyermekeknek szóló rendezvényein rendszeresen részt veszünk. Az idén a
meseelőadásokon 3 csoportunk vett részt.
 Kispesti uszodába 4 csoportunk járt úszni. Ezt a hagyományt folytatjuk a következő nevelési
évben is.
Erősségek:
 A külső partnerekkel az óvoda és a gyermekek érdekében történő összehangolt együttműködés
 Középső- és nagycsoportban az óvoda-család közötti kapcsolat erősödése.
 A szülők részéről az óvoda támogatása és a pozitív értékelésük
 A Bolyai iskola és az óvoda egymást segítő kapcsolata.
Fejleszthető területek:
 A kapcsolattartás újabb formáinak keresése
Fejlesztési feladatok:
 Partneri elégedettségi kérdőívek újbóli bevezetése
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Szempont: 5.1. Hogyan kapnak tájékoztatást a Elvárás: Az intézmény a helyben
partnerek az intézmény eredményeiről?
szokásos módon tájékoztatja külső
partnereit (az információátadás szóbeli,
digitális vagy papíralapú).
A
partnerek
tájékoztatását
és
véleményezési lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan
felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik.
Szülők
 Az intézményi információkat a szülők a honlapon, az óvoda központi faliújságján, a csoportok
hirdető tábláin, illetve a csoportok belső levelező rendszerén olvashatják el.
 Ezen kívül szóbeli tájékoztatást kapnak a szülői értekezleteken, a fogadó órákon, illetve a napi
kapcsolattartás során.
 Az SZMK-n keresztül is eljut a szülőkhöz minden őket érintő információ.
 Egymás között internet felhasználásával minden csoport létrehozott egy zárt csoportot, ahol a
fényképeket, információkat (sajnos, néha negatív tartalmút is!) megosztanak egymás közt.
Fenntartó
A fenntartó a honlapon közzétett információkból, beszámolókból, meghívókból, személyes
találkozókon és telefonon keresztül értesül az intézmény eseményeiről. Az idén több óvodai
rendezvényünkre is meghívást kaptak a HUSZI munkatársai, ahová örömmel jöttek, és elmondásuk
szerint pozitív élményekkel mentek haza.
Egyéb partnerek
A külső partnereink /iskola, bölcsőde, egészségügyi hálózat, Családsegítő, Szakszolgálatok/, e-mail,
levél vagy telefonos formában kapnak olyan információt, amely a sikeres együttműködéshez
nélkülözhetetlen.
Erősségek:
 Megfelelő és személyre szabott a tájékoztatás.
Fejleszthető területek:
 A honlap folyamatos frissítése, a csoportos programok megjelenítése
Fejlesztési javaslatok:
 Óvodai eseményekre való meghívás
 Publikációk írása

39

Forrás:
PP,
SZMSZ,
Munkaterv
Vezető megítélése (1-3): 3

6. A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a
infrastruktúra
az
intézmény
képzési pedagógiai
program
megvalósításához
struktúrájának,
pedagógiai
értékeinek, szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a
hiányokat a fenntartó felé.
céljainak?
 Intézményünk a tárgyi fejlesztés során minden esetben szem előtt tartja a Pedagógiai Program
cél és feladatrendszerét, a tárgyi eszközök elhasználódását, a fejlesztéshez szükséges
pedagógusi javaslatokat.
 Igyekszünk kihasználni a dologi költségvetés és az alapítvány nyújtotta anyagi támogatást. A
dologi költségvetés szűkös anyagi keretet biztosít a tárgyi fejlesztésekre, de a tavaly az
Önkormányzat eszközfejlesztésre 1.725.640- Ft-ot adott, melyet az őszi hónapokban költöttük
el. Az idén könyvtárfejlesztésre 208.800-Ft állt rendelkezésünkre, így lehetőségünk volt a
könyvtárunkat új szakkönyvekkel és gyermekirodalmi művekkel bővíteni.
 Sok szülő támogatja az óvodát papírral, barkácsoláshoz szükséges eszközökkel, volt
óvodásaink szülei játékokkal, mesekönyvekkel.
Erősségek
Tárgyi eszközfejlesztés
 Dologi költségvetés terhére (209.531 - Ft értékben)
bútorok, tároló dobozok, játékok
 Alapítványi támogatásból (268.346 - Ft értékben)
fejlesztő játékok,
 Önkormányzati támogatás eszközfejlesztésre (1.725.640 – Ft értékben)
Asztalok és székek (két csoport számára), Játéktároló ládák és kosarak, Játékok, Babakonyha
(5 csoportnak) , Játéktároló polcok, Akupresszúrás szőnyeg, 2 db felnőtt szék, 1 db gyerek
kanapé , 20 db steppelt ágyvédő lepedő, Rozsdamentes tároló edények (nyolc csoport részére),
8 db zsúrkocsi , Függöny


