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1. Pedagógiai folyamatok  

1.1. Tervezés (A terület értékelése során elsősorban tehát a  PP-ben, vagy más stratégiai doku-

mentumban megtalálható, a célok elérését biztosítóm elsősorban pedagógiai folyamatok ter-

vezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az eredményeknek 

megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát, fejlesztő jellegét kell vizsgál-

ni.) 

1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósulása 
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Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.  

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értéke-

lési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felméré-

sek adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és 

jövőbeni helyzetének megítélését.  

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben 

megtörténik.  

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak össze-

hangolása megtörténik. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A
 2

0
1

7
/2

0
1

8
. 

n
ev

el
és

i 
év

b
en

 a
z 

al
áb

b
ia

k
 s

ze
ri

n
t 

v
al

ó
su

lt
 m

eg
 

Az éves munkaterv elkészítése a nevelőtestület bevonásával és segítő támogatásával készült el. A 

tanév tervezése a feladatok meghatározása csak közös munka eredményeként valósulhat meg. 

1) Az 1 és 2. sz. mellékletben olvasható az intézményi önértékelés és tanfelügyelet intézkedési 

terve. 

Az intézkedési tervek hét területen határoznak meg kiemelkedő és fejlesztendő területet az 

óvoda számára.  

Az önértékelés az Oktatási Hivatal által jóváhagyott önértékelési kézikönyv óvodák számá-

ra 4.3.3 az intézmény önértékelésének területei, módszerei, eszközei, folyamatszabályozása 

alapján valósult meg. Az önértékelés 2017. október 02-án zárult. 

A tanfelügyelet Oktatási Hivatal által jóváhagyott országos tanfelügyelet kézikönyv óvodák 

számára III. pontja az intézményellenőrzés területei, módszerei alapján valósult meg. Meg-

történt a szülőkkel való interjú és két tanfelügyelő személyesen interjút készített a szülők-

kel, óvodapedagógusokkal, valamint megtörtént az intézményi bejárás is. A helyszínen a 

szakértők ellenőrizték az intézményi dokumentumokat, melyekről előzetesen a web-es felü-

leten már tájékozódtak. A tanfelügyelet helyszíni látogatásár és a záró jegyzőkönyv elkészí-

tésére október 17-én került sor. 

2) A A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 39/I. §-ban foglaltaknak megfelelő-

en a Mesterpedagógus és Kutatótanár besorolási fokozatának elérését célzó minősítési eljá-

rások alapján 2018. jan. 19-én mesterpedagógus minősítést szerzett Szabó Mónika 

A 2019. évi általános, Ped II. eljárásra 3 fő óvodapedagógus jelentkezett sikeresen (Baranyi 

Hajnalka, Gránicz Lajosné, Varga Ibolya) 

A 2019. évi mesterpedagógus eljárásra 1 fő óvodapedagógus jelentkezett sikeresen (Veresné 

Hevesi Zsuzsánna)  
 



Bárczay Anna Városi Óvoda 

4243 Téglás, Kossuth u. 72/a 
OM:030844 

2017/2018 tanév beszámoló 

 

 

 

Szerkesztette: Szabó Mónika 2018. június 15. 

 

 

4 

A
 2

0
1

7
/2

0
1

8
. 

n
ev

el
és

i 
év

b
en

 a
z 

al
áb

b
ia

k
 s

ze
ri

n
t 

v
al

ó
su

lt
 m

eg
 

3) Az előző tanévi gyermekek fejlődését nyomonkövető mérési dokumentáció csoportonkénti, 

és óvodai szintű eredményei rögzítésre, megállapításra kerültek. Ennek tükrében a mérési 

rendszer változtatása nélkül folytatódott a tanévben a gyermekek mérése. 

4) A tanév során az óvoda stratégiai dokumentumaiban változtatás nem történt, a dokumentu-

mok egymásra épültsége, és törvényességi megfelelősége rendben volt.  

5) A munkaközösségi munkatervek az éves munkaterv figyelembevételével készültek el. Ösz-

szehangolódott a két munkaközösség a feladatok felvállalásában. Nagy óvodai programok-

ban is megvalósul az összehangoltság, ebben Gránicz Lajosné, Marján Irén munkaközösség 

vezetők koordinációs munkája, ötletei, megvalósítási módjai és a munkaközösség tagjainak 

kitartása évek óta elengedhetetlenül szükségesek.  

A munkaközösségek számára a tanévi intézményi munkaterv konkrét feladatokat is megha-

tározott (Éves munkaterv 2017-2018, 1.1.1): 

- az óvoda PP-ban meghatározott szakmai fejlődés folyamatos elősegítése a kollégák számá-

ra 

A munkaközösségek által az idei évben szakmai megújító belső továbbképzésre egy eset-

ben került sor. (Az óvodai tornatermi eszközök használatának lehetőségei).  

- a PP-ben meghatározott óvodai ünnepek, hagyományok koordinálása, újkeletű hagyomá-

nyaink továbbvitele  

Megvalósult a munkatervek tervezése és az ok végrehajtása által. 

- Az óvoda Kincses Kultúróvoda 2017. pályázatában foglaltak megvalósítása, 

A pályázat kapcsán az eszközök beszerzésre kerültek, a programok megvalósítása folyama-

tos volt. 

- Az EFOP 3.1. 1. Kisgyermekkori nevelés támogatása óvodánkat érintő általunk vállalt kép-

zési napok sikeres lebonyolításában való részvétel, 

A kétszer háromnapos továbbképzés sikeresen megvalósult az óvodánkban. A bemutató 

napokat a csicsergő és a kisvakond csoportból tartották az óvodapedagógus kollégák (Kiss-

Dankó Katalin és Veresné Hevesi Zsuzsánna). Az ország több pontjáról érkező óvodapeda-

gógusok megismerték településünket, óvodánkat, pedagógiai programunk alapján végzett 

nevelőmunkánkat. 

- Az óvoda Bázisintézményi csatlakozásban a szakmai, módszertani kérdésekben közös dön-

tés, bemutatók egymás közötti arányos, sikeres felosztása, úgy, hogy minden kolléga erős-

ségei szerint mutatkozzon be (vázlat, megvalósulás, reflexió) területén egyaránt. 

Bázisintézményként két tavaszi program keretében mutatkoztunk be (Az őszi bemutatko-

zásra nem volt jelentkező). Mindkettő a mozgás és az egészséges életmódhoz kötődött. Az 

elsőn mozgás foglalkozás valamint gyógytestnevelés foglalkozás bemutató volt. Majd az 

óvoda mozgáshoz kapcsolódó tervező munkája a pedagógusok aktuális foglalkozásának 

elemzése a vázlatok alapján történt meg Gerhardt Veronika, Szabóné Győrffy Zita kolléga-

nők közreműködése által. A második alkalommal az óvoda egészséghetének záró élmény-

pedagógiai napjába tekintettek be az érdeklődők, valamint videó felvételről egy gyógytest-

nevelés egy fejlesztő foglalkozás, egy DSZIT foglalkozás, valamint egy tehetségsegítő 

mozgás foglalkozást láthattak. Itt az egészséges életmód hetéről tematikus tervet és a záró 

napról az IPOO –MIX élménypedagógiai tervezést is mutattunk az érdeklődők számára. a 

videó felvételeket előző hetekben készítettük, közreműködői (Gerhardt Veronika, Szabóné 

Győrffy Zita, Gábor Sándorné, Szabó Mónika) voltak. 
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A fenntartó biztosítja az intézmény számára jogszerű működés feltételeit. Minden év májusában 

a jogszabály által előírtaknak megfelelően (nemzeti köznevelésről szóló  

2011. CXC. tv. 83§ (2)b;d és 25§ (7) szerint rendelkezik a maximális csoportlétszámról, mely a 

tanévben 27 fő/csoport volt, a csoportok számáról, mely 10 csoport volt, és a nyitva tartásról.  

A fenntartó segítette az intézményt a pályázatok pénzügyi koordinálásban (pályázatonként kü-

lön főkönyvön vezetett pályázati elszámolás).  

Közmunka program által plusz munkaerő forráshoz juttatta az óvodát, mely nagy segítség az 

intézményi nevelőmunkán kívüli munkaszervezésben (udvari, takarítói, dajkai). Ezek közvetle-

nül nem kapcsolódnak a nevelőmunkához, de ezek által az óvodai dajkák többet tudnak az óvo-

dai csoportokkal tartózkodni, így segíteni a pedagógusokat a nevelési feladataik megvalósításá-

ban, illetve ezáltal az udvaron és a karbantartási feladatokban is hatékonyabb a munkavégzés. 
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       2018-ban az óvoda vezetésére kiírt 2013-2018-as pályázati időszak lezárul. Újabb óvodave-

zetői pályázati kiírás következik,2018-2022-es időszakra. Ez újabb vezetési stratégiai dokumen-

tum és az intézményi működési program elkészítését vetíti elő, a pályázaton résztvevőknek. 

Ehhez érdemes a nevelőtestület véleményét kérni, swot analízist, klímavizsgálatot készíteni.  

         A fenntartó a 2018/2019-es tanévben az intézmény működésében a maximális csoportlét-

számot 28 fő/csoportban határozta meg, a működés többi részében változatlanul hagyta előző 

évi döntését.  

          A fenntartó köznevelési tv. előírásának megfelelően az éves munkaterv elkészítéséhez 

feladatokat irányoz elő az intézmény számára. 

          A munkaközösségek következő tanévi feladati között szerepelni kell belső továbbképzés-

nek is; Következő tanévben a zeneóvodai műhelyvezető szakmai megújító képzése, valamint az 

innovátor mesterpedagógus kolléganő kooperativitás óvodai lehetőségeiről szükséges belső to-

vábbképzés elindítása.  

1.1.2. Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az opera-

tív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (PP, munkaterv, házirend) 

 
1.1.2.1.Elv

árás 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek.  

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 

követhető. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A nevelőtestület 2016-ban vizsgálta felül az óvoda Pedagógiai Programját. A tanév során a 

PP-ben módosítás nem történt, ezen intézményi alapdokumentum az óvodai nevelés országos 

alapprogramjára épül, a pedagógiai, nevelő munka az intézményben e szerint történik.  

Az óvodavezetői program (2013-2018) hosszútávú terveiben már érezhető volt, hogy óriási 

változásokkal néz szembe a köznevelés. Ebben megfogalmazásra került a változások 

nyomonkövetése, óvodai vonatkozásainak megvalósítása. Különös tekintettel kell lenni, a:  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 145. §, 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, önértékelé-

si kézikönyv, országos tanfelügyeleti kézikönyv, Kiegészítő útmutató – óvodai nevelés – (Az 

emberi erőforrások minisztere által 2016. október 24-én elfogadott általános tájékoztató 

anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata.) és ezek folyamatos változtatásai-

nak nyomonkövetésére.  

Az SZMSZ felülvizsgálatára és annak elfogadására 2016. szeptemberében került sor. Az 

SZMSZ-ben változás nem történt a tanév során. 

Az intézmény fenntartója az óvoda kérésére módosította és egységes szerkezetbe foglalta az 

Alapító Okiratot. Mely szövege kiegészült: „egyéb pszichés fejlődési zavar..” szövegrésszel.  
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1) 2018. június 30-áig a 2011. évi CXIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szó-

ló 290/20111. (XII. 22.) Korm. rend. 22 §(1) a) pontja alapján valamint a védelmi, 

igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II.18.) Korm. határozat 

alapján kidolgozott Honvédelmi Intézkedési Terv(HIT)-et elkészíteni és megküldeni 

az  Államtitkárság számára. 

2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. va-

lamint az ehhez kapcsolódó személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük fel-

tételeiről szóló 15/1998. (NM) rendelet módosítása alapján az óvodai szociális segítő 

tevékenység bevezetése kapcsán szükséges SZMSZ, PP program módosításokat meg 

kell tenni. Amennyiben módosításokra kerül sor, úgy a fenti stratégiai dokumentu-

mok egyéb módosításait is el kell végezni. Érdemes áttekinteni a PP- függelékében a 

projekt témakörök tartalmait, melyekben az XXI. század szükséges változásait meg 

kell tenni. 

1.2. Megvalósítás  

1.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók 

viszonya, egymásra épülésének gyakorlata  
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A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. 

(PP, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.)  

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, 

tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek bevonásával történik.  

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.  

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékeny-

ségek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek 

és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A stratégiai dokumentumokra (pedagógiai program, vezetői pályázat) épült az óvoda éves mun-

katerve, ehhez kapcsolódnak szorosan a munkaközösségi munkatervek, a BECS éves terve, a 

csoportok nevelési tervei is. 

A fenntartó 51/2017. (VI.20.) határozata alapján tett javaslatokat az óvoda beépítette az éves 

munkatervébe. Megvalósulásai a következőképen történtek:  

- „mindennapi munkájukban elsődleges cél legyen a téglási gyermekek óvodai nevelésé-

nek ellátásának maximális biztosítása” 

PP és az OAP cél és feladatrendszerére épül az óvodai nevelés tervezési folyamata is. 

Mely a csoprtnaplóban kerül írásban rögzítésre. 

- „rögzítsék munkatervükben az új rendszeres feladatokat” 

Az óvodai munkaterven felül munkaterveket a munkaközösségek a tehetségműhelyek és 

a fejlesztést végző szakemberek is készítenek. E mentén folyik egész évben a nevelő-

munka. 

- „valósítsák meg az óvodai szintű tematikus tervezést” 

A csoportnapló tartalmazza a tematikus terveket is –e tervezés kétféle módon valósulhat 

meg az óvodai csoportokban. Erről az óvodapedagógusok szabadon döntenek. 

- „a mérési rendszer folytatódjon a pedagógiai kompetenciák alapján” 

A mérési/megfigyelési rendszerben történő egyéni megfigyelések képességek szerint ke-

rülnek rögzítésre. E megfigyelés a tanév során megtörtént. Ebben az óvodai szintű elem-

zés új módszere i s kidolgozás alatt áll. Mely a vezetői mesterprogram része. 

- „továbbra is fordítsanak gondot a tehetséggondozásra” 

A tehetségműhelyek működése zavartalan. 2018-ban nem került akkreditálásra ismétel-

ten az óvoda, így ez a 2019-tanév feladatihoz csúszott át. Újabb tehetségműhely indult 

útjára, ez a matematikai-logikai tehetségterületet foglalja magába. 

- „figyeljék és ragadják meg a pályázati lehetőségeket” 

Az intézmény több sikeres pályázatnak volt részese a tanév során. 

- „teremtsék meg a fejlesztő pedagógiai ellátás szakmai és személyi feltételeit” 

A fejlesztő pedagógiai foglalkozásokat több síkon valósította meg az intézmény. Ellátat-

lanul nem maradt gyermek az óvodában.  

- „a város által szervezett rendezvényekhez nyújtsanak segítséget, reprezentálják az in-

tézményt” 

Az óvoda erőihez és feladatihoz képest igyekezett a város életében is részt vállalni. 

Az éves munkatervben rögzítésre került a 2017. márciusában lévő vezetői tanfelügyelet által 

fejlesztendő terület. – a tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

Ennek megvalósítása Szabó Mónika vezetői mesterprogramjának is része. 2018-2019 tanévi 

időszak amikor a meglévő óvodai mérési rendszer új struktúrában kerül összesítésre.  
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A tanévi eredmények, és azok alapján kialakított fejlesztendő területek, újabb elvárások megfo-

galmazásra kerülnek a következő tanévi tervekben.  

A jogszabályi változások, joggyakorlatok figyelembevételével.  

 

 

 

1.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya  

 

1
.2

.2
.1

. 

E
lv

á
rá

s 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.  

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.  

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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Az éves munkatervben megfogalmazott rendszeresen ismétlődő feladatok, és évente ismétlődő 

feladatok megvalósultak.  

 

A tanévi éves munkatervben kiemelt feladatok megvalósulása:  
 

Rendezvények (óvodán kívüli): 

„2017. szeptember 08. Óvodai Jubileumi ünnep” - megvalósult 

„2017. szeptember 09. városi Gulyás fesztiválon való részvétel„- megvalósult 

„2017. szeptember 22 családi nap a HAJDU Zrt-nél, a rajzpályázat lebonyolítása” - megvalósult 

„2017. november 11. Óvodai Jubileumi jótékonysági bál” - megvalósult 

„2017. december 08. Jubileumi koncert volt óvodásainkkal” – nem valósítottuk meg, 2018. decemberi 

időpontra helyzetük át a rendezvényt 

„2018. május 01. Városnapon való részvétel” - megvalósult 

 

„Rendezvények (óvodai): 

A munkaközösségi munkatervek tartalmazták a rendezvényeket,” a munkaközösségi beszámolókban pedig 

a megvalósulások beszámolói olvashatóak. 

 

„Kiemelt pedagógiai feladatok: (felelős: óvodavezető) 

 

Szabad játék napja és szabadidős tevékenység (váltakozva, havonta 1 alkalommal a PP-ban 

megfogalmazottak mentén, a feljegyzések vezetése a csoportnapló adott oldalain kötelező.” – megvalósult 

 

„2017-2018-as tanévben is tehetségműhelyek műhelymunkájának dokumentálása (kézműves-kuckó, 

Pindur-Pandur közlekedési csoport, zeneóvoda),” - megvalósult 

„a tehetségakkreditáció megújítása” – nem valósult meg 2019. januárjában a jelentkezés után indítja el az 

óvoda 

 

„Pedagógus életpályamodellel kapcsolatos teendők koordinálása, feladatok megvalósítása a BECS éves 

terve alapján:” 

- „Mesteri portfólió védése 2017. november 10. (SZM)”  - megvalósult az OH módosítása miatt 

2018. januári időpontban 

- „Felkészülés az OH által kiírt intézményellenőrzésre, az önértékelési kézikönyv, vezetői és 

intézményi önértékelése alapján. 2017. október 17-én” - megvalósult 

„A gyermek mérési dokumentáció vezetése, tanév végén elemzések elkészítése” - megvalósult 

„Szenzoros felmérés, szűrés és tájékoztató nap megszervezése az óvoda óvodás gyermekei 

számára, tájékoztató nap a környező települések nevelési intézményei számára. 2017. szeptember 

19, 20.” – megvalósult, az óvoda az egyéni eredményeket megkapta a szülők és az 

óvodapedagógusok számára tájékoztató pontként értelmezi. 

„EFOP-3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” címmel két alaklommal biz-

tosít 3 napos helyszínt és egy-egy bemutató foglalkozást óvodánk az érdeklődő kollégák számára.  

- 2017. október 04-06-ig (Bemutató: Kiss-Dankó Katalin – zenei tehetségműhely-  

- 2017. november 15-17-ig (Bemutató: Veresné Hevesi Zsuzsánna – tehetségek felismerése, 

és további gondozása a külső világ tevékeny megismerésén belül matematikai tapasztalat-

szerzés területén” - megvalósult   
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„Az óvodapedagógusok, mint látogatók más – más helyszíneken –e fenti projekt keretén belül 

bekapcsolódhatnak egy-egy képzésbe. E bekapcsolódás minden pedagógus számára elvárt, és az 

idei tanévben kitűzött feladat. A képzéseken való részvétel zárásaként itthon röviden a csoportok 

készítenek egy PPT-t, melyet egymásnak bemutatva, átadjuk a tapasztalatokat. (határideje: 2018. 

augusztusi tanévi záró értékelő/ tanévi nyitó értekezlet)” –megvalósultak a képzések, a PPT-k 

készítése pedig augusztusi feladat. 
„Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésében egy három éves aktív pedagógiai munka előtt áll az 

intézmény, a Pedagógiai Oktatási Központ munkaterve alapján. Ennek a feladatnak a maximális figye-

lemmel kísérése, az óvodapedagógusok aktív bekapcsolódása szintén a tanév kiemelt feladati közé tarto-

zik. „ lsd beszámoló 1.1.1 (5) pont 
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Az előző évben nyertes pályázatok szerinti kötelezettségek teljesítésének folytatása:  

 Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

 LEGO pályázat őszi programja 

 A kooperatív technikákban való elméleti és gyakorlati jártasság megszerzésére további le-

hetőségeket keressenek a kollégák a tanév során, szerezzenek saját tapasztalatokat a témá-

ban, ezeket osszák meg egymás között (Tóth Imréné mesterprogram) 

Ezen szakmai mutatók alkotják a következő tanévi éves munkaterv, és az ehhez kapcsolódó 

egyéb tervezések vázát.  

 

1.2.3. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának viszonya 

 
1.2.3.1. Elvárás Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalma-

zott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok 

fejlesztési céljait. 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.  

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyer-

meki produktumokban. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2017/2018 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az óvodai tervezési dokumentáció a következő elemekből tevődik össze: éves mun-

katerv, szándékterv, tematikus terv (csoportnaplóban). 

Éves munkaterv tartalmazta az AP szerinti tevékenységformákhoz kapcsolódó várha-

tó, tervezett tevékenységeket/anyagokat/témaköröket.  

Ez a tervezés egy nagyon távlati terv a pedagógusok számára, hiszen a gyerekek 

egyéni fejlődési menete, az aktuális érdeklődés, és egyéb tényezők a tanév elején el-

képzelt terveket többnyire felülírják. Segítség azonban pedagógus életpályamodellhez 

kapcsolódóan, hiszen a portfólióba és a minősítéskor szükséges éves munkatervet 

készíteni.  

Éves szándékterv is került a csoportnaplóba, melyben évszakonként a tematikus terv 

témái, a feldolgozni kívánt témakörök, ünnepek, hagyományok, kerülnek átgondolás-

ra tanév elején.  

Tematikus terv: Egy-egy tematikus egységet foglalt magába, mely egy-négy hét kö-

zötti időszak konkrét tevékenységi területekhez kapcsolódó tevékenységeit/anyagát 

foglalja magába. Ebben a témához kapcsolódó cél és feladatrendszernek, alkalmazott 

módszereknek is konkrétan meg kell jelennie.  

Heti terv, mely heti lebontásban tartalmazza a konkrét megvalósításokat. Ebben van 

lehetőségük a pedagógusoknak olyan gyermekek által spontán megvalósuló dolgokról 

is feljegyzést készíteni, melyek tervezés nélkül, de megvalósultak a hét során.  

A heti terv és a tematikus terv között a pedagógusok önállóan döntik el, hogy hol sze-

repel, a differenciálás és a kiemelt fejlesztési feladat, illetve a tevékenységekhez 

konkrétan kapcsolódó anyagok (pl.: verselés-mesélés, zenei nevelés)  

Csoportnapló: 

A csoportnapló tartalmi szabályozása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek meg-

felelő. A PP-ben rögzítésre kerültek azok a főszabályok, melyeknek érvényesülni kell 

a csoportnapló vezetése során. 

Az önértékeléshez kapcsolódó látogatások, ezen dokumentum elemzését, és ellenőr-

zését is magukba foglalták.  
2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Mivel óvodánk az OH bázisintézménye a dokumentáció pontos szakszerű vezetése 

kiemelt feladata az összes pedagógusnak.  

Bemutatásra és talán bevezetésre kerül egy online rendszer, melyből készíthető cso-

portonként a gyermekekről egyéni adat, fejlesztési terv, nevelési terv, tematikus terv 

és heti tervezés is. A rendszerrel való ismerkedés és teszt üzemmódú bevezetés 2018. 

szeptember hónapban várható 

1.3. Ellenőrzés  

1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben (Ki, mit milyen céllal, milyen gyakorisággal, 

milyen eszközökkel ellenőriz?) 
1.3.1.1 Elvárás Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, gyakorisággal, milyen eszközökkel ellen-

őriz. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értéke-

léséhez szükséges mutatókat. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok értékelése 

során.(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A pedagógusok önértékelése a teljes pedagógus létszámban megtörtént a 2016/2017-

es tanév végére, így ebben a tanévben az önértékelésben nem volt feladata a BECS 

tagjainak. 

2017. október 17-ei intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott.  

Tanfelügyeleti ellenőrzésben résztvevő szakértők: Süvöltősné Terdik Katalin,  

Hajnal Lajosné, Váradi Lászlóné 

 (lsd.: 1.1.1) 

A gyermekek nyomonkövetésének dokumentációja az idei tanévben is elkészült.  

A csoportnaplókban a csoportok összehasonító mérési elemzése  

megtalálhatóak. 

Az összesített őszi és tavaszi mérési eredmények elemzése a nyári időszakban készül 

el, mely a következő tanévi pedagógiai feladatok meghatározásában nyújt segítséget. 

(3. sz. melléklet)  

Az óvodavezetői mesteri program alapján, elkészült a mérési/megfigyelési rendszer 

elméleti kutatási anyaga. 

Az éves munkaterv 1.3.1. pontja tartalmazta a vezetői ellenőrzés szempontjait, célját, 

feladatit. E szerint történt meg a tanévben a pedagógusok ellenőrzése. Ennek értékelé-

se (4. sz. melléklet) 

 
2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Az óvodavezetői mesteri program alapján, elkészült a mérési/megfigyelési rendszer 

elméleti kutatási anyaga, ennek bevezetése az összesített óvodai mérési rendszerbe. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként a magas szakmai színvonal egész nevelő-

testülettől elvárás, tágabb értelemben egész alkalmazotti közösségtől maximális fel-

készültséget, tudást igényel. Ennek megfelelésében módszertani, nevelési, pedagógiai 

profilunkat jól kell ismernünk, vázlatainkban, elméleti és gyakorlati munkáinkban a 

korszerű tudományok és kutatások, valamint a szakmai tapasztalat beépítése egyaránt 

fontos. 

A következő tanévi ellenőrzések (szaktanácsadások) kapcsolódnak a pedagógus mi-

nősítésre kerülő óvodapedagógusok munkájához.   

1.4. Értékelés  

1.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai 

munkájának értékelése.) 

 
1.4.1.1 Elvárás Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelé-

si rendszer jelenti.  

Az intézményi önértékelési rendszer működtetését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folya-

matban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

2017. október 17-ei intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés után megfogalmazódott az 

intézkedési terv. 

A vezetői ellenőrzés összesített értékelése is megtörténik. (lsd: 1.3.1) 

Az EFOP 3.1.1.-es óvodai programjába a tanév során részt vettek az óvodapedagógu-

sok 3 napos képzésen. Erről az összesített prezentáció elkészítése és bemutatása  

2018. szeptemberében történik meg. 
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2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Továbbra is nyomon kell követni a változásokat, melyek az önértékelésekhez, a tanfel-

ügyelethez és ebben a tanévben a pedagógus minősítésekhez kapcsolódnak.  

Ennek felelősei: a BECS tagjai és az óvodavezető 

2017. október 17-ei intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés után megfogalmazott intézke-

dési terv elvárásait teljesíteni szükséges 

1.4.2.  A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban  
1.4.2.1 Elvárás Az intézményben folyó nevelési/tanítási munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 

megismerésére vonatkozó megfigyelési/mérési rendszer működik.  

A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmé-

nyek (értékelési rendszer) alapján folyik.  

Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, 

elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készí-

tenek.  

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüle-

inek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában gyermeknek. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentáció a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 63§-ának figyelembevételével készült el. Egységes értelmezésben, végzik a 

pedagógusok évente két alkalommal a második óvodai tanévtől egészen az óvodáskor 

végéig, újonnan érkezőknél 5 éves kortól már végezzük a mérést. 

A gyermekek megfigyelési dokumentációjából a következtetéseket az óvodapedagógu-

sok levonják. Szükséges esetben vagy fejlesztést, vagy tehetséggondozó programba 

való bekapcsolódást javasolnak. A szülőket évente két alkalommal tájékoztatják a mé-

rési eredményekről. 

Óvodai szinten az óvodavezető a csoportok mérési eredményeit összesíti. Az OAP 

óvodáskor végére elérendő követelményszintjeiből kiindulva készül el az elemzés, az 

óvodai tanköteles korúak méréseinek összesített eredményei alapján. (3.sz. melléklet) 

A gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelé-

si/mérési rendszer működik az óvodában.  

Az idei tanévben a fejlesztőpedagógusok/gyógytestnevelő/mozgásos kolléganő koordi-

nálása mellett 2018. őszén szenzomotoros felmérést végeztek a 4-5, 5-6 éves óvodása-

ink körében. A feladatokat az óvodapedagógusok megtanulták és a felmérést végző cég 

informatikusa rögzítette. Majd a rögzített felmérések alapján gyógypedagógusok és 

egyéb szakemberek kiértékelték az egyes gyermekek egyéni teljesítményét. Nagyság 

rendileg adott támpontot a további fejlesztési célokhoz, feladatokhoz. Ezt a felmérést 

egy pályázaton keresztül nyerte az óvoda, elég költséges egyébként nem is mindenben 

megbízhatónak találtuk a rendszert. Így ezt a további tanévekben nem folytatjuk.  

A fejlesztőpedagógusok eredményeiket év végén beszámolóban összesítik, 5.sz. mel-

léklet. 

A 13/2013-as EMMI rendelet előírásainak megfelelően az óvodában megtörtént a lo-

gopédiai ellátás keretében a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekeknek a beszéd és 

nyelvi fejlettség szűrése. Ezt a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdú-

hadházi Tagintézménye az óvodánkkal megbízott logopédus és óvodapedagó-

gus/logopédus kolléganőnkkel közösen végezte a tanévben. 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Az óvodás gyermekekre vonatkozó mérési-értékelési dokumentáció mesterprogram 

szerinti új típusú értékelésének bevezetése. 
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1.5. Korrekció  

1.5.1. Az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel történő folyamat (Elégedettségmé-

rés, intézményi önértékelés, pedagógus- értékelés, a gyermeki fejlődés megfigyelés, mé-

rés és egyéb mérések.) 
1.5.1.1 Elvárás Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített mérési eredmények 

elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-

értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez.  

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stra-

tégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására.  

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 

erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése 

és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

 (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

PP, SZMSZ felülvizsgálatára a tanév során nem volt szüksége az intézménynek. Az 

SZMSZ függelékeként lévő házirend betartása, és betartatása (óvodába érkezés ideje, 

hiányzások igazolása) folyamatos figyelmet kívánt meg az óvodapedagógusok és az 

óvodában dolgozó összes alkalmazott részéről.  

Az alapító okiratban történt pontosítás a nevelési évben. Mely megküldésre került a 

kormányhivatal részére is.  
2018/2019 tanév-

ben szükséges 

megvalósítani 

A honvédelmi intézkedési terv, az adatvédelmi szabályzók miatt amennyiben szüksé-

ges változtatás, azt az intézményi dokumentumokban is be kell vezetni.  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés (Az intézmény egyik legfontosabb feladata a ta-

nulási-tanítási folyamat során a személyiség és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felké-

szültnek kell lennie a személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulá-

si nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek). A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek 

személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.) 

2.1. Személyiségfejlesztés  

2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok megvalósí-

tása  
2.1.1.1 Elvárás A beszámolókban és az intézményi önértékelésben kivehetők az eredmények (pl. egyéni fejlesztés). 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, techniká-

kat alkalmaznak az óvodapedagógusok az intézményben  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A munkaközösségek munkaterveikben közösségfejlesztő programokat is terveztek, me-

lyek a tanév során megvalósultak. 

Az óvoda bekapcsolódott az „óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység” című 

EFOP-1.9.4. projektbe, mint a Hajdúhadházi Családsegítő Központ partnere, így az 

egyéni és közösségi feladatok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-

kek és családjaik prevenciós folyamati egy fő szociális szakember óvodai heti egy al-

kalmas munkája révén valósulnak meg.  
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A 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A kooperatív technikákban való elméleti és gyakorlati jártasság megszerzésére, mint a 

közösségi kapcsolati lehetőségek kiváló nevelési lehetősége további ismerkedési lehető-

séget tartogat az óvodapedagógusok számára. 

- mesterpedagógus kolléganő óvodai előadása helyben és bázisintézményi kerete-

ken belül a kooperatív technikák elméletének és gyakorlatának bemutatása az 

érdeklődők számára. 

2.1.2. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése. (Különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.)  
2.1.2.1 Elvárás Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességek 

fejlesztésére és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással.  

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak 

végre  

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető:az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlat-

ban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek). (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája nyomon követi, mind a kor pedagógiai 

elvárásait, mind saját egyéni képességeiket, érdeklődésüket. Alkalmazkodik a gyerme-

kek és a csoport eltérő képességeihez, érdeklődéséhez. Szoros kapcsolatban van, az 

óvoda Pedagógiai Programjával.  