Önkormányzati támogatás könyvtárfejlesztésre (208 800 – Ft értékben)
A fenti összegből mesekönyvet, verseskönyveket, ismeretterjesztő könyveket és különböző
témájú szakkönyveket vásároltunk. Ily módon a könyvkészletünk 76 db könyvvel bővült

 KISPEST SE támogatása, versenydíj (100.000 – Ft)
Sportszervásárlás folyamatban
Infrastruktúra fejlesztése
2019. május 1-től óvoda teljeskörű felújítását kezdte el a Fenntartónk. Ennek értelmében sor kerül:
 Világításkorszerűsítésre
 vizesblokkok és a csatornahálózat cseréjére,
 nyílászárok cseréjére
 burkolatcserére
 emeleti dajkaöltöző kialakítására
 tető- és épületszigetelésre
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folyosók lambériázására
gardróbszekrények cseréjére
fűtésrendszer korszerűsítésére
kerítés cserére
terasz esővédő cseréjére

Fejleszthető területek:
 Laptop vásárlás
Fejlesztési javaslatok:
 Pályázatok keresése az udvari játékok cseréjéhez
Személyi feltételek
Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a
erőforrás
az
intézmény
képzési szükségleteket, reális képpel rendelkezik a
struktúrájának,
pedagógiai
értékeinek, nevelő-oktató
munka
humánerőforrás
céljainak?
szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező
hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a
fenntartó számára.




A 2018/2019 nevelési év elejétől a 6. csoportba került új pedagógus.
A 8. csoport gyógypedagógiai asszisztense nyugdíjba vonult decemberben, a helyére a 8. csoport
dajkája került 2019. január 1-vel. Emiatt a megüresedett álláshelyre új dolgozót vettem fel.
2019. február 1-től a 7. csoport egyik pedagógusa a lakhelyéhez közeli munkahelyre ment. Az
álláshelye azóta is betöltetlen.

Erősségek
 Egymás munkájának segítése a betegségek, hiányzások idején.
 Az új dolgozók eredményes szervezetbe illesztése
Fejleszthető területek
Nincs
Fejlesztési javaslatok
 nincs
Szervezeti feltételek
Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája
van az intézménynek, milyen
szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket
alkalmaz?

Elvárás: Az intézmény munkatársai gyűjtik és
megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.