A mindennapi nevelőmunkát, a fejlesztő, tehetségsegítő, munkaközösségi munkát át-

szőve valósult meg a tanévben az óvoda „Kincses Kultúróvoda 2017” OH bázisintéz-

ményi pályázata, az EFOP 3.1.1. korai kisgyermeknevelés támogatásának és az óvodai 

bázisintézményi pályázat. Az utóbbi kettőben többek között a módszertani, a pedagógiai 

munkát és folyamatot mutattunk be.  

Az óvodapedagógiában rendkívül fontos a fejlődéslélektani, pedagógiai, módszertani 

ismeretek frissítése. Ezt a célt szolgálta, hogy a korai kisgyermeknevelés támogatása 

(EFOP3.1.1-es) országos projektbe nem csak mint képzési helyszínt biztosító intézmény, 

hanem mint hallgatók is részt vettünk. Itt számos szakmódszertani elmélettel és gyakor-

lattal kombinált háromnapos képzés keretében frissítettük szakmai tudásunkat.  

Bázisintézményi programunkban és az EFOP3.1.1-es bemutató foglalkozásokon bemu-

tattuk a tevékenységközpontú programunk célkitűzéséhez és az Óvodai Nevelés Orszá-

gos Alapprogramjának célkitűzésihez illeszkedő pedagógiai munkánkat.  

E rendszer együttesre épül fel a tematikus tervezés, a (vázlatok), a heti tervek, a megva-

lósulásai a csoportok mindennapi életében. Új típusú IPOO-MIX élménypedagógiai 

elemekkel átszőtt tematikus tervvel ismertettük meg az óvodapedagógus kollégákat.  
2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

A tanévi főbb feladatok: az előttünk álló szakmai kihívások (Lsd.: 1.2.2) szakmai, mód-

szertani cél és feladatrendszerének megfelelni oly módon, hogy az óvoda hírnevét to-

vább öregbítse, a kollégák szakmai életében jelentős állomásként tudjon beépülni.  

Figyelembe kell vennünk a tanévben minősülő pedagógusok szakmai munkájának segí-

tését, valamint a tehetségakkreditációt el kell indítanunk.  

Ehhez tudatos, tervezett munkára, nagyfokú odafigyelésre, egymás közötti kölcsönös 

bizalomra kell, hogy épüljön mind a szakmai, mind a közösségi munka. 

Ezen célok egy korszerű gondolkodású, innovatív, ugyanakkor az elért eddigi érté-

keket tisztelő és alkalmazó nevelőtestület és alkalmazotti közösséggel valósíthatók 

meg. 
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2.1.3. A gyermekek szociális hátrányai enyhítésének gyakorlata 
2.1.3.1 Elvárás A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő informáci-

ókkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban.  

Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szo-

ciális helyzetéről.  

Az intézmény támogató rendszert működtet:  

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  

Integrációs nevelési/tanítási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti.  

Nevelési, képzési, tanítási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket.  

Célzott programokat tár fel.  

Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A gyermekvédelmi munkáról a 6. sz. melléklet tartalmaz részletes beszámolót. 

A gyermekvédelmi munkát új kolléganő Baranyi Hajnalka kezdet el 2018. januártól.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében (itt most a HH-s, HHH-s gyermeke-

ket értjük) rendelkeznek a kolléganők megfelelő információval. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok rendszeresen és kölcsö-

nösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosí-

tása, valamint az információk hitelessége szempontjából. Folyamatosan hangsúlyozzák 

a szociális területen dolgozó kolléganők az óvodapedagógusok egyéni felelősségét is az 

óvodában észlelt bármilyen gyermeki jogokat, és gyermekeket veszélyeztető tényezők 

jelentéséről. 

Amennyiben védelembe vételre, vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagó-

gusnak kötelessége véleményét írásba foglalni, vagy bíróság, rendőrség, gyámhatóság 

előtt felvállalni. Ez nem könnyű feladat a pedagógus életében, ennek megvitatása is az 

értekezlet részét képezte. 

Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára, 

játékára, étkezési szokásaira, vagy bármilyen változásra, amely az óvodai élet alatt a 

gyermek életében szokatlan, kirívó. Ezt kötelességük jelezni a gyermekvédelmi felelős 

számára. ezt a fajta kötelezettséget munkaköri leírásuk is tartalmazza. 

Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes, sokoldalú anamnézist 

vesznek fel a gyermek otthonában (ahol a szülő erre engedélyt ad), így a szociális hely-

zetéről némi benyomást szereznek.  

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalmát a köznevelési törvény egyértelműen 

megfogalmazza (Kt.: 4§ 13. )  

Logopédiai beszámoló 7. sz. melléklet 

Fejlesztőpedagógusok beszámolója 5. sz. melléklet 

Gyógytestnevelés beszámoló 8. sz. melléklet 

Tehetségműhelyek beszámolója 9. sz. melléklet 
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A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

 

SNI-s gyermekek száma: 4 fő 

BTM-es gyermekek száma: 2 fő 

Ebből  

3 fő kevert specifikus fejlődési zavar fejlesztése: gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő 

pedagógus és DSZIT terápia (1 fő) 

1 fő mozgásszervi fogyatékos fejlesztése:  Gyógytornász (korai fejlesztő terápiában), és 

gyógytestnevelés az óvodában 

Egyéb fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztései az intézményben:  

Gyógytestnevelés (Szabóné Győrffy Zita): 15 fő 

DSZIT terápia (Szabó Mónika): 6 fő 

Fejlesztő pedagógiai foglalkozás (Gábor Sándorné, Pazonyi Lászlóné, Szabó Mónika):  

18 fő 

Logopédia és beszédfejlesztés (Fedor Lászlóné, Nagy-Misinkó Ditta logopédusok, 

Bacskóné Csobán Mónika beszédfejlesztő pedagógus): 73 fő 

Pszichológus terápia (2 fő pszichológus heti, 4 és 2 órában): 8 fő 

Iskolaérettségi vizsgálat (a tankerület szakemberei, helyben, az óvodában): 7 fő 

Pedagógiai vizsgálat (tankerület szakemberei, helyben, az óvodában): 17 fő 

Megyei szakértői bizottsági felülvizsgálat: 3 fő 

Országos szakértői felülvizsgálat: 1 fő 

Az óvodánkban a tanév során a fent megemlített lehetőségeket biztosítottuk a kiemelt 

figyelmet igénylő BTM-es, SNI-s és egyéb részképesség zavarral küzdő gyermekek 

egyéni fejlesztésével kapcsolatosan.  

Az óvodapedagógusok nagy kreativitását tükrözi az a nagy mennyiségű saját készítésű 

fejlesztőjáték, mely figyelemkoncentrációt, -vizu-motoros koordinációt, - 

finommanipulatív készséget, - általános tájékozottságot, - számolási készséget, - rövid 

távú emlékezetet, - ok-okozati gondolkodást, - szókincset, verbális kifejezőkészséget, 

szerialitást stb. fejleszti. A mozgás és a szabad játék kiemelt szerepe a nevelési, 

pedagógiai folyamatban elvitathatatlan. Ennek elemzése, ezen a területen lévő 

lehetőségek további feltérképezése, megismerése, mind az egymástól való tanulás által, 

mind szakemberek segítségével rendkívül fontos, hiszen a jövő nemzedék nevelésében 

meghatározó a szerepe.  

Tehetséggondozás: 

Zenei tehetségműhely (Kiss-Dankó Katalin):                         17 gyermek 

Pindur-Pandur közlekedési tehetségműhely (Dudásné Vass Zsuzsanna):  10 gyermek 

Kézműves-kuckó tehetségműhely(Tóth Imréné):             20 gyermek 

A tehetséggondozó műhelyek az óvodai tehetségprogram alapján működnek, saját 

egyéni tehetségüket beleszövik a pedagógusok a mindennapi gyakorlatba.  

Különös értékeket hordoznak ezek a tehetségműhelyek nem csak az óvodás gyermekek 

tehetségcsíráinak kibontakoztatása terén, de az óvoda számára új értékek épülnek be 

lassan-lassan a mindennapi életbe (kooperatív technikák, néptánc, népi kultúra közvetí-

tése, mozgásügyesítés a kerékpározás által) 

Megindult kísérleti jelleggel a matematikai-logikai tehetségműhely foglalkozása (Ve-

resné Hevesi Zsuzsánna) vezetésével. E területen lévő egyéves tapasztalat alapján a 

tehetségprogramban is megjelenítjük.  
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2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Az óvodai és iskolai munkát segítő szociális munka kötelezően beépül a köznevelési 

intézmények életébe. Miután a célja és feladati konkrétan kiforrottá válnak be kell épí-

teni az intézményi dokumentumok közé is.  

Az óvodában helyi szinten lévő esetmegbeszéléseket legalább évente 3-4 alkalommal 

be kell tervezni és meg kell tartani.  

Az optimális 24-25 fős csoportlétszámról elmozdulunk a csoportokban 27-28 fő felé. 

Az óvodapedagógusok számára nagy kihívás az egyéni fejlesztési feladatok, a tehet-

ségsegítés az egyéni bánásmód maradéktalan alkalmazása a mai XXI. századi egészen 

újszerű nevelési módszereket kívánó és otthonról egészen más kultúrákkal, nevelési 

stílusokkal érkező gyermekek egyéni megsegítése és csoporttá szervezése 

Az 1.4..2.-ben rögzítetteknek megfelelően a: 

Tanévi beszéd és nyelvi fejlettség szűréséhez szükséges 5 éves korú gyermekek és a  

logopédiai szűréshez a 3 éves gyermekek névsorát már továbbítani kellett a tankerületi 

pedagógiai szakszolgálat részére. A 2017/2018-as tanév végén megtörténtek a vizsgála-

tok, melyek a következő évi fejlesztések alapjául szolgálnak. (15/2013-as EMMI ren-

delet szerint) 

5 évesek 2012. szept. 01-2013. május 31. között: született:       39 gyermek 

5 évesek 2013. május 31.- augusztus 31. között: született:    még nem szűrte logopédus 

5 évesek 2013. augusztus 31.- december 31. között: még nem szűrte logopédus  

3 évesek 2015. 01 hó – augusztus 31-ig: születet: t még nem szűrte logopédus 

 

2.1.4. Az önálló tanulás/tanítás támogatásának megvalósulása 
2.1.4.1 Elvárás Az önálló cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával 

összhangban történik a nevelési/tanulási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok 

bevezetésének megtervezése. A nevelhetőségi, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 

gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak.  

Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. játékhoz) szakszerű 

útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a nevelés-tanítás-tanulás módszertanát. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A vezetői ellenőrzés a korábbi szakmai hospitálások alapján történt. A 4-es számú melléklet 

tartalmazza a tanév elején megadott látogatási szempontoknak megfelelő elemzést, mely a 

csoportok szabad játékára irányult. 

Az óvodás gyermekek játék sajátosságai közül kiemelhetjük: 

      A spontaneitását, például spontán helyzetek megélése történi a játékban. 

      Szabadságfokkal rendelkezik, önkéntessége, a játék szabadsága alapvető meghatározója a 

játéknak. 

       A játék motivációja: a hatalmi viszonyok megfordítása, de a motiváltsága révén marad 

benne a játékban a gyermek.   

       Ha az interaktivitásáról beszélünk, akkor a pedagógus a játszó gyermekek közötti társas 

kapcsolatok meghatározó sajátosságait szükséges említenünk. 

       Örömforrás, a játék örömszerző, vágyteljesítő sajátossága egyedülállóan a játékhoz tarto-

zik. A játéköröm a játék önmagáért való lényegéből fakad, életelevenség és elégedett lelki 

állapot jellemzi.  

      Utánzással jár, céltudatos, sajátosan finális tevékenység.  

      Ambivalencia, kettős tudat jellemzi (fiktív szituáció) Miközben a játékban magában keve-

redik a valóság és a fikció a gyermek tudatában teljesen elkülönül.  

  Expresszív, vágyteljesítő, élmény meghatározottságú, főszereplős tevékenység, belső motí-

vumok hajtják a játékot, a szervezettség viszonylagos hiánya is jellemezheti. 
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A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az óvodában a tanulási folyamat mindig tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján 

valósul meg. Ezért különös jelentősége van a tapasztalásoknak, a játéknak, a kezde-

ményezett tanulási tartalmaknak. A beavatkozás mentes játék megfigyelésből sokféle 

információt, tapasztalatot szűrhetünk le. Pszichés szükségletükről, belső igényükből, 

szükségleteikből fakadó érzelmi megnyilvánulásaikról szerezhetünk információkat. 

Melynek megfigyelhetjük a fejlesztő hatását észrevétlenül, indirekt módon. A gyer-

mekek spontán tanulási folyamataikat elemezhetjük a szabad játék megfigyelésekben.  

 

EFOP3.1.1-es korai kisgyermeknevelés támogatása címmel megrendezett országos 

pályázat résztvevői voltunk, két alkalommal került az óvodánkban megrendezésre 

háromnapos tréning a pedagógiai szakmai megújítás és a hátrányos helyzetű gyerme-

ke felzárkóztatása témakörben. A tréningek egyik alappillére az intézményi jó gya-

korlat bemutatása volt.  

Egyik jó gyakorlat a tehetségfelismerés témakörön belül volt, melyet külső világ te-

vékeny megismerése matematikai nevelés / kezdeményezés formájában mutatott be 

Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes kolléganő.  

Másik jó gyakorlat a művészeti nevelés témakörön belül, melyet művészeti tevékeny-

ség zenei nevelés / kezdeményezés formájában mutatott be Kiss-Dankó Katalin kol-

léganő. A látottakat az előre elkészítet vázlatok és a kollégák önreflexiója alapján 

elemezték az óvodánkba érkező pedagógus kollégák.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Oktatási Központ (POK) bázisintézménye va-

gyunk a megye másik három óvodájával együtt. Bázisintézményként felvállaltuk, 

hogy bemutatjuk intézményünk jó gyakorlatait az érdeklődő óvodapedagógusok szá-

mára. Fontosnak tartjuk kiváló adottságú épületünkben, kiváló tárgyi felszereltsé-

günkben lévő szakmai potenciákat megfelelően kihasználni. Mivel már a hetedik tan-

évet kezdtük meg az új óvodában bőven rendelkezünk szakmai tapasztalatokkal.  

Első bázisintézményi programunk (Gerhardt Veronika, Szabóné Győrffy Zita, Szabó 

Mónika): 

Ebben „ a mozgás öröm szükséglet egészség” címen két bemutató foglalkozást láttak 

az érdeklődők( mozgás foglalkozás és gyógytestnevelés foglalkozás). A látottakról 

vázlat és az óvodapedagógusok önreflexiója után közös szakmai megbeszélés kereté-

ben cseréltük ki véleményünket. 

Második bázisintézményi programunk (Gerhardt Veronika, Gábor Sándorné, Szabóné 

Győrffy Zita, Szabó Mónika, Marján Irén mk. vez és az óvodapedagógus, pedagógiai 

asszisztens kollégák): 

Egy hetes tematikus programot készítettünk az egészséges életmód, a mozgás téma-

körében. A hét programjai jól szervezettek voltak és illeszkedtek az óvodánk pedagó-

giai programjába. A szülők számára nyitottá tettünk a tevékenységekbe, programokba 

való bekapcsolódást. Kipróbáltuk ezáltal az óvodai nyílt nap interaktív lehetőségeivel 

milyen módon élnek a szülők. 

A pénteki záró napot szerveztük meg bázisintézményi napnak. Ezt hagyományos és 

élménypedagógiai tervezésben is bemutattuk az érdeklődők számára. Célja az óvodai 

udvar sokszínű lehetőségeinek kihasználása a mozgásra, valamint videó felvételeket 

készíttettünk az óvodai fejlesztő munkákról (gyógytestnevelés, fejlesztő foglalkozás, 

DSZIT, mozgás (tehetségfejlesztő) és ezt is bemutattuk az érdeklődők számára. 
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2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Pálfi Sándor előadását tervezzük helyben, az óvodánkban a szabad játékról.  

Bázisintézményi és tehetségfejlesztő munkánk folytatása. A zenei nevelés, a mozgás 

kiemelt tevékenységi területtel való módszertani foglakozás. A kooperatív technikák 

és az élménypedagógiai mint módszer további megismerése. 