Az intézmények munkatársai a továbbképzések
tapasztalatait megosztják egymással, belső
továbbképzési
konzultációs
programokat
szerveznek.
Az idén 2 új dolgozó érkezett intézményünkbe, így a legfontosabb feladatunk a szervezetbe való
beilleszkedésük támogatása, az intézményi értékek átadása és részükről a beilleszkedés, az írott és
íratlan szabályok elfogadása és betartása.
A munkához való hozzáállás, a szervezetben való tevékenykedés mindenki részéről más és más, de a
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közös cél érdekében minden dolgozó motiválható, és képes egységben dolgozni.
Sajnálatos módon az idén sok konfliktust kellett megoldani, melyet a dolgozók nem tudtak egymással
kulturáltan rendezni. Emiatt több alkalommal is közös beszélgetést kellett tartanom.
A szervezetfejlesztést segítette:
 A munkaközösségek működése
 Az intézményi szintű programok, hagyományápolás
 Karácsonyi ajándékozás és közös vacsora
Örömmel tölt el, hogy még mindig magas fokú az önképzés igénye. Szívesen vesz részt a legtöbb
pedagógus kerületi bemutatókon, továbbképzéseken.
A szakkönyvek, cikkek olvasása is rendszeres. A jó ötleteket, érdekes, hasznosítható információkat
megosztják egymással.
Erősségek:
 A pedagógusok közötti együttműködés, segítőkészség.
 A fiatal dolgozók lendülete, hivatástudata
Fejleszthető területek:
 Csapatszellem
 Néhány technikai dolgozó beszédkultúrája, konfliktusmegoldó képessége
 A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása.
 Bemutatók vállalása, hogy a jó pedagógiai tapasztalatainkat más intézmények is megismerjék.
 Intézményi érték és normarendszer erősítése.
Fejlesztési javaslatok:
 Szervezetfejlesztési tréning
 Munkatársak közötti egyenlő feladatmegosztás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű mérési
eredmények
Pedagógusok és a munkájukat
segítő alkalmazottak
0,1,2,3
Fejlesztési javaslat
Ssz. elégedettség adatai és azokból
következő fejlesztések
Sokat javult az elmúlt évekhez képest, de
még
mindig
vannak
(legtöbbször
félreértésekből) konfliktusok a technikai
dolgozók között.
Fejl. lehetőség:
 Nyílt, őszinte kommunikáció
 A konfliktusok kibeszélése és a
gyakoriságuk
csökkentése
fsz.-i
1. Az óvodában „uralkodó” légkör
2,1
dolgozók
 Több közös program
 Kommunikációs tréning dajkáknak is!
 Egymás iránti tolerancia
 Pletykálkodás megfékezése
 Munkaköri
leírások
szigorúbb
betartatása
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2.

Munkakörülmények

2,25

Kapcsolat (és kapcsolati
3. lehetőség) a vezetés tagjaival

2,75

Kapcsolat a nevelőtestület
4. tagjaival intézményi szinten

2,8

Információáramlás intézményi
5. szinten

2,25

6.

Részvételünk a szabályozó
dokumentumok készítésében

Munkaközösségi foglalkozások,
7. értekezletek hatékonysága

Átlag pont / %

2,75

2,8

2,5/81%
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Fejl. lehetőség:
 Eszközök, berendezések megújítása
 Laptop minden csoportba
 Pályázati lehetőségek felkutatása
Fejl. lehetőség:
 Több alkalmazotti értekezlet – aktuális
problémára koncentrálva
 Több döntéselőkészítési lehetőség az
alkalmazottaknak

A kibeszéletlen vélt és a valós sérelmek a
pedagógusok között is feszültséget
okoznak.
Fejl. lehetőség:
 Csapatépítő tréning
 Belső továbbképzések
 Kirándulások, főzések
 Színházlátogatás
 Több kötetlen együtt töltött idő

Egyforma
információátadás
minden
dolgozónak.
Fontossági
sorrend
felállítása
az
információk között
Kommunikációs csatornák bővítése
-------------A munkaközösségek felelőseinek jobb
feladatleosztása hatékonyabbá tudná tenni
a működésüket.

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott Forrás:

PP,
Munkaterv,
Továbbképzési
terv
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott
Adatszolgáltatás:
intézményi céloknak való megfelelés
Továbbképzési adatok
Vezető megítélése (1-3): 3
Szempont: Hogyan történik a pedagógiai Elvárás: A tervekben (éves munkaterv,
programban szereplő kiemelt stratégiai célok továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól
operacionalizálása, megvalósítása?
követhetők a pedagógiai program kiemelt
céljaira vonatkozó részcélok, feladatok,
felelősök,
a
megvalósulást
jelző
eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek
elkészítése az eredmények ismeretében, azokra
épülve, annak érdekében történik, hogy a
munkatársak szakmai tudása megfeleljen az
intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek,
elvárásainak.
A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési
tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása
rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal
összhangban történik.
A Pedagógiai program kiemelt területei, cél- és feladatrendszere jól követhető az éves munkatervben,
a csoportok tervezéseiben, a továbbképzési tervben.
A továbbképzések kiválasztása és az ott szerzett tapasztalatok átültetése a gyakorlati munkába, mind a
Programunk szellemiségét tükrözik.
A pedagógusok nagy része örömmel oszt meg új, használható ötleteket. Segítik egymást a gyakorlati
megvalósításban.
Erősségek:
 Kerületi szakmai napokon való részvétel
 Kerületi szakmai konferencián való részvétel
Fejleszthető területek:
Nincs

Budapest, 2019. május 31.
……………………………
óvodavezető




Mellékletek:
Adatszolgálató lapok 1-5. sz.
Jegyzőkönyv: Nevelőtestületi legitimáció
Szülői legitimáció
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ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

Ssz.

1. sz Melléklet

ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, MELYEK MEGALAPOZZÁK AZ ÉVES
MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT ÉVES BESZÁMOLÓ 2016-2017.
A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai

Mutató
2018.09.01

Mutató
2019.06.30.

Gyermeklétszám adatok
1.

A 2018. szeptember 1- től új felvételt nyert gyermekek száma

59

------

2.

Elutasított gyermekek létszáma

----

-----

3.

Összesen beírt gyermekek száma

174

177

4.

Nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma

0

0

5.

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma

6

8

6.

HH gyermekek száma

3

3

7.

HHH gyermekek száma

0

0

8.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma

7

7

9.

Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát.

85

91

10.

Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben 3, vagy több gyermeket nevelnek

34

34

11.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban élő gyermek,
amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

8

7

Ssz.

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai

Mutató
2018.09.01

Mutató
2019.06.30.

12.

A nevelésbe vett gyermekek száma

0

2

13.

Beilleszkedési magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermek száma

2

2

14.

Veszélyeztetett gyermek száma

22

22

15.

Anyaotthonban lakó gyermek száma

0

0

16.

Gyermekét egyedül nevelő szülő

20

20

17.

Félnapos óvodás gyermekek száma

0

0

18.

Speciális étrendet igénylő gyermekek száma

6

6

19.

Tehetségígéretes gyermekek száma

35

43

20.

Várhatóan felzárkóztatásra szoruló gyermekek száma

27

37

Kiscsoport 3-4 év (csoportok száma /fő összesen)

3/63

3/61

Középsőcsoport 4-5 év (csoportok száma /fő összesen)

2/45

2/50

Nagycsoport 5-6 -7 év (csoportok száma /fő összesen)

2/49

2/49

Vegyes csoport 3-7 év (csoportok száma /fő összesen)

1/17

1/17

Létszámadatok

21.

46

22.

Az előző nevelési évben (2017/2018) iskolai tanulmányait meg nem kezdő (óvodában
maradt) gyermekek száma

24

-------

23.

2018/2019 nevelési évben tankötelessé váló gyermekek száma

79

78

24.

A 2018/2019 nevelési évben iskolai tanulmányait meg nem kezdő (óvodában maradt)
gyermekek száma

-------

30

25.

Várhatóan, a 2019/2020 nevelési évben tankötelessé váló gyermekek száma

----------

72

Szervezési adatok
24.

Szakmai munkaközösségek száma

5

5

25.