2.1.5. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítása 
2.1.5.1 Elvárás Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban 

előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.  

Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban tevékeny-

séghez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata jelenik 

meg a PP-ban is (2.4.1.) 

Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, befolyásolják a kö-

zösségi programokat is. Az egészség és környezettudatos nevelés áthatja a teljes óvodai 

életet. A szabadidős munkaközösségnek (10. sz. melléklet), mint a zöld óvodai program 

megvalósítóinak, egész évben kiemelt feladata volt az egészséges életmódhoz kapcso-

lódó programok szervezése. Ezekben a programokban mind a szülők, mind a pedagógu-

sok előzetes munkájára is számította, mely a nevelési folyamat része. A munkaközösség 

a pedagógiai tartalmakon túl az környezetben is sokat tett az egészséges életmód terüle-

tén. A gyógynövényes kert gondozása, az udvari team udvart szépítő és ápoló megfi-

gyelései, a szelektív hulladékgyűjtés további elterjesztése, a PET palack prés felszerelé-

se nem csak a gyermekek de közvetve a szülők és a partnerek szemléletmódját befolyá-

solja. A módszertani munkaközösség által szervezett az egészséghét a mozgás és az 

egészséges életmód szoros kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Ezt a hetet tudatosan nyi-

tottá tettük a szülők számára célunk kettős volt. Az interaktív jelenléttel az óvodai hét-

köznapokba még inkább sikerül bepillantaniuk a szülőknek, másik célunk pedig az 

egészséges életmód szokásainak, a mozgás fontosságának erősítése a szabadidő hasznos 

eltöltésének, mint lehetőségeknek a megmutatása volt a szülők számára. 

A vártnál több szülő vett részt az újszerű kezdeményezésen, így az interaktív nyílt hetet 

sikeresnek minősítettük. 

Programok: 

- Európai Mobilitás hét és autómentes nap 

- EWWR hét programja (szelektív sziget kialakítása) 

- gyógynövény betakarítás 

- Csatlakoztunk a Gondolkodj Egészségesen Programhoz, ahol egészségzsákokat 

osztottunk az újonnan érkezők számára. 

- papírgyűjtés,  

- egészséghét 

- közös éneklés a Földért 

- Tanösvényhez kirándulás 

2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Az óvoda Zöld Óvoda címet 2018 nyarán meg kell újítani. A következő alkalommal 

már pályázhatunk az „örökös zöld óvoda” tagságra is.   

A kollégák számára szeretetnyelv, lelki egészségmegőrző program megszervezésében 

szükséges gondolkodni, ahol a 2017-es sokféle feladat, megfelelés miatti elfáradás el-

lensúlyozását kell kitűzni célul.  
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2.2. Közösségfejlesztés  

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 
2.2.1.1 Elvárás Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósít-

ják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. 

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel 

az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára.  

Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a 

gyermekek közötti folyamatos információcserét és együttműködést. 

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az AP, és a PP is tartalmazza a közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra, az érzelmi 

életre vonatkozó feladatokat. 

Az óvoda PP-ja 4 es feladatrendszerben foglalja össze a fejlesztés tartalmát, melynek 

egyik eleme a társas és közösségi tevékenység.  

Az óvodapedagógusok a csoportnaplóban nevelési tervet készítenek évente két alka-

lommal. a nevelési tervben meghatásozzák a fenti területre vonatkozó céljaikat, és az 

ennek megvalósításához szükséges feladatokat.  

A csoportnapló heti tervében a tevékenységek tervezésekor a PP 4-es feladatrendszere 

alapján terveznek. Itt jelenik meg konkrétan a társas és közösségi fejlesztési feladat. 

Majd a nevelés tanulás évi két alkalommal történő értékelésekor elemzik, értékelik az 

eredményeket e területen is.  

Az óvodai gyermek nyomonkövetési rendszer is végez erre irányuló megfigyeléseket, 

11 részterületet figyelünk meg a gyermekeknél az együttműködési, alkalmazkodási, 

elfogadási képességükről.  

A tanévben egy kolléganő tartott belső továbbképzést a mozgásban alkalmazható ko-

operatív játékokról. Az óvodapedagógusok előzetes tapasztalatuk alapján ismerkednek 

ezzel a területtel is. 
2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

A még jobb együttműködés, elfogadás, közösségen belüli egyéni sikerek megélésében 

segít kooperatív játékok és technikák óvodai alkalmazhatóságáról szerzett minél széle-

sebb tudás, mely a tanév fontos célkitűzése (mesterpedagógus csoportos interaktív belső 

továbbképzése) 

Az élménypedagógia alapjaival az élménypedagógia újításaival való ismerkedésre is 

keressük a tanévben a lehetőségeket.  

2.2.2. Az intézmény közösségépítő tevékenységeinek megvalósulása, annak keretei 
2.2.2.1 Elvárás Az intézmény közösségi programokat szervez. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát 

fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A szülők bevonásával, részvételével a következő programokat szerveztük óvodai szin-

ten:  

- kiszebáb égetés, télűzés,  
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A 2017/2018- 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

- az óvoda 60. jubileumi ünnepe 

- óvodai jótékonysági bál, ahol a bálon lévő találkozáson túl apa-kislány és anya-

kisfiú táncban lehetett részünk, mely tánc és a hozzá kapcsolódó próbák igazi 

csoport építő és szülő-gyermek kapcsolatot mélyítő lehetőség volt a résztvevők 

számára.  

- tehetségnap és kiállítás, melyen a szülők megnézhették gyermekeiket 

- nyílt hét ahol interaktívan bekapcsolódhattak a hét tevékenységeibe, programjai-

ba 

- A szülői szervezet nyitó, záró, ülését tartottuk meg. 0. szülői értekezlet, és cso-

portonkénti évi két alkalommal szervezett szülői értekezlet a hagyományos pe-

dagógus-szülő találkozási fórum. (11. sz. melléklet beszámoló a Szülői Szervezeti 

tevékenységről) 

- Szülőket megmozgató feladat volt a régi épület kipakolásához való óvodai segít-

ség kérés. A segítők száma nehezen gyarapodott, végül azonban egy lelkes 

ügyes gyorsan dolgozó csapatot sikerült összehoznunk, így rövid idő alatt vé-

geztünk a feladatokkal. 

Az óvodai csoportok közös főzést, játszó napot, kirándulást szerveznek a szülők bevo-

násával. Működnek a közösségi oldalak zárt csoportjai, az óvodai csoportoknál. ezt jól 

használják a pedagógusok, és nagyon kedvelt a szülők körében (fotókat töltenek fel a 

gyermekekről, megosztanak információkat, vagy olyan oldalakat, amely hasznos a szü-

lők számára) 

Az óvoda több olyan városi rendezvényen is részt vesz, amely alkalmakkor van lehető-

sége a pedagógusoknak az óvoda keretein túl, de mégis kötöttebb formában találkozni a 

szülőkkel (gulyás fesztivál, városnap, ezüstcsengő rendezvény, HAJDU ZRT családi 

nap). 

A családi nevelést egészíti ki az óvoda a maga nevelési eszközeivel, lehetőségeivel. 

Igyekszünk megtalálni és keressük azokat a lehetőségeket, ahol a szülő bizalommal 

fordulhatnak hozzánk, ahol nem csak a problémáikat, de a sikereiket is megbeszélhet-

jük. Erre kiválóak a fent említett alkalmak, a pedagógus-szülő találkozások különböző 

módjai. Az óvoda ezért szervez különböző színtereken kapcsolódásokat a szülők számá-

ra. A pedagógus minta szerepének a hétköznapokon elengedhetetlen a jelentősége. Fon-

tos óvodapedagógusaink, dajkáink rendezettsége, megfontolt, példamutató magatartása, 

hiszen csak akkor lehet hiteles személy a szülők életében.  

A szülők elfogadják és kérik többségében a pedagógusok szakmai és anyai véleményét 

a nevelésben, testvér születéskor, esetleges lemaradásokhoz fejlesztésben. 

 
2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

A pedagógusok közösségerősítő lehetőségeiről a továbbiakban is kiemelten fontos gon-

dolkodni, hogy a munkahelyünk olyan hely legyen, ahol a heti munkaidőt szívesen tölt-

jük el. Ehhez a jól működő közösség elengedhetetlen, mely megőrzése, fenntartása 

rendkívül nehéz feladat és a vezetői hozzáálláson és akaraton kívül a kollektíva akarata 

is szükséges hozzá. Az óvoda nevelőközösségének a kitartása, munkabírása magas fo-

kú. Ennek fenntartásához lazító programként szerveztünk a tanévben néhány lazító al-

kalmat kisebb közösségekben is.  

Csak egészséges személyiségű felnőtt tud nevelni egészséges személyiségű gyermeket. 

Ehhez kell megtalálni a lehető legjobb opciókat a felnőttek számára.  

A következő tanévben talán több lehetőség lesz ilyen alkalmak megkeresésére. 
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3. Eredmények (Az intézményben folyó nevelő-tanító munka során folyamatosan szükséges 

annak vizsgálata, hogy a PP-ben megfogalmazott célok elérése reális –e az elért eredmények alapján. Az 

intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad informáci-

ót, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a 

szervezet működésében.) 

3.1. Eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés eredményei: szülő, pedagó-

gus, pedagógiai munkát segítők)  
3.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanítás-tanulás eredményessége.  

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontos-

ságú sikertényezők azonosítása.  

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: helyben szokásos megfigyelésen, vagy más 

alapon megszervezett mérések eredményei; 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettség-

mérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők;) neveltségi mutatók;esetleges 

sport más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint eredmények. 

 (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az intézményi tanfelügyeletet megelőzte a vezetői tanfelügyelet, melyre öt évente kerül 

sor, az OH által kiadott tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára negyedik javított ki-

adása alapján történt. Hét területen lévő adatok és tapasztalatok alapján (Ez alapján ké-

szül el évek óta az óvodai beszámoló és éves munkaterv is). Megelőzi az intézményi 

önértékelés (szülői, nevelőtestületi kérdőívbe betekinthetnek a szakértők) 

Módszerei 

- dokumentumelemzés (PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, beiskolázási terv, 

mérési eredmények) 

- interjú(k) (vezetővel, óvodapedagógusokkal, szülőkkel) 

Az elkészült szakértői dokumentumot az intézmény közzéteszi a honlapján és elkészíti 

az öt évre szóló intézkedési tervet is. (1,2. sz. melléklet) 

A tanév elején befejeződött a teljes nevelőtestület önértékelése. Ez szükséges volt ah-

hoz, hogy az intézményi tanfelügyelet megvalósulhasson.  

Mivel ez a rendszer sok pillérből áll, így egyéb a korábban alkalmazott értékelésre nem 

került sor a tanévben a pedagógusok körében. Szakmai vezetői ellenőrzésre, dokumen-

tum ellenőrzésre került sor a pedagógusok körében a tanévben. 
2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

A dajkai hospitálás és értékelés a tanév feladati közé fog tartozni. 

Az intézményi intézkedési terv alapján a vállalások teljesítésének folyamatos felülvizs-

gálata. 

3.2. Az intézmény szervezeti eredményei   
3.2.1.Elvárás Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.  

Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt eredmények dokumentálhatóak, és 

dokumentáltak pl. a beszámolókban..  

Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul.  

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁ-

MÁRA) 
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A 2017/2018- 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézmény éves munkatervében kiemelt nevelési célt nem fogalmaz meg. Az AP, az 

óvodakép 3. pontjában megfogalmazza a következőket: ” Az óvodai nevelés célja az, 

hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az 

eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyerme-

kek ellátását is).” E fenti célból kiindulva fogalmazódik meg a helyi programunk célkitű-

zése, és kerülnek meghatározásra a tematikus tervekben az egyes tematikák céljai. A cé-

lok megfogalmazásában az óvodapedagógusok igyekeznek konkrétan az adott témához 

kapcsolódóan megfogalmazni a nevelési/tanulási célkitűzéseit az adott időszaknak. A 

célokhoz, konkrét feladatok kapcsolódnak. Az eredményessége pedig a gyermekek éven-

te kétszeri mérési/megfigyelési dokumentációjában, az egyes gyerekek egyéni fejlődési 

ívén mérhető le. Diagnosztikus mérést az óvodapedagógusok nem végeznek az intéz-

ményben.  

A nevelési feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mutatják: 

- A csoportnaplókban megfogalmazott nevelési – tanulás értékelése címszó alatt 

megfogalmazott pedagógus értékelések 

- ehhez kapcsolódóan a gyermekek nyomonkövetési dokumentációjának eredmé-

nyei. 

Az éves munkatervben meghatározott kiemelt feladatok megvalósultak (éves munkaterv  

szerint: 1.2.2.1, 3.2.1.) így bemutathatóak és eredményesnek mondhatóak  

az óvoda kiemelt projektjei: az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az EFOP 3.1.1 

Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt a Kincses Kultúróvoda 2017, valamint 

a tehetségműhelyek működése, a zöld óvoda programok. A pályázati kiírók által 

kiemelt pozitívumok, a megvalósítási javaslatok az értékelések, az értékelő lapok 

melyeket a résztvevők állítanak ki, a szóbeli megbeszélések összegzései, a projektek 

anyagi elismerései az intézmény magas szakmai színvonalát támasztják alá. 

 

- A „Kincses Kultúróvoda 2017” címen sikeresnek pályázat megvalósítása is meg-

történt (Marján Irén és a módszertani mk. koordinálásában).  

- Nemzeti Tehetségsegítő tanács NTP-OTKP-17-0082 számon „Ügyes kezek-

táncos lábak” címmel 1 M Ft összegben nyújtott támogatást táncos, kézműves te-

hetségfejlesztő program megvalósítására, melyre a tanévben került sor. Itt kony-

hai eszközök beszerzésre kerültek, valamint egy gyermekek és felnőttek számára 

is hasznos Így tedd rá táncházi foglalkozást is sikerült megvalósítanunk(Huberné 

Szabó Edina és Major-Hajdú Zsuzsa koordinálásában) 

- Közlekedési tehetségprogramunk már közel 9 éve különös odafigyeléssel tekin-

tünk a gyermekek közlekedésre nevelésére. Ebben az évben ismételten országos 

Pindur –Pandur vetélkedőn indult csoportunk és hoztuk haza 54 csapatból a leg-

jobb harmadik helyezetett. Ennek kapcsán a Nemzedékek Biztonságáért Alapít-

vány és a megyei és területi rendőrség óvodai közlekedési délelőttöt szervezett 

óvodánk közlekedési tanpályáján. (Dudásné Vass Zsuzsanna tehetségműhely ve-

zető koordinálásban). Valamint gyermek kerékpárt és közlekedéshez kapcsolódó 

játékokat nyertünk. 

- A NIVEA hátrányos helyzetű gyermeke számára íródott fejlesztő programot is 

eszközökkel értékelték számunkra, melyet egy gyermek számára sikerült meg-

nyernünk tárgyi nyeremény egy kerékpár és koordinációs mozgásos esz-

köz(Dudásné Vass Zsuzsanna koordinálásban). 

- A DM-től évente naptejeket és a napozás veszélyeire felhívó játékokat nyerünk. 

Az idei tanévben a pályázatot Dudásné Vassa Zsuzsanna és Nagy-Misinkó Ditta 

koordinálták) 

- Zeneóvodai tehetségműhelyünk néptáncos fellépései az idei évben is több hely-

színen kápráztatták el a közönséges táncos és zenei tehetségükkel. 
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

- Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként a megkötött szerződés három évéből az 

első éven vagyunk túl, ebben két napon mutattunk be jó gyakorlatot az érdeklődő 

pedagógusok számára.  

- Az EFOP 3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt keretén belül Kiss-

Dankó Katalin a  zenei tehetségműhelyben végzett munkáját és Versené Hevesi 

Zsuzsánna a matematikai – logikus gondolkodás területén végzett szakmai mun-

káját mutatta be az érdeklődő szakembereknek. Ehhez a két bemutató naphoz egy 

összesen három – három napos Tégláson tartózkodás, szakmai konferencia tarto-

zott. Az elvégzett munka jutalmaként az OH a résztvevő óvodák számára közel 

400.000 Ft értékben értékes tárgyi jutalmat adott (fejlesztő játékok és egyéb neve-

lést segítő eszközök) 

- Óvodánk alapítványa az adó 1%-kából 2017. év végén mind a 10 óvodai csoportot 

felszerelte új PC-kel és TV/monitorokkal. Átkötésre került az intézménybe a szu-

pergyors internet és működik a több mint 100 csatornás Tv minden óvodai cso-

portban. 

- A rajzos pályázatok eredményeinek összesítése a 12. sz. mellékletben olvasható 

- A LEGO cégcsoport Nyíregyházi gyáregysége pályázatot hirdetett óvodák számá-

ra mozgásos tevékenység és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre. Ebben a pályá-

zatban sikeres volt óvodánk, így több mint 3 MFt értékben nyertünk eszközöket, 

valamint a LEGO jóvoltából 2018. szeptemberében egy játszó nap kerül megren-

dezésre a gyerek számára 

Nyeremények: projektor,óvodai mozgásfejlesztő elemek, kültéri fészekhinta és 

egyensúlyozó híd, DIOO okos számítógép kifejezetten óvodás gyermekek számá-

ra kifejlesztve, 6 db gyermek kerékpárt, Komplex mozgáskotta készlet 

- MATEHETSZ pályázat két tehetséggondozó program megvalósítása keretében 

két pedagógus két tehetséges gyermek számára ösztöndíjat nyert egy évre nettó 

80.000 Ft/gyermek. Ebből a keretből a debreceni táncos tehetségek foglalkozásai-

hoz tudott hozzájárulni (utazás, foglakozási díj). (Kiss-Dankó Katalin és Gerhardt 

Veronika koordinálása) 

Elbírálásra váró pályázatok: 

- NTP-OTKP-18-0096 számon „zenélni, táncolni-örömmel töltődni” címmel 1 MFt 

értékű tehetségprogram MATEHETSZ (Kiss-Dankó Katalin koordinálása) 

- Vojtina bábszínház (30 fős HHH-s gyerekek egy alkalmas színházlátogatás) 

- Okos Óvoda –Digitális Jólét Program kiírásában- saját honlap szolgáltatásra és 

honlap készítésre 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Meglévő értékeink további fenntartása (Zöld óvoda cím újrapályázása, Kiváló akkreditá-

ció újraakkreditálása.)  

Az előző évben megnyert sikeres pályázatok megvalósítása (bázisintézmény, NTP-

OTKP- amennyiben nyertes lesz) 

Megvalósított pályázatokkal való elszámolások (NTPOTKP-17, Kincses Kultúróvoda 

2017) 

3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata 
3.3.1.Elvárás Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvá-

nosságáról.  

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi 

feladat.  

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. (For-

rás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A gyermekek nyomonkövetési rendszerének összegzését óvodai szinten az 3. sz. mellék-

let tartalmazza. Az óvodavezető mesteri program is kapcsolódik ehhez. Elkészült az  el-

méleti kutatás az újszerű mérés/megfigyelés kialakításához. 

A fejlesztő pedagógusok, munkaközösségek, BECS és egyéb beszámolók is az óvodai 

beszámoló mellékletei. 

A csoportok óvodapedagógusai, a nevelés-tanulás értékelését két alkalommal, a mérések 

elemzését egy alkalommal a csoportnaplóban teszik meg. 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A gyermekek mérési/megfigyelési dokumentációjában lévő új típusú összesítés megkez-

dése 

 

3.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési gyakorlata 
3.4.1.Elvárás A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van.  

A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. (Forrás: Önértékelési 

kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az óvoda-iskola átmenet nyomonkövetése is a vezetői mesterprogram egyik feladata 

Óvoda – iskola átmenet: 

- szept: volt óvodásaink visszalátogatnak az óvodába 

- okt-nov: óvónénik látogatása az első osztályokba 

- márc: tanító nénik nyílt napon az oviban, leendő elsősökkel ismerkedés 

- márc: leendő elsőseink részt vesznek az iskolai báb kuckó műsorán az iskolában 

- máj-jún: osztályok látogatása az iskolában az osztálytermekben 

- május hónapban a tanító nénik és az óvodapedagógusok közös szakmai megbeszé-

lése a leendő iskolás gyermekek fejlődésmenetéről. 

- aug: iskolára hangoló hét, ráhangolódás a közös csoportos munkára 

Ügyviteli feladatokban is segítjük egymást: 

 - előzetes egyeztetések a várható beiratkozott gyermekek számáról 

- 0. szülői értekezleten óvodapedagógus részvétel 

- amennyiben szükséges a két tanítási nyelvű osztályba soroláshoz pedagógiai se-

gítség 

- kapcsolattartás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esteében 

- egyéni konzultáció a tanítókkal gyermekekről 

- óvodai szakvélemények kiadása 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Továbbra is a kapcsolatok fenntartása, a programok működtetése. A változó jogszabályi 

környezethez való alkalmazkodás. 

Ehhez az óvodavezető és az alsós igazgató mesteri programja is kapcsolódik. Cél, hogy a 

nálunk jól működő óvoda-iskola átmenetet, mint jó gyakorlatot annak hasznát, és ered-

ményességét bemutassuk más intézmények pedagógusai számára. 

A tapasztalatok megosztása a mesterprogram következő időszakának célja. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció (Az intézmény belső 

kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai 

együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-tanító munka egyik alapfeltétele, hogy tervsze-

rűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményekben. A 

szervezeten belüli információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai 

munkának.)  

4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik 
4.4.1.Elvárás Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, 

egy szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok).  

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.  
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.  

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában 

zajlik.  

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra.  

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, érté-

kelése.  

A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kez-

deményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő 

problémák megoldásában.  (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az óvodavezető-helyettesek (Tóth Imréné, Veresné Hevesi Zsuzsánna) feladati igen 

sokrétűek, ennek egymás közötti megosztása a munkaköri leírásban került meghatáro-

zásra. Napi szinten koordinálják a felnőtt és a gyermek munkaszervezést, a szabadságo-

lást, és helyettesítik az óvodavezetőt. 

Óvodánkban két munkaközösség működött az idei tanévben is: szabadidős, és a mód-

szertani munkaközösség. A munkaközösségeket egy –egy fő munkaközösség-vezető 

irányítja (feladataik, hatáskörük munkaköri leírásaikban tisztázottak) 

Szabadidős munkaközösség vezető: Gránicz Lajosné 

Módszertani munkaközösség vezető: Zimánné Marján Irén 

Kitűzött céljaik az éves munkatervükben, elért eredményeik beszámolóikban tükröződ-

nek. Céljaik kapcsolódnak az AP, és a PP-ban megfogalmazott feladatokhoz, valamint 

az éves munkatervben kiemelt feladatokhoz.  

Míg a módszertani munkaközösség egyik fő irányvonala a pedagógiai munka elemzé-

sei különböző aspektusokból, addig a szabadidős munkaközösség egyik fő irányvonala 

a társas és közösségi tevékenység, mint a fejlesztés tartalmához kapcsolódó feladat 

megvalósítása.  

A szakmai munka teljesültségét koordinálják a munkaközösség vezetők, és ennek tá-

mogatói, segítői a munkaközösség tagjai.  Akik aktívan vesznek részt a feladatok válla-

lásában. A két munkaközösség az idei évben az apák-papák napi programot közösen 

valósította meg. 

Szabadidős mk. beszámoló: 10. sz. melléklet,  

Módszertani mk. beszámoló: 13. sz. melléklet 

A munkaközösségeken túl spontán alakuló csoportok is működnek együtt. Az idei év-

ben több ilyen csoport is végzett közösen szakmai munkát: 

- kincses kultúróvoda pályázathoz szakmai csoport 

- tehetségpályázatokhoz csoportok 

- Az EFOP és a Bázisintézményi program megvalósításában résztvevő csoportok 

Az óvodánk csoportjai, és az egész nevelőtestület, sőt alkalmazotti közösség a csopor-

ton belüli munkára, ötletelésekre gyakran, napi rendszerességgel használja a közösségi 

oldal zárt csoportjait.  

Előnye: gyorsan, nagy mennyiségű adat és információ olvasható, továbbítható. 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A közösség erejében lévő további lehetőségek kihasználása, a kevésbé aktív kollégák 

bevonása a közösségi munkába, nagy szakmai kihívást igénylő feladatok további foly-

tatása. 

Minősítés előtt álló kollégák csoportjának segítése szakmai munkájuk maximális kivi-

telezésében. 

4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata 
4.2.1.Elvárás Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.  

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.  

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. (Forrás: Önér-

tékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Elkészült a CXC 2011. köznevelési törvény 62§ (2) bekezdése szerint az óvoda  

2018-2022-es időszakának továbbképzési programja, melyet a fenntartó hagyott jóvá. 

Kiemelt jelentősége van a fejlesztőpedagógusok képzésének az öt éves program-

ban. 

A CXC 2011. köznevelési törvény 62§ (2) bekezdése kötelezően előírja és rendelkezik 

a pedagógus továbbképzésről. Az elkészült a 2018-2022-es időszak továbbképzési 

programja alapján, illetve 2017-2018-as tanév beiskolázási terve szerint a következő 

képen valósult meg az óvodában a továbbképzés. 

A pedagógus szakvizsga hozzájárul intézményünkben: 

 az alapképzésben megszerezett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészí-

téséhez 

 a pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez, 

 a vezetői, szakértői, vizsgaelnöki, vezetőtanári tevékenységhez, 

 az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismeretek meg-

szerzéséhez. 

Két fő óvodapedagógus, végzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Karán a fej-

lesztőpedagógus, és a beszédfejlesztő pedagógus szakvizsgás képzést (Huberné Szabó 

Edina, Szabó Mónika). 

Egy fő óvodapedagógus egy tanévet befejezett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörmé-

nyi Karán a fejlesztőpedagógus szakirányán (Veresné Hevesi Zsuzsánna). 

Sajnos a követező tanévre egy óvodapedagógus sem jelentkezett fejlesztőpedagógus 

sem más irányú szakirányú továbbképzésre, szakvizsgára. 

Kiemelt továbbképzés az intézményen kívül, melyen minden óvodapedagógus részt 

vett más-más helyszíneken és más-más modulokon, az EFOP 3.1.1 Kisgyermekkori 

nevelés támogatása projekt keretében. 30 órás, 3 napos képzés 

Erről a 2018-as tanév szeptemberében PPt formájában számolnak be a nevelőtestület-

nek.  

További képzések: 

Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott módszertani képzés /1 fő 

Debreceni Hajdú Táncegyüttes által szervezett népi gyermekjátékok képzés /3 fő 

Lippogó akkreditált táncos képzés / 2 fő – 2018. augusztus 

Családsegítő Központ által szervezett pszichológiai képzés 2 alkalom /2 fő 

Mozgás továbbképzés Hajdúhadház /6fő 

Pedagógiai asszisztensek képzés Budapesten /3 fő 

Pedagógus expó Bp. 8 fő 

 

Belső tudásmegosztásként Gerhardt Veronika kolléganő a mozgással kapcsolatosan 

készített fénykép és video felvételek formájában tartott előadást a kollégák számára. 

Ennek gyakorlati megvalósítását az egészséghéten mutatta be kollégái számára. 
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2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

2018-2019-es továbbképzési terv szerinti szakvizsgák megvalósulása. 

Szakvizsgás képzésekre (lehetőség szerint fejlesztési is) bevonni a kollégákat, de a más 

képzések iránt érdeklődő kollégák egyéni lehetőségeinek is teret ad és örömmel támo-

gatja az intézmény vezetése. 

A zenei nevelésben a mozgásban a szabad játékban és a kooperatív technikákban jártas 

és jó gyakorlatokkal rendelkező kollégák belső tudásmegosztó tevékenységére számí-

tunk. 

4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata 
4.3.1.Elvárás Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.  

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció.  

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.  

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismere-

tekhez való hozzáférés.  

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.  

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan 

eljutnak a munkatársakhoz. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

IKT alkalmazása az intézményünkben a pedagógusok tekintetében: 

Az IKT alkalmazásával mennyiségi és ezáltal minőségi bővülést értünk el, mely segíti 

a feladatok megvalósítását. A pedagógiai munka, a pedagógusok előmeneteli rendsze-

réhez való csatlakozás megkívánja, hogy a kollégák IKT tudása folyamatosan fejlőd-

jön, az óvoda innovációs lehetőségeinek, hatékonyságának megőrzése, fenntartása, 

fejlesztése érdekében. 

A 10 óvodai csoportban felszerelt új PC-kel és TV/monitorokkal a szupergyors inter-

nettel a több mint 100 csatornás Tv-vel az óvodai információs rendszer hatalmasat fej-

lődött. Az óvodapedagógusok a nap bármely szakában használhatják a nevelőmunkájuk 

során az IKT eszközöket. 

Újabb IKT eszközökkel is bővült az intézményünk, így színes nyomtató, Projektor és 

DIOO okos számítógép is újfajta lehetőségeket teremt az információk továbbításra, 

előhívására, tárolására, az ismerkedésre, a fejlesztésre és a tehetséggondozásra. 

 

Az egész alkalmazotti közösség leggyorsabb és leghatékonyabb, legnagyobb adatátvi-

telre képes információs csatornája a zárt facebook csoport.   

A munkaterv szerinti időpontban és alkalomszerűen nevelőtestületi értekezletek meg-

tartását is kezdeményeztem a tanévben több alkalommal. 

A pedagógiai asszisztensek aktívan kapcsolódnak be az óvodapedagógusokat és dajká-

kat is segítő lehetőségekbe. Ehhez a megfelelő megbeszéléseken szükséges részt ven-

niük. 

Dajka néniknek az idei tanévben a megbeszélések a tanévi feladatok, az aktuális felada-

tok megvalósítás miatt voltak.  
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Meglévő IKT-s infrastruktúrán megtartása, karbantartása azon kollégák számára a 

használatának begyakorlása a tanév feladata. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai (Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre 

vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított 

kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötletei-

ket. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredmé-

nyeit, és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életé-

ben is.) 

5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei  
5.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partne-

rek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.  

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

PP-nk 4.-es pontjában kerültek azonosításra azok a közvetlen partnerek, akik az óvoda 

működését közvetlenül befolyásolják.  

A tanévben a szokásos módon alakult a partnerekkel való kapcsolattartás.  

A tanfelügyeleti rendszerben több szerephez jut a szülő, mint partner. Az intézményi 

pedagógus önértékelésnél a szülők számára kérdőívezést alkalmazzuk.  

 

5.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma 
5.2.1.Elvárás Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.  

Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel.  

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismeré-

se.  

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 

ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézmény külső kapcsolatai 

 Óvodánk napi kapcsolatban áll a Polgármesteri Hivatallal. A fenntartó és az in-

tézmény közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, 

az alapos és naprakész feladatmegoldásokkal, gyors és hiteles információáram-

lással érjük el. 

 Az általános iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése ér-

dekében komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk (3.3.1.). Ez a mű-

ködő rendszer, mint jó gyakorlat az iskola igazgató-helyettes és az óvodavezető 

mesteri programjának egyik területe. 

 A Városi Könyvtár és az óvoda közötti évek óta megszokott jó kapcsolat műkö-

dik. A tanév során több alkalommal vesszük igénybe a mozi épületét. Óvodai 

zenés előadások, évzárók színhelyéül is választjuk. Könyvtári rendhagyó fog-

lalkozásokban is részt vesznek csoportjaink. Az idei évben, kiemelten a „Kin-

cses Kultúróvoda 2017.” pályázatban, mint partner működtünk együtt. Csoport-

jaink részt vesznek az intézmény által szervezett rendhagyó könyvtári foglalko-

zásokon. 

 A Mikrotérségi Szociális Gondozási Központtal való folyamatos kapcsolatot 

nagyon fontosnak tartjuk. A gyermeket az idős korosztály tiszteletére, megbe-

csülésére csak úgy lehet nevelni, ha azt megmutatjuk nekik, ha valóban talál-

koznak az idős emberekkel. Az idei tanévi csigacsinálás az óvodában különös 

és felemelő pillanatokat adott minden korosztály számára. 

 Lakásotthonokkal a nevelőszülői hálózattal alig vagyunk kapcsolatban. Egy 

gyermek esteében a görög katolikus nevelőszülői hálózat maximális és pozitív 

segítségét és együttműködését éltük meg. 

 A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően végezte tisztasági 

vizsgálatait.  