Nyílt ünnepek, hagyományok, nyílt napok száma

17

17

Tervezett szülői értekezletek száma

19

19

Óvodai szintű

-

2

Csoportszintű

19

19

29.

Nevelés nélküli munkanapok száma

5

5

30.

Tervezett gyermekprogramok száma

9

8

31.

Tervezett felnőtt programok száma

2

1

26.
27.
28.

47

Felnőtt létszám adatok
Ssz.

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai

Mutató
2018.09.01

Mutató
2019.06.30.

32.

Pedagógusok száma

17

16

33.

Pedagógiai munkát segítők száma

12

12

34.

Egyéb alkalmazottak száma

1

1

35.

Továbbképzésben résztvevők száma (beiskolázási tervhez kapcsolódóan)

1

2

36.

Pedagógus önértékeléssel érintettek száma

2

2

37.

Tanfelügyeleti ellenőrzésben résztvevők száma

1

1

38.

Minősítő vizsgán résztvevő pedagógusok száma

1

1

39.

Minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok száma

1

1
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2. sz. Melléklet
SPECIÁLIS FEJLESZTÉS (Felzárkóztatás, tehetséggondozás)
Ssz.

Fejlesztés tartalma

Mutató

Szöveges értékelés, magyarázat

1.

Szakértői Bizottsághoz (Nevelési tanácsadó is)
utaltak

16

Iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekek: 6 fő (ebből 1 fő megy
iskolába, a többiek óvodában maradnak)
Pedagógusok javaslatára 5 gyermeket küldtünk a Nevelési Tanácsadóba,
ebből 2 gyermek az általuk szervezett fejlesztő foglalkozásokra jár a
szülőkkel együtt. 3 gyermeket tovább küldtek a Szakértői Bizottság elé és
SNI státuszt kaptak.
2 gyermek SNI, 3 gyermek BTM felülvizsgálaton vett részt.

2.

Logopédiai fejlesztésben részesültek

23

3.

Terápiában, fejlesztésben részesült
(intézményi pszichológus)
Gyógytestnevelésben részesültek
Fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon
résztvevők
Szakértői Bizottság (megyei) vizsgálta

8

A két logopédus folyamatosan foglalkozott a beszédhibás gyerekekkel és a
3 évesek közül néhányan beszédindító foglalkozáson is részt vettek.
Problémától függően heti egy, ill. két alkalommal. Nehezíti a munkájukat,
hogy sokszor nem hoznak füzetet, és a szülők nem gyakorolnak velük.
Szülővel járnak a Nevelési Tanácsadóba

Szülővel járnak a Nevelési Tanácsadóba
A Szakszolgálat által biztosított fejlesztő pedagógus – heti 10 órában
fejleszti a rászoruló gyerekeket. Együttműködésünk eredményes.
6.
4
Szakértői Bizottsági felülvizsgálaton 3 SNI-s gyermek vett részt
(beiskolázás előtti vizsgálaton 2 fő – iskolába mennek,
7.
Egyéb más
A 6 SNI-s gyermek fejlesztését az EGYMI utazó gyógypedagógusai látják
- Gyógypedagógiai fejlesztés
14 fő
el, a Szakértői Bizottságok által meghatározott óraszámban. A látássérült
- TSMT+ Alapozó terápia
kisfiúhoz konduktor is jár hetente 1x.
- Sajátos nevelési igényű gyermekek
10 TSMT+ alapozó, 8 pszichológus, 7 fejlesztő, 1 szorongásoldó
nevelése/fejlesztése
fejlesztésekre a szülők viszik.
SPECIÁLIS FEJLESZTÉS (Az intézmény szülői igényekre alapozott szolgáltatásai)
Eredményes volt a vízhez szoktatás. Minden gyermek biztonságosan úszik
8.
Vízhez szoktató úszás
88 fő
kisvízben és deszka segítségével mélyvízben is. Jövőre folytatja a két
nagycsoport és bekapcsolódik még a 2 és 7-es csoport az úszásoktatást.
4.
5.