 Téglás Város Polgárőr Szervezete az idei tanévben a rendezvényeink biztosítá-

sán túl a közlekedési tehetségműhely foglalkozásaihoz is nyújtott segítséget. 
 

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

 A gyermekorvossal kapcsolatunk nem rendszeres, egy esetben egy gyermek 

óvodai hiányzásának igazolása ügyében továbbra sem volt együttműködő. 

 A Családsegítő Szolgálat havonta esetmegbeszélő foglalkozásokat tart, ahol a 

gyermekvédelem érintett eseteit beszéljük meg. A szolgálat és az óvoda közötti 

kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül történik. Fontos 

feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetett-

ségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgála-

tot. Kapcsolatunk jól működő. A szolgálat átszervezése a kapcsolatot nem érin-

tette.  

 A gyermekjóléti központtal v pályázati együttműködés keretében kezdődött 

meg közös munka, mely törvényi szintekre is emelkedett így az óvodai szociális 

segítő kapcsán már szorosabb együttműködésben fogunk dolgozni 

 Egyházaink lelkipásztorai, papjai a hitoktatást az óvodában rendszeresen vég-

zik. A hittanos foglalkozásokhoz (görög, római és a református) megfelelő 

helyszínt és időt is biztosítja az intézmény.  

 Fent említett EFOP-os és Bázisintézményi valamint a Zöld Óvodai és Tehetség-

segítő munkánk által már a térség a megye óvodáink kívül is kezdünk kapcsola-

tokat alakítani, fenntartani.   
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2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A partneri kapcsolatok további ápolása, óvodai kapcsolatok további alakítása, óvo-

dai jó gyakorlataink terjesztése, továbbadása. 

5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
5.3.1.Elvárás Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek.  

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, 

digitális vagy papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2076/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az óvodai munkaterveket, beszámolókat, azok nyilvánosságát, a pályázatokhoz szük-

séges nyilvánosságot az intézmény a kt-ban előírtaknak megfelelően végzi.  

Nyilvánossá tétel: www.teglas.hu-n 

 

5.4. Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei 

szint, országos szint)? 
5.4.1.Elvárás Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben.  

A pedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken.  

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a 

díjakra történő jelölésekkel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

 
A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az együttműködés és kapcsolattartás jegyében eseményeink, rendezvényeink az intéz-

ményünk gyermekközpontú szemléletét, a hatékony működés érdekében nyitottságot, a 

jó partneri viszonyt, támogató szemléletünket tükrözi. Kiegyensúlyozott, kapcsolatokat 

kezdeményező magatartással, kulturált kommunikációval, modellt nyújtunk.  

 

Arra törekszünk, hogy pedagógiai célkitűzésünk, a családdal való szoros kapcsolattartási 

formákat megtalálva a gyermek nevelése a legoptimálisabb legyen. Közös célunk a kul-

túra közvetítésben megkeresni azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amelyek megmoz-

gatják a gyermekek fantáziáját, érzelmileg is közel állnak hozzájuk. Fontos feladatunk-

nak tartjuk feléleszteni, megőrizni, és továbbörökíteni a hagyományokat, a népi kultúrát 

az óvodás gyermekek körében.   

- Téglás Város Önkormányzatának közművelődési programja  

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3-ában a fenntartó véleményét szükséges ki-

kérni a munkaterv elkészítéséhez 

Az idei tanévben a következő közszerepléseket végeztük: 

- Gulyásfesztivál –kézműves tevékenység 

- Idősek napi gálaműsor 

- HAJDÚ ZRT családi nap 

- ezüstcsengő – ovi cuki,  

- Május 1-je – kézműves kuckó, fellépés 

pedagógus nap (néptánc) 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Óvodánk szívesen vállal fellépéseket a gyerekekkel, vagy a felnőttek közreműködésével,  

a vállalt feladatok bírható terhei, és az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figye-

lembevételével történjen a közfeladatok vállalása. 

6. A pedagógiai munka feltételei (Az intézmény működésének minőségét nagymérték-

ben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottsá-



Bárczay Anna Városi Óvoda 

4243 Téglás, Kossuth u. 72/a 
OM:030844 

2017/2018 tanév beszámoló 

 

 

 

Szerkesztette: Szabó Mónika 2018. június 15. 

 

 

33 

gok között annak számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. 

Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakítot-

ta ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása. ) 

6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek  

6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak tükrében 
6.1.1.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figye-

lembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. (Forrás: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeink megfelelnek, kiválóak a 3-7 éves életkorú gyermekek fejlesztéséhez. 

Szobáink, kisegítő helyiségeink elegendőek ahhoz, hogy a csoportok életterein túl az 

egyéni megsegítések és egyéb programok is működhessenek.  

Egyéb közösségi rendezvények helyszíneként is szolgál az óvoda (Kertbarátkör kiállítás, 

Ízek fesztiválja) 

Az idei tanévtől külsős csoportfoglalkozások számára is biztosítottuk az épületet (gyer-

mekjóga, gyermekpszichológiai foglalkozás) SZMSZ-ben foglaltak szerint külső foglal-

kozást csak pedagógus, pszichológus végzettségű szakemberek tarthatnak az intézmé-

nyen belül.  

2017. évben az óvodai normatív támogatásból néhány karbantartáshoz szükséges eszközt 

is sikerült vásárolnunk. 

2017. nyarán az óvodai szőnyegek egy részének tisztíttatására került sor. 

Szelektív szigetet is kialakítottunk, melyhez PET palack prést vásároltunk az udvarra 

ennek használatára szülőket is biztatjuk, valamint szelektív szemeteseket a közös helyi-

ségekbe. 

Sikeres pályázataink kapcsán számos tárgyi eszköz vásárlására volt lehetőségünk (3.2.) 

A régi óvodai rész sikeres felújítási pályázata nagy örömmel tölti el az óvodában 

dolgozó kollégákat. Hamarosan egy teljesen felújított intézményrészben folytathat-

juk a nevelőmunkánkat. 

Az Udvari teamot Urbin Mihályné óvodapedagógus vezeti munkájukat a 14. sz. mellék-

let tartalmazza 

A játékok és az eszközök vásárlásánál ugyanakkor fontos szempont az MSZN szabvány-

nak való megfeleltség, és a biztonság.  

A játékok és az udvar folyamatos újítása, karbantartása rengeteg pénzt, időt igényel. Ezt 

és a felújításokat is karbantartónk és segítője rendszeresen végzik. 

Bevezetésre kerültek a mosogatógépek is az óvodánkban így ez megkönnyíti a konyhai 

dolgozók munkavégzését, valamint tisztábbak edényzeteink. 

Kincses Kultúróvodai pályázatunk nagy beruházásaként elkészült óvodánk kemencéje. 
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2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Folyamatos az udvari játékok javítása, cserjéje amennyiben szükséges. 

A környezeti nevelés az egészséges környezet elengedhetetlen része a folyamatosan 

ápolt, gondozott udvar, a tiszta, egészséges, korszerű óvodaépület. 

Mivel egész nyáron nyitva van az intézmény, ezért a csoportszobák árnyékolása, hűtése 

megoldást kíván. 

Óvodai kemencénk fölé el kell készítenünk a filagóriát. Muszáj megvédeni az időjárási 

viszontagságoktól. 

6.1.2. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ne-

velésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, személyiségfejlesztésének tükrében 
6.1.2.1.Elvárás Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.  

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre 

állnak a megfelelő tárgyi eszközök. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az SNI-s gyermekek fejlesztése, és fejlődésükhöz szükséges személyi tárgyi feltétel 

biztosított az intézményben.  

Személyi feltételként a gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, DSZIT terá-

pia, gyógytestnevelésre szakosodott kolléganő, lehetőségén túl a pedagógiai munkát 

segítő munkakörben alkalmazott pedagógiai asszisztensek nagy segítségünkre vannak. 

6.1.3. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői 
6.1.3.1.Elvárás Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában, az eszközök kihasznált-

sága, alkalmazásuk nyomon követhető. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

4.3.1-ben részletezve 

6.2. Személyi feltételek 

6.2.1. A humánerőforrás megfeleltsége az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak. 
6.2.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/tanító munka 

humánerőforrás szükségletéről.  

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntar-

tó számára.  

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés 

kiemelt hangsúlyt kap.  

Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő/tanító munka feltételeinek, az intéz-

mény deklarált céljainak.  

Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézméyni célok és szükségletek, az egyéni élet-

pálya figyelembevételével alakították ki.  

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A humánerőforrás megoldása egyre nagyobb probléma az intézményben.  

Logopédust heti 11 órában saját forrásból biztosítja a fenntartó. Heti 5 órában óvoda-

pedagógus kolléganőnk a Járási Pedagógiai Szakszolgálat finanszírozásában. 

SNI-s gyermekek gyógypedagógus szükséglete megoldott volt. 

Óvodánkban heti 4 órában pszichológus, és a Szakértői Bizottság finanszírozásában 

heti 2 órában pszichológus segítette a munkát. 

Óvodapedagógus és óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak létszáma, szakmai tu-

dása, alkalmazkodása az intézményi sajátosságaihoz megfelelő.  

Az óvodapedagógusi szakképzett állások betöltése egyre nagyobb probléma az óvodá-

ban. Ez jelentkezett is óvodánkban. Két fő óvodapedagógus GYES-es helyét nem tud-

tuk többszöri pályázati kiírás mellett sem betölteni.  

 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Óvodapedagógus álláshelyek betöltése 2018/2019-es nevelési év kezdetére 

Fejlesztő pedagógusok képzése elengedhetetlen az óvodai fejlesztő munka számára 

6.3. Szervezeti feltételek  

6.3.1. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket alkalmazása 
6.3.1.1.Elvárás Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében.  

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, sza-

bályok jellemzik.  

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 

hatékonyság jellemző.  

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 

intézményen belül és kívül.  

 (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladat, ebben az intézmény vezetésének (Veze-

tő, helyettesek, munkaközösség vezetők) nagyobb szerep jut, de a többi szereplő aktív 

részvétele, fogadóképessége is szükséges.  

Az idei tanévben szervezetünk még jobb működése érdekében a következő programo-

kat szerveztük: 

 - évzáró ünnepség  

Az óvoda az intézmény fő feladatiban teljesen egységesen gondolkodik. Ezek a követ-

kezők: 

- a gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosítása 

- szép, esztétikus környezetben nevelkedjenek a gyermekek és dolgozzanak a fel-

nőttek 

- egymás munkájának tiszteletben tartása, egymás szakmai útjának segítése (mi-

nősítések, tanfelügyelet, vizsgák, szakvizsgák, vázlatok, stb…) 

- nehéz helyzetben lévő kollégák és gyermekek, családok segítése.  

Az ezekhez a fő irányvonalakhoz vezető utakban vannak különbözőségek, kisebb cso-

portok többféleképpen keresnek megoldásokat. Ezt kell vezetőként úgy koordinálni, 

hogy az egyéni érdekek és az óvodai érdekek jól működjenek egymás mellett. A fel-

adatokat arányosan lehetőség szerint személyiséghez illeszkedve kell elosztani egymás 

között.  
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartásán sokat kell dolgozni, folyamatosan szük-

séges olyan változatos (nem túl sok és megerőltető) programot szervezni, ahol lehető-

ség van lazításra, beszélgetésre, feltöltődésre, ehhez befogadó, ezt támogató, egymást 

segítő, egymás értékeit megbecsülő kollektívára van szükség.  

Tervezzük egy három napos kirándulás megszervezését. 
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6.3.2. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése  
6.3.2.1.Elvárás Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumai-

ban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő/tanító munka részét képezik.  

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 

nyitottak új hagyományok teremtésére. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Hagyományos óvodai programjainkat PP-unk tartalmazza. Az évi programokat az 

éves munkaterv és a munkaközösségi tervek alapján végezzük. 

Az óvoda 2017-ben ünnepelte 60 évfordulóját, Bárczay Anna nevének felvételében a 

10. évfordulót. Ezt méltóképpen megünnepeltük az óvodánkban.  

Az évforduló megünneplésének sikeressége az óvodai kollektíva maximális odaadása 

mellett valósulhatott meg. Fenntartók Téglás Város Önkormányzata, Polgármester Úr 

és kollégái, a Városi Konyha, a Városüzemeltetés mind-mind hozzájárultak a sike-

rekhez.  

Nagy büszkeségünk, hogy erre az alkalomra többéves előzetes kutatómunka és Szent-

péteriné Zeller Edit önkéntes munkája segítségével elkészült az óvoda múltját, jelenét 

és jövőjét is bemutató igazán magas esztétikai küllemű könyv is. Mely értéke nekünk 

jelenkori intézményünkben dolgozóknak érték a téglásiak számára és értéke lesz a 

következő felnövekvő generáció számára is.  

Külön öröm és megtiszteltetés volt a rendezvényen a Átány, kistéglás (és a Dominus 

kórus), valamint Affalterbach települések jelenléte. Az utóbbi település magas össze-

gű pénzadománya pedig az udvari kemencénk filagóriájához járul hozzá. 

A jubileumi ünnep záró programja az óvodai jótékonysági bál, ahol a már hagyomá-

nyos csodaszép óvodai dekoráció, a könnyeket csalogató szülők-gyermekek tánca, a 

vicces felnőttek műsora, a 400 fős torta az egységet, a közös tenni akarást mutatta 

meg számunkra. 

Büszkék vagyunk a hagyományainkra, színvonalas rendezvényeinkre és élménynyúj-

tó programjainkra. Intézményünk rendszeresen szervez kiállításokat, megjelenik kü-

lönböző városi rendezvényeken. Gyermeknevelésünkben helyet kap elődeink szellemi 

és tárgyi kultúrájának átadása. Óvodapedagógusaink a néphagyományőrzés elkötele-

zettjei is. Fontosnak tartják, hogy az óvodáskorú gyermekek megismerjék, a nemzetét 

éltető hagyományokat, követendő mintákat kapjanak. 

Szeretjük hagyományos és hagyományt őrző programjainkat meg-meg újítani, új tar-

talmakkal megtölteni. Kollégáink munkaközösségeink rendkívül kreatívan gondol-

koznak ezen a területen.  
2018/2019-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Folytatva megkezdett munkánkat, hagyományos rendezvényeinket és a jubileumi 

ünnepség sorozatából kimaradt óvodánkból induló zenei és művészeti tehetségek 

koncertjét szeretnénk méltó módon megvalósítani.  

 

6.3.3. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata.  
6.3.3.1.Elvárás A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszere-

sen beszámolnak.  

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.  

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és 

támogatják az adott feladat megvalósulását. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézményi struktúrát az óvoda SZMSZ-e tartalmazza.  A PP-ban is a helyzetelem-

zés részben tisztázottak a személyi feltétel kérdései.  

Törvényi szinten a Kt. 61§-ától rendelkezik a Pedagógusokról és alkalmazottakról. E 

tv. mellékletei határozzák meg a létszámot. 

Intézményünk az előírt létszámmal rendelkezik. a fenntartó biztosítja költségvetésében 

a létszámhoz tartozó bértömeget.  

A napjainkban jelen lévő óvodapedagógus munkaerőhiányt lassan érezzük.  

2018-2019–as tanévre keresünk óvodapedagógust, GYES-es álláshelyünkre, szeretnénk 

helyben megoldani, valószínű erre egyre kevesebb az esélyünk..  

A munkaköri leírások (főként óvodapedagógusok esetében) évente frissülnek az aktuá-

lis plusz feladatok ki és bekerülnek, a tanévben a munkavédelmi felelős javaslata alap-

ján az alkoholra vonatkozó szabályozással egészítettük ki a munkaköri leírásokat és 

alkohol szabályzatot készítettünk. 

A dajkai munkaköri leírások 2 évente kerülnek frissítésre. 

A ped. asszisztensek, óvodatitkár, karbantartó munkaköri feladatai is rögzítésre kerül-

nek a munkaköri leírásokban. 

A rövidített nevén HIT (Honvédelmi Intézkedési Terv) is elkészül 2018. június 30-ára, 

melyet a szükséges helyre feltöltve teljesítjük törvénybeli kötelezettségünket.  
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Munkaköri leírások folyamatos frissítése az óvodai szabályzók felülvizsgálatai. 

6.3.4. A munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és milyen té-

mákban) 
6.3.4.1.Elvárás Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – képességük, 

szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

Ennek rendje kialakított, dokumentált. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A törvényi előírásoknak megfelelően megtörténik a munkatársak bevonása a döntés 

előkészítésbe, a fejlesztésbe. 

Az önértékelés során ez különösen előtérbe kerül. 

Az óvodai fejlesztések megvalósításához, a pedagógiai stratégiai döntésekhez is kiké-

rem az óvodapedagógusok, egyéb alkalmazottak véleményét, és a döntésnél, mérlege-

lésnél figyelembe veszem. Vezető feladatokból, stratégiai célokhoz igazodva a nem 

lehet minden dolgozó számára a legjobb döntést meghozni bizonyos kérdésekben. 

Ennek folyamatos felvállalása az ebből esetlegesen adódó konfliktusok a vezetői mun-

ka egyik legnehezebb területi közé tartoznak. 

 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A dolgozói döntések, megvalósítások, önállóságaik, kompetenciáik, határaik kérdésé-

ben az intézményben van szabadság, ezeknek a határoknak a belső megtartása minden 

dolgozótól továbbra is önfegyelmet, empátiát kíván.  

6.3.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése 
6.3.5.1.Elvárás Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesz-

tést.  

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozá-

sokra, fórumokra.  

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 

intézményvezetés.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
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A 2017/2018. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézményben az innovatív lehetőségeket figyelembe véve dolgozunk. A pedagógu-

sok különös figyelemmel és érdeklődve kísérik a pedagógia változásait. 

A tanévben rendkívül sok figyelem övezte: 

- az oktatáspolitika alakulását (KLIK- ebben a szakértői Bizottságok érintenek 

minket) 

- a minősítési rendszer folyamatos változásait, ennek következtében, a BECS 

működése, hatásköre, online felületen való mozgási lehetőség 

- tanfelügyeleti rendszer változása (útmutató változott, kormányrendeletek vál-

toztak, önértékelési kézikönyv változott) 

- folyamatos a pedagógiai módszertan az óvodapedagógiai szemlélet változása:  

 szabad játék hangsúlyossága (nem irányított, nem direkt) 

 rugalmas napirend, játék, párhuzamos tevékenységek aránya 

 csak tapasztalatszerzés útján lévő tanulási folyamat és a gyermeki gondolkodás 

(szemléletes cselekvő) összefüggése 

 tematikus tervek, vázlatok tartalmi formai elemei, elemzések fontossága (munka-

forma, tevékenységforma, cél, feladat, alkalmazott módszerek) 
2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Tovább szükséges nyomon követni a pedagógiai és oktatáspolitikai változásokat. A 

minősítésekre lassanként letisztulnak az elvárások, mint a dokumentumok, mind a gya-

korlati megvalósítás terén. A letisztult folyamatok után az egységes pedagógiai állás-

pont kialakítása nélkülözhetetlen az óvodánk egységes pedagógiai szemléletének és 

érékeinek megőrzése céljából.  

Ezek a tanévben megvalósuló pályázatok megvalósításában kiteljesednek.  

 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a peda-

gógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfele-

lés. (Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását, folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 

értékeli és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi eredmények 

ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. 

A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van.)  

 

7.1. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos 

alapprogram céljainak megjelenése a pedagógiai programban.  
7.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programja koherens kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal.  
 A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intéz-

mény sajátos nevelési-tanulási feladatait, céljait. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

2018/2019-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A PP-komplex beválás vizsgálata a következő tanévben feladatokat állít a nevelőtestü-

let elé. A 2016-ban elkészített PP 5. pontja alapján 
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7.2. A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása, intézmé-

nyi eredmények 
 
7.2.1.Elvárás Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.  

Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az 

éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.  

A tervek nyilvánossága biztosított.  

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai 

program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymuta-

tók.  

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.  

Az nevelést segítő eszközök és a nevelési módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagó-

giai prioritásokkal összhangban történik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  

A 2017/2018. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A tanév során megvalósultak a PP-ben foglalt célok és feladatok. Az óvodai nevelé-

sünk az AP és a PP elveit megtartva és megvalósítva történt meg.  

8. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 

Alapító okirat szerint ellátott feladat  
8.1.adattábla 
adat 

óvodai neve-

lésben részt-

vevő összes fő 

ebből a többi gyer-

mekkel együtt ne-

velhető SNI gyer-

mekek óvodai neve-

lése fő 

Alapító okirat sze-

rinti maximálisan 

felvehető gyermek-

létszám 

Férőhely 

kihasz-

náltság 

% 

napi nyitva 

tartás tól-ig 

napi 

nyitva 

tartási 

óra 

Óvodai 

csopor-

tok szá-

ma 

2017. 

10.01. adat  

 247  4  250  98,8%  05.30-17.00  11,5  10 

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 
8.2 adattábla 
Óvodásgyermekek létszám mutatói 2017/2018. nevelési év 

 01.szept 01.okt 31. dec 31. máj 31. aug 

Óvodás gyermekek létszáma 249 247 246 248  

ingyenes óvodai étkezést igénylők, nyilatkozataik 

alapján 

237 235 - 234  

térítéses óvodai étkezést igénylők, nyilatkozataik 

alapján 

12 12 - 14  

Étkező gyermekek létszáma 249 247 246 248  

Hátrányos helyzetű gy. létszáma: 18 18  19  

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 12 12  12  

Az óvodai csoportok adatai 2018. május 31-én 
8.4 adattábla 
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óvodai csoport neve a csoport 

típusa, 

heterogén 

szept 01. május 31 Ebből isko-

lát kezd 

Ebből óvo-

dában ma-

rad 

SNI fő 2018-ben 

várhatóan 

óvodát kezd 

Százszorszép X 25 25 4 21 1 fő 2-nek 

számít 

4 

Cica X 26 25 13 12 1 fő 2-nek 

számít 

13 

Pillangó X 25 24 6 18 1 fő 2-nek 

számít 

8 

Kisvakond X 23 24 4 20 0 6 

Csicsergő X 26 27 4 23 0 5 

Katica X 26 26 2 24 0 4 

Napocska X 25 24 5 (+1 fő 

elköltözik) 

18 0 8 

Margaréta X 25 25 6 19 0 7 

Szivárvány X 23 22 2 20 0 5 

Csibe X 25 25 15 10 1 fő 3-nak 

számít 

17 

ÖSSZESEN X 249 248 61+1 185 4 76 

Várhatóan összesen 

óvodát kezd 2018/2019-

ben 

261 gyerek ebből (4 fő SNI, 3 fő-2-nek számít, 1 fő 3-nak számít) 

 

Felvételi adatok 
8.5. adattábla 
adat 

 

beiratkozott 

gyermekek 

létszáma 

 

elutasí-

tott  

gyerme-

kek 

létszáma 

 

A felvételt 

nyert 

gyerme-

kek lét-

száma 

 

felvételt 

nyert: Ne-

mek aránya 

Felvételt nyert: A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

  

lá-

nyok 

  

2 éves 

 2016-os 

3 éves 

 2015-ös 

4 éves 

2014 es 

5 éves 

 2013-as 

6 

éves 

 2012-es 

A.2018/2019. 

nevelési évre 

óvodai felvétel 

 76 0 76 43  33 7 54 12  1  2 

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 
8.6. adattábla 
Adat Engedélyezett álláshe-

lyek száma 

Óvodai cso-

portban fog-

lalkoztatott 

óvodapeda-

gógusok 

létszáma (fő) 

 

1 pedagó-

gusra jutó 

gyerme-

kek lét-

száma 

 

Óvodai csoportban 

foglalkoztatott felső-

fokú végzettségű óvo-

dapedagógusok lét-

száma (fő) 

Engedélye-

zett álláshe-

lyek száma 

pedagó-

gus 

 

pedagógi-

ai munkát 

közvetle-

nül segítő 

Nő 

 

Férfi 

 

technikai 

2017. 10.01. 

adat  

 21  14  20    20   1 
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Intézményvezetés 
8.7. adattábla 
adat 

Óvodavezető Óvodavezető helyettes 

2017. 10. 01.  1 2  

Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai 
8.8. adattábla 
Adat nevelőmunkát közvetlenül 

segítő 

óvodapszi-

chológus 

óvoda-

titkár 

informati-

kus 

műszaki 

alkal-

mazott 

 

konyhás 

dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

 

2017. 10.01. adat 

álláshely 

 10  3  0  1 0 1  

  

Továbbképzés és pedagógus életpálya 
8.9 adattábla 
Adat Vezetői 

szakvizs-

gával 

rendelkező 
óvodape-

dagógusok 

létszáma 

Szakvizs-
gával 

rendelke-

zők lét-
száma 

összesen 

egyéb 
végzett-

séggel 

rendel-
kezők 

létszáma 

Fejlesztő 
pedagógusi 

végzettséggel 

rendelkezők 
létszáma 

PED I sorolt 
pedagógusok 

létszáma 

PED II 
sorolt peda-

gógusok 

létszáma  

Mesterpe-
dagógusok 

száma 

Gyakor-
nokok 

létszáma 

 

Mentorok 
létszáma 

2017. 01. 01. adat 

álláshely (21 óvoda-

pedagógus) 

 4  8 1 2 12 7 2 0 0 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai 

8.10. adattábla 
adat Minősítő vizsga 

Érintettek neve A vizsga időpontja A vizsga eredménye Elért fokozat 

2015/2016 

nevelési év 

Tátorjánné Török Tünde  

Gábor Sándorné 

Szabó Annamária  

Bodnár Katalin 

Kiss-Dankó Katalin 

 2014 

2015. 04. 23. 

2015. 04. 23. 

2015. 06. 04. 

2015. 06. 04. 

  

100 % 

100 % 

100 % 

100% 

 M 

PII 

PII 

PII 

PII 

 

8.11. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás időpontja Eredménye Elért fokozat 

2015/2016 

nevelési év 

Veresné Hevesi Zsuzsánna 

Zimánné Marján Irén 

Nagy-Misinkó Ditta 

Szabó Mónika 

Tóth Imréné és közben 

Tóth Imréné 

 2015. 10. 06. 

2016. 03. 10. 

2015. 10. 16. 

2015. 10. 22. 

2015. 10. 13. 

2015.  

 100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 PII 

 PII 

 PI 

 PII 

 PII 

M 
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8.12. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás időpontja Eredménye Elért fokozat 

2016/2017 

nevelési év 

Nagyné Nagy Mária 

 

Urbin Mihályné 

Gerhardt Veronika 

Bacskóné Csobán Mónika 

 törölt eljárás 

 

2017.02.09. 

2017.02.28. 

2017.04.04. 

 törölt eljárás 

 

98% 

94% 

96% 

PI  

 

PII 

PII 

PII 

 

8.13. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás időpontja Eredménye Elért kívántfokozat 

2017/2018 

nevelési év 

 

Szabó Mónika 

  

2018. 02. 08. 

 97%  

M 

8.14. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás időpontja Eredménye Elért kívántfokozat 

2018/2019 

nevelési év 

Baranyi Hajnalka 

Gránicz Lajosné 

Varga Ibolya 

Veresné Hevesi Zsuzsánna 

   PII 

PII 

PII 

M 

 

A vezetői feladatmegosztás 
8.12. adattábla 
adat Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ és az éves munkaterv szerint 

Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

Az intézményvezető-helyettes, heti tanóráinak száma 

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

Óvodavezető Óvodavezető 

helyettesek 

 

2017/2018 tanévi 

adat 

 8  22 

 

Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 
8.13. adattábla 
adat 

A munkaközös-

ség tagjainak a 

létszáma 

munkaközösségi fog-

lalkozások száma 

keletkezett 

dokumentum 

megnevezése 

Beszámolójuk megtalálható 

Módszertani 

munkaközösség 

 12  3  jegyző-

könyvek 

13.sz. melléklet 

Szabadidős 

munkaközösség 

 11  3  jegyző-

könyvek 

10.sz. melléklet 
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Tanköteles gyermekek ellátása 
8.14. adattábla 
Adat 08.31-ig a 6. 

életévét be-

töltők létszá-

ma 

 fő 

az óvodai szak-

vélemény alapján 

a gyermek elérte 

az iskolába lé-

péshez szükséges 

fejlettséget, 

 hatodik életévét 

augusztus 31-ig 

betöltő gyermek 

óvodai nevelés-

ben való további 

részvétele java-

solt 

összes gyer-

mek statiszti-

kai létszáma 

október 1-jén 

az összes gyermek 

számához viszonyított 

iskolát kezdők aránya  

2017/2018. 

nevelési év 

98 61 37 247 24,6% 

2016/2017. 

nevelési év 

102 58 43 237 24,47% 

2015/2016. 

nevelési év 

108 66 42 228 28,9 

2014/2015. 

nevelési év 

111 77 34 245 31,4% 

2013/2014. 

nevelési év 

127 83 44 271 30,6% 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma 
8.15. adattábla 
Adat A nyolc na-

pon túl gyó-

gyuló sérü-

léssel járó 

gyermekbal-

eseteket szá-

ma 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

Súlyos 

gyermek-

baleset 

száma 

gyermekbal-

esetet köve-

tően meg tett 

szükséges 

intézkedés. 

 

 

szülői szerve-

zet, közösség 

képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbaleset 

kivizsgálásában 

lehetővé tette 

az óvoda 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

2017/2018. 

nevelési év 

 Gyermekbalesettel kapcsolatos intézkedésre nem került sor 

  

Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények 
8.16. adattábla 
adat 

A program megnevezése A program felelőse résztvevők száma A program érté-

kelése (megfelelő 

vagy fejlesztendő 

terület… 

2017. 08. 29.  tanévzáró/nyitó értekezlet ó.vez 21 óvped.-13 ped 

assz és dajka 

 

2017. 09. 08.  60. óvodai jubileumi ünnep, vi-

rágkötészeti kiállítás és verseny, 

régi játékok kiállítása 

 ó.vez 10 fő dajka   

2017. 09. 09.   

Gulyásfesztivál 

 ó. vez., szabadidős mk.   36 felnőtt  

2017. 09.11-17  Mobilitás hét  szabadidős mk.   teljes óvoda   
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2017. 09. 12. előadás hétköznapi pedagógus  8 óvodaped.  

2017. 09. 20-21. Szenzoros felmérés  ó.vez 90 gyermek   

2017. 09. 23  HAJDU Zrt családi nap  szabadidős mk  17 felnőtt  

2017. 09. 26. Tűzvédelmi oktatás és tűzriadó  ó. vez.   36 felnőtt és 249 

gyermek 

 

2017. 10. 04-06  EFOP 3.1.1. képzés művészeti Kiss-Dankó Katalin 15 óvodapedagó-

gus 

 

2017. 10. 09. Szüreti mulattság és táncház szabadidős mk. 245 óvodás  

2017. 10. 11. Szülői Szervezet nyitó ülése  Szülői szerv. koordinátor Sz. sz. koordinátor, 

ó. vez. szülői szer-

vezeti tagok 

 

2017. 10. 17. Intézményi tanfelügyelet BECS, ó. vez óvodaped, szülők  

2017. 10. 19. Vissza az óvodába elsősök vissza-

látogatása 

óvoda-iskola koordinátor 54 kis iskolás  

2017. 11. 11. óvodabál ó. vez. Kollektíva, szülők  

2017. 11. 15-17  EFOP 3.1.1. képzés művészeti Veresné Hevesi Zsuzsán-

na 

20 óvodapedagó-

gus 

 

2017. 11. 17;23. 

2017. 12. 01;07. 

 Járási szakértői biz. vizsgálat ó.vez,  10 gyermek és 

szülők 

  

2017. 11. 25. Matematikai tehetségkonferencia 

Bp 

Veresné Hevesi Zsuzsán-

na, Szabó Mónika 

  

2017. 10. 26-28 Fotózás ovisok óvodaped. 240 óvodás  

2017. 11. 27-30 EWWR hét szabadidős mk. óvodapedagógusok  

2017. 11. 28-30 látogatás az 1. osztályba ó.vez, ig.h. iskola óvodaped., tanítók  

2017. 12. 06. Mikulás ó. vez, óv.ped. teljes óvoda   

2017. 12. 09. Ezüstcsengő vásár és színház a 

gyerekeknek 

ó.vez, óv. ped hétvégi programle-

hetőség 

 

2018. 01. 05.  évnyitó óvodai összejövetel ó. vez kollektíva  

2018. 01. 18. Hóemberek világnapja szabadidős mk. ó.ped. gyerekek  

2018. 01. 19. Mesteri minősítés Szabó Mónika    

2018. 01.24 a gyermekek viselkedésének ren-

dezése 

Erdős Kornél pszicholó-

gus 

szülők, ó.ped, 

tanítók 

 

2018. 02. 01.  csigacsinálás szabadidős mk, szoc. 

gond. közp. 

ovisok, ó.ped, 

idősek 

 

2018. 02. 02.  Előadás mozgás témában Hh. óvodavez.  6 óv. ped  

2018. 02. 08. helyettesek szakmai napja Nyír-

egyháza 

ó.vez.h. .  