1
9

9.
10.
11.

Sakk

23 fő

Foci

12fő

Zeneovi

46 fő

12. Taekwondo
TEHETSÉGGONDOZÁS
13. Tehetségpontba irányított gyermekek száma
14. Benyújtott / elnyert rajz pályázatok/
15. Részvétel kerületi és egyéb rendezvényeken

A gyermekek logikai készségének a fejlesztése volt a fő cél, és
megtanulták az egyszerűbb sakklépéseket is. Élvezték a foglalkozásokat,
és a szülők is megelégedéssel fogadták.
A Bolyai iskolában folyt a tanfolyam csak nagycsoportos korúakkal.
A gyermekek alapismereteket szereztek a ritmustapsolásból, a
szolmizációs hangokról és a térben való elhelyezésükről. Tudnak
ritmusképleteket olvasni és megnevezni.
A mozgás alapjaival ismerkedtek a gyerekek heti egy alkalommal.

31 fő
0
0/0

 Rolleres ügyességi verseny (4. cs.)
 Kispest SE sportprogram sorozat (4 alk.) (1. 4. cs.)
 Állatok világnapja (1. cs.)
 Egészségnap (4. cs.)

10 alkalom
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3. sz. Melléklet

ÓVODA KULCSFOLYAMATAI

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket, és értékelje 0-5 közötti értékkel
(% -os eredmény 16 pedagógus véleményét tükrözi)
Kulcsterület
Jól tervezett
Írásban
Mindenki
Ellenőrzése
Fejlesztése
szabályozott
betartja
folyamatos
folyamatos
Stratégiai és operatív tervezés;
100 %
100 %
87,5%
100%
97,5%
belső szabályozó dokumentumok
95%
92,5%
97,5%
97,5%
95%
Munkaközösségek működése
100%
100%
95%
100%
97,5%
Intézményi önértékelés (P, V, I.)
Külső szakmai ellenőrzés,
100%
100%
100%
100%
97,5%
minősítés
97,5%
97,5%
97,5%
95%
97,5%
Munkatársak képzése
Gyermekek fejlettségállapotának
92,5%
97,5%
92,5%
100%
97,5%
nyomon követése, értékelése
Partnerek igény és elégedettség
100%
100%
100%
100%
97,5%
mérése
82,5%
92,5%
87,5%
90%
87,5%
Infrastruktúra működtetése
Dolgozók felvételének és
87,5%
100%
97,5%
97,5%
92,5%
elbocsátásának követelményei,
eljárása
95%
92,5%
92,5%
97,5%
95%
Tehetséggondozás
92,5%
95%
87,5%
97,5%
95%
Felzárkóztatás
Szülői igényekre alapozott
97,5%
95%
97,5%
95%
97,5%
szolgáltatások
Szabadidős tevékenységek,
97,5%
95%
97,5%
97,5%
97,5%
óvodai rendezvények
Átlag %
95%
96,7%
88%
97,5%
95,8%

Átlag
%
97%
95,5%
98,5%
99,5%
97%
96%
99,5%
88%
95%
94,5%
93,5%
96,5%
97%
94,6%

Szöveges értékelés, elemzés
Az óvoda kulcsfolyamatainak értéklése 82,%-100% közé esett. A leggyengébb pontozást az infrastruktúra működtetése kapta, de az intézmény
teljes körű felújítását követően ez az érték várhatóan megemelkedik.
Az eszközfejlesztésre azonban 2018-ra kaptunk 1.725.640.- Ft-ot, amely lehetővé tette a bútorok, konyhai eszközök, óvodai textíliák cseréjét,
pótlását. 2019-ben sikerült – szintén fenntartói támogatással – 208.200 ft.- értékben a könyvtárunk fejlesztésére. Ez a közel 2 millió forintos
eszközfejlesztés nagy segítséget jelentett a tárgyieszköz bővítésben.
Örömünkre szolgál, hogy a pedagógiai munkával kapcsolatos kulcsterületeket eredményesen működtetjük. Kiemelkedik az önértékelés, a
minősítés, intézményi önértékelés, partneri elégedettségmérés és az óvodai rendezvények szervezése. Az utóbbit a szülők is megerősítették.
A külső szakmai ellenőrzésről az idén sok pozitív tapasztalatot szereztünk. A 2 minősítés és a tanfelügyeleti ellenőrzések során a szakértők
maximálisan támogatók, együttműködők és kiváló kollégák voltak.
A 2019/2020-as nevelési évben előreláthatólag újra 3 minősítés várható, ha sikerül, akkor már a pedagógusok 60%-a kerül át a Ped.II.
kategóriába.
Erősségek:
 Az infrastrúktúra és a felzárkóztatástól eltekintve minden óvodai kulcsfolyamat
Fejleszthető területek:
 Infrastruktúra működtetése.
 A szabályzatokban megfogalmazottak minden dolgozó által betartása
 Felzárkóztatás
Fejlesztési javaslatok:
 Pályázatok felkutatása – udvari játszóeszközök bővítéséhez.
 Felzárkóztatás lehetőségének megteremtése minden csoportban, minden pedagógus által.

4. sz. Melléklet

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉBEN ÉRINTETTEK ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓI
Igény és elégedettség mérés eredménye (nem csak a klasszikus mérések!)

Partnerek

Rangsor
1.
2.

Szülők

3.
4
5

Elégedettség tárgya
Elégedettség az óvodai dolgozók
munkájával
Gyermek fejlődését segítő
nevelőmunka
Szokás-szabályrendszer alakítása
Család – óvoda együttműködése
Gyermeket képességeinek
megfelelően fejlesztik
Érdemi panaszkezelés

%
vagy
átlag
95,9 %
95,6%
94,9%
94,8 %

Elégedetlenség tárgya
1. Udvar rendezettsége
2. Óvoda belső környezete
3. Óvoda tisztasága

%
vagy
átlag
14,4 %
11,4%
8,9%

94,5%

6
94,5 %
Rövid, szöveges értékelés:
Az óvodai szülői közösség általános megelégedettsége 92,9%-os volt. Ez az előző évhez mérten 1,4%-kal csökkent. Ennek ellenére nem
lehet okunk panaszra. Sajnos minden csoportban van már olyan szülő, akinek nehéz a kedvében járni, így a kritikusabb hangvétel rontott a
csoportok átlagán is. Az elvárás azonban 96,5 %-os, ami az évek során folyamatosan nő. Az elégedettségi mutatók az udvari és a belső
környezet esztétikáját kivéve minden esetben 90 % felett volt. A felújítást követően ez az érték biztos változni fog.

Partnerek

Gyermekek

Rangsor
1.
2.
3.
4.
5.

Elégedettség (legkedveltebb
tevékenység)
Udvari játék
Mese-vers
Segítségnyújtás társaknak
Mozgás
Óvodába járás

%
vagy
átlag
100 %
97,5%
95,5%
86%
83,5%

Elégedetlenség
1. Éneklés, körjáték
2. Számolni
3. Naposi munka

%
vagy
átlag
30%
18,5%
10%

Rövid, szöveges értékelés:
Az elégedettségmérésnél a fentieken kívül még rákérdeztünk az óvodai programokra és az ünnepekre. A megkérdezett 43 nagycsoportos
közül a legtöbben a sétákat, kirándulásokat, a kutyás bemutatót, a Mikulás ünnepséget kedvelik a legjobban.
Örömünkre szolgál, hogy a mese, vers szeretete minden gyermeknél megjelenik, de a mozgásos tevékenység veszített népszerűségéből.
Érdekes, hogy még olyan gyermek sem kedveli, aki sportol.
A közösségi nevelés eredményességét jelzi, hogy szívesen segítenek egymásnak.
Örömmel tölt el minket, hogy szeretnek óvodába járni. Aki nemleges választ adott azzal indokolta, hogy azért mert nem szeret az óvodában
aludni vagy az anyukájával szívesebben van.
Nagyon elcsodálkoztunk, hogy az éneklés ennyire népszerűtlenné vált. Az okok feltárása után megkeressük annak lehetőségét, hogy lehet
újra népszerűsíteni. Ez az eredmény azért is megdöbbentő számunkra, mert abban a csoportban választották a gyerekek a nemleges választ,
ahol a Zeneovi foglalkozásaira a csoport 80%-a jár.

TOVÁBBI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSEK
Csak a gyermekek és a szülők elégedettségét mérjük, így a Fenntartó, az iskola és a bölcsőde véleményét az óvodáról a kölcsönös beszélgetések
során ismerjük meg. Azt gondolom, hogy a külső partnerekkel a kapcsolatunk együttműködő, - ha szükséges - egymást segítő. Mindannyiunk
célja, hogy az intézmények hatékony működése érdekében a legoptimálisabb munkakapcsolat alakuljon ki.
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5. sz. melléklet

FEJLETTSÉGMÉRÉS AZ ÚJ MÉRŐLAP ALAPJÁN

Csoport

Korosztály

1.
csoport

nagy

2.
csoport

kis

3.
csoport

mini

4.
csoport

nagy

5.
csoport

középső

6.
csoport

nagy

7.
csoport

kis
kis

8.csoport
(vegyes)

középső
nagy

Mérési
időpontok
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)
Ősz (bemenet)
Tavasz (kimenet)

Motoros
képességek
összesítő

Testséma
összesítő

Érzelmi
összesítő

Értelmi képesség
összesítő

Anyanyelvi
képesség összesítő

Szocializáció
összesítő

82,5%
89,0%

nincs
nincs

84,0%
91,0%

85,0%
94,0%

78,0%
81,0%

79,0%
83,0%

85,5%
88,5%
72,5%
77,0%
72,5%
75,0%
90,0%
92,0%
81,0%
78,5%
76,0%
84,0%
73,0%
77,0%

89,0%
91,5%
85,0%
93,0%
76,0%
78,5%
nincs
nincs
nincs
nincs
87,0%
90,0%
69,0%
78,5%

régi mérőlap szerint
régi mérőlap szerint
83,5%
90,0%
62,5%
74,0%
71,0%
75,0%
74,0%
81,0%
47,5%
47,5%
60,0%
61,0%
71,0%
88,0%

nincs
nincs
66,0%
79,0%
nincs
nincs
90,0%
91,0%
66,5%
76,5%
60,0%
78,0%
nincs
nincs

87,0%
92,0%
67,0%
76,0%
76,5%
79,0%
91,0%
92,0%
95,0%
94,0%
70,0%
65,5%
63,0%
71,0%
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81,0%
89,5%
58,0%
72,0%
66,5%
70,5%
80,0%
84,0%
60,0%
58,0%
60,0%
73,0%
67,5%
74,5%

FEJLETTSÉGMÉRÉS A RÉGI MÉRŐLAP ALAPJÁN

2018-2019 fejlettségmérés összesítő lap

Csoport

Korosztály Mérési időpontok

2. csoport

kis

3. csoport

mini

Mozgás (egyensúly
és finommotorika)

Testséma Térirányok

Értelmi fejlettség
(beszédértés)

Ősz (bemenet)

Bal láb
43,5%

Jobb láb
44,0%

65,0%

65,0%

Tavasz (kimenet)

46,0%

50,0%

80,0%

79,0%

78,5%

53,0%

Ősz (bemenet)
Tavasz (bemenet)

--34,0%

--31,5%

---47,0%

--20,5%

---68,0%

---49,0%
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10 mondat Hangsor
-------