2018. 02. 09;23. Isk.érettségi.vizsg  Járási szakértői biz 8 gyerek  

2018. 02. 16. farsang ó.ped 245 gyerek  

2108. 02.19.  kiszézés szabadidős mk. gyerekek, szülők, 

kollektíva 

 

2018. 02. 28 Államvizsga /levelezős hallgató Urbin Mihályné mentor 

óv. ped 

  

2018. 03. 19,20. tehetségnap mesemondás, rajzolás módszertani mk. vez és 

tagok. 

gyerekek, szülők  

2018. márc. 20. belső tk a mozgással kapcsolatosan Gerhardt Veronika érdeklődő pedagó-

gusok 

 

2018. 03. 21-27.  angolos osztályba jelentkező gy-k. 

képességszint mérése 

ó. vez. , tanítók jelentkező óvodá-

sok,  

 

2018. 03. 26 bábelőadáson a leendő iskolásaink ó. vez.h, igazgató h.  leendő 1. oszt.  

2018. 03. 27. POK TK ó. vez., és h.    

2018. 03.26,27.  Nyitott óvoda óv. vez., óvodaped. leendő óvodások  
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2018. 04. 05. H.bösz. Napsugár óvoda bázisin-

tézményi napon való részvétel 

 4 óvodaped.  

2018. 04. 06. Így tedd rá helyi Tk, NTP-OTKP-17. 

pályázatból Huberné SzE, 

Major-H. Zsuzsa 

gyerekek csopor-

tonként 3 és 

óvodaped. 

 

2018. 04. 11,12 video készítés Gábor Sné, Gerhartd V, 

Szabóné GyZ, Szabó M. 

  

2018. 04. 19. Tavaszi séta, főzés a Tanösvénynél szabadidős mk. iskolás nagycsop.  

ó.ped, és kollektíva 

 

2018. 04. 20. papírgyűjtés Bacskóné Cs. M szülők  

2018. 04. 23-25 óvodai beiratkozás ó. vez, óvodatitkár leendő szülők  

2018. 04. 26. óvodaped-tanítók megbeszélése ó.vez, igazgató h.  tanítók, óvodaped.  

2018. 04. 26 Föld napi éneklés és bázisintézmé-

nyi nap 

Gerhardt V., Szabóné 

Gyz., ó.vez, Szabadódős 

mk.  

  

2018. 05. 07-11 Egészséghét, nyílt hét a szülők 

számára, bázisintézményi nap (11.) 

 szülők, kollektíva, 

érdeklődő ó.ped. 

 

2018. 05. 01. Város napja  szabadidős mk, óv. ped. fellépés, játszóház  

2018. 05. 15.  bölcsisek ovis látogatása ó. vez., bölcsőde vez.    

2018. 05. 26. Bp. közlekedési tehetségműhelyes 

gyerekek országos vetélkedője 

Dudásné VZs., tehetség-

műhely vez. 

3 óvodás  

2018. 05 hó fogászati, védőnői szűrővizsgála-

tok 

óvodaped. óvodások  

2018. május 07-

május 31. 

régi óvodarész kipakolása a HAJ-

DU ZRT területére galériák, bútor-

zat szétszedése 

ó.vez, ó. vez.h., karbantar-

tó, ó.ped, dajkák, szülők 

  

2018. 06. 05. leendő elsősök 0. óra óv. vez. iskola ig-h. óvodások  

2018. 06. 06. pedagógus nap ó. vez   

2018. 06.15 Közlekedési nap Dudásné VZs, ó.vez, 

Nemzedékek bizt. alapít-

vány, Hh. és megyei 

rendőrség 

óvodások  

2018. 06. 18. 0. szülői értekezlet ó. vez.  óvodai alkalmazot-

tak, leendő szülők 

 

2018. 06. 21. Szülői szervezeti záró gyűlés szülői szervezet koordiná-

tora 

szülői szervezet 

koordinátora, ó. 

vez., szülők 

 

2018. 06. 23. kerékpártúra Kiss-DK kollektíva  

2018. 06. 26.  tanévzáró nevelőtestületi ülés ó. vez. óv. ped.  

2018. 07. 09-13 kézműves tábor kézműves tehetségműhely 

vez. 

táborozó gyk, 

segítő óvodaped. 

dajka, ped.assz. 

 

2018. 07. 16.-27 Hajdu Zrt tábor ó. vez.  táborozó gyk, 

segítő óvodaped. 

dajka, ped.assz. 
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A belső ellenőrzés a BECS éves munkaterve alapján megtörtént (4. sz. melléklet) 
8.17. adattábla                                                                                             Óvodavezetői ellenőrzés a 2017/2018-as éves munkaterv alapján  

 

Az óvodavezetői ellenőrzés célja az óvodapedagógusok csoportjainak szabad játék megfigyelése  

A játékokhoz kapcsolódó élmények, eszközök, helyek lehetőségei, az óvodapedagógusok spontán megnyilvánulásai, a csoportban lévő szabad 

játék a játékokhoz kapcsolódó pedagógiai tartalmak megfigyelése 

Látogató személyek(2 fő)  óvodavezető és/vagy óvodavezető helyettesek/munkaközösség vezetők 

Látogatás ideje: 7.45-10.00 
Időpont Látogatott óvodapedagógus 

2017. nov. 21. Marján Irén 

2017. nov. 23.  Dudásné Vass Zsuzsanna 

2017..nov. 28.  Baranyi Hajnalka 

2017. nov. 30.  Nagyné Nagy Mária 

2017. dec. 12. Gerhardt Veronika 

2018. jan. 09. Gránicz Lajosné 

2018. jan. 11. Varga Ibolya 

2018. jan. 16. Szabóné Győrffy Zita 

2018. jan. 18. Major-Hajdú Zsuzsa 

2018. febr. 06. Tóth Imréné 

2018. febr. 08. Bodnár Katalin 

2018.febr. 13. Nagy-Misinkó Ditta 

2018.febr. 15. Huberné Szabó Edina 

2018. márc. 06. Gábor Sándorné 

2018. márc. 07. Veresné Hevesi Zsuzsánna 

2018. márc. 13. Urbin Mihályné 

2018. márc. 14. Nagy Mária 

2018. márc. 20. Bacskóné Csobán Mónika 

2018. ápr. 03 Kiss-Dankó Katalin 

A látogatásokban időpont változások történhetnek. Ami befolyásolhatja az az óvodai Bázisintézményi munkaterv 
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Pedagógiai – szakmai ellenőrzés, értékelés, törvényességi ellenőrzések 2017-2018 

 Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése megtörtént.  

o óvodai csoportnapló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91§  

o felvételi és mulasztási napló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 90§  

o gyermek anamnézis és mérési dokumentációk 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 63§ (1) 

Az óvodai csoportnapló saját szerkesztésünkben lévő dokumentum, melyben az egyes fejezetekhez tarto-

zó egységes tartalmakat a tanév elején az SZMSZ-ben is rögzítettük, illetve a Pedagógiai Program is tar-

talmazza. 

Az egyéb óvodatitkár által vezetett óvodai dokumentumok ellenőrzése is megtörtént (személyi anyag,  

eü. könyvek, létszámkartonok, KIR adatbázis). 

Eredményei: 

A pedagógusok és az óvodatitkár is körültekintően vezették az intézményben rá bízott dokumentumokat.  

A KIR-ben lévő pedagógus és intézményi adatok pontos rögzítése nélkül, és a változtatások folyamatos 

nyomon követése nélkül a portfólió feltöltési felület nem lehetséges. 

 Dajkai tisztasági ellenőrzés 

A dajkai tisztasági ellenőrzés nem volt a tanévben.  
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Pályázati tevékenység (8. sz. melléklet) 
8.18. adattábla 

2017/2018. nevelési év 

Pályázat kiírója 
megnevezése 

Megpályá-

zott összeg 

Elnyert és el-

számolt támoga-

tás: 

NIVEA KAROLJ FEL hátrányos helyzetű gyermek 

támogatása 
1*50.000 

1*50.000 értékű 

eszköz  

LEGO programok, eszközök  3,3 MFt sikeres 

gyurmavilág 
 

27 kg 

gyurma 
 

Nemzeti Tehetségprogram Ügyes kezek-táncos lábak 1 M Ft sikeres 

Nemzeti Tehetségprogram zenei tehetséggondozás 1 MFt nincs döntés 

EFOP 3.1.1 program részvé-

teléért 
óvodai eszközök 400.000 Ft  

cikkíró pályázat óvónőknek  7.000 Ft gyöngyfűző csomag 

METEHETSZ 

tehetséggondozás 

150.000 Ft a megvalósításhoz, 

2*80.000 Ft a gyerekek szá-

mára 

DM nap gyermekei naptejek sikeres 

koronás cukor 1735 papír  sikertelen 

Az óvoda rajzos és egyéb pályázatainak részletes összefoglalója 12. sz. mellékletben 

 

A gyermeki fejlődés nyomon követése 
8.19. adattábla 
A gyermeki fejlődés 

nyomon követése az 

alábbi dokumentá-

ció szerint történt a 

2017/2018. nevelé-

si évben 

A dokumentáció tartalma Érintetek száma 

csoportnapló Egyéni fejlesztési programok Csoportonként 3-5 gyermekről 

készítenek az óvónők egyéni fej-

lesztési programot. 

gyermekek 

egyéni fejlődési 

dokumentációja 

2013. 09. 01 – 2014. 08. 31-ig  

születettek: 

2012. 09. 01 – 2013. 08. 31-ig  

születettek:  

2010, 2011. 01. 01 – 2012. 08. 31-ig 

születettek: 

őszi mérés: 26 gyermek,  

tavaszi mérés: 25 gyermek 

őszi mérés: 52 gyermek,  

tavaszi mérés: 52 gyermek 

őszi mérés: 77 gyermek,  

tavaszi mérés: 78 gyermek 

Összesen mért gyerek száma: 

őszi mérés:      155 gyermek  

tavaszi mérés: 155 gyermek 
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szülő tájékozta-

tó a gyermeki 

fejlődés 

nyomonkövető 

dokumentáció. 

alapján 

A gyermekek fejlődéséről a nyomonkövető dokumentáció alapján évente 

két alkalommal az óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket. A tájékoz-

tatás tényét a szülők aláírásukkal nyugtázzák. 

 

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás (beszámoló 11. sz. melléklet) 
8.20. adattábla 
adat 

A kapcsolat-

tartás formája 

A program 

felelőse 

A progra-

mon részt-

vevők szü-

lő/ fő 

keletkezett dokumentum 

megnevezése, 

A program értékelé-

se (megfelelő vagy 

fejlesztendő terü-

let… 

2017. 08. 25. éves munka-

terv megkül-

dése véle-

mény nyilvá-

nításhoz 

 óvodaveze-

tő 

10 véleményt küldtek a 

szülők az éves munka-

terv feladatinak megha-

tározásához 

megfelelő 

2017. 10. 03. 

2018. 06. 21. 

 Szülői Szer-

vezeti alaku-

ló/záró ülés 

 Szülői 

Szervezet 

koordináto-

ra 

 10  jegyzőkönyv  megfelelő, megala-

kult a Szülői Szerve-

zet, elnököt válasz-

tottak, véleményez-

ték a PP-t 

2017. 10. 10 interjú intéz-

ményi tanfel-

ügyelethez 

tanfelügye-

lők 

10 fő jegyzőkönyv kiváló 

2017. 11. 11. bál ó.vez, 

mukaköz. 

vez. 

300 fényképek, szóbeli érté-

kelés 

jó 

2017. 11. 27-30 gyűjtő munka szülők 

közössége 

240 gyer-

mek szülője 

hulladékok behozatala 

az óvodába, újrahaszno-

sításként 

jó 

2017. 12. 09. részvétel ezüstcsengő 

rendezvény, 

színház 

phiv 

80 gyermek 

szülője 

részvétel a rendezvé-

nyen és a színházi prog-

ramra elhozatala gyere-

keknek, ahol az óvoda-

pedagógusok biztosítot-

ták a felügyeletet 

kiváló 

2018. 01. 24 előadáson 

való részvétel 

ó.vez/pszic

hológus 

30 jelenléti ív gyenge volt az ér-

deklődés 

2018. március 

19,20 

 tehetségnap-

ra meghívás 

 Módszer-

tani mk. 

 40  megnézték a szülők a 

tehetségnapon gyerme-

keiket 

 kiváló 

2018. április 20. gyűjtő munka szabadidős 

mk 

 papírgyűjtésre aktivizá-

lás 

megfelelő 

szülői értekezletek  tanévben két 

alkalommal 

 óvodaped.  csoportok 

szülei 

   több résztvevőre 

számítanak  

2018. március  betekintés  óvodavez.  leendő és 

óvodába 

járó gy. 

szülei 

 nyílt nap, nyitott óvoda  nagyobb aktivitásra 

számítunk 

2018. május, június  évzárók, 

ballagások 

 óvodaped.      megfelelő 

2018. május 31. önkéntes 

munka 

ó.vez 15 óvoda kipakolásában 

segítségkérés 

megfelelő 
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2018.. 05. 07-10 interaktív 

bekapcsoló-

dás 

ó.ped. 

módszertani  

mk. 

50 interaktív nyílt hét a 

szülők számára az óvo-

da mozgásos hetébe  

közepes 

2018. június 18. 0. szülői ért. óvodavez. 60  jó 

ősz, tavasz egyéni meg-

beszélések 

óvodaped. szülők gyermek 

nyomonkövetési doku-

mentáció megbeszélése 

megfelelő 

A csoportok egyéni kirándulásokat, munkadélutánokat is szerveznek a szülők részére. ezeken szívesen vesznek 

részt az anyukák, apukák, nagyszülők is.   

 

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok 
8.21. adattábla  
adat 

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

 

keletkezett 

dokumen-

tum, iktató-

száma 

Értékelés 

(megfelelő 

vagy fejlesz-

tendő terü-

let… 

Az óvodai nyári időszakról az adott időszak pedagógusai a csoportnaplójukban készítik el a nyári programok 

tervezését, és annak értékelését.  

Két tábor szerveződik a nyáron: 

2018. július 

9.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése.  
 

A vezetői pályázatot a nevelőtestület, az alkalmazottak köre és a fenntartó is véleményezi, és ennek alap-

ján kapja az intézményvezető a vezetői megbízását. 

 

Vezetői reflexió a vezetői pályázatban megfogalmazott célok érdekében végzett feladatok megvalósítá-

sához. Ez a vezetői ciklus negyedik éve. 

1. A nevelési,- tanulási, -fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása  
  

Milyen módon biztosítja az intézményvezető a nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat eredményességét, a 

gyermekek fejlődését?  

A nevelési/tanulási folyamat célját, és feladatit az éves munkaterv szerint határozza meg. Az elért ered-

ményeket az év végi értékelésben teszi meg az óvodavezető. Így kerülnek megfogalmazásra a következő 

tanév célkitűzései. A célok, feladatok eredményességét garantálja: az éves programok megvalósulásai, a 

látogatási értékelések, a minősítések eredményei, a mérési eredmények összesítései, a munkaközösségek 

megfigyelései, tapasztalatai, a pályázati eredményesség. Ehhez szükségesek: a legújabb pedagógiai kuta-

tások ismerete, a pedagógus képzésekben dolgozó/kutató tanárok, pszichológusok, óvodai szakértők pe-

dagógiai publikációinak, előadásainak figyelembevétele, valamint az EMMI  és háttérintézményei útmu-

tatóinak, kormányrendeleteinek, törvényi és egyéb változásainak figyelemmel kísérése. 

 

Hogyan valósítja meg a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési, ismeretszerzési, tanulási-

tanítási folyamatba?  

A gyermekek nyomonkövetési dokumentációját évente két alkalommal végzik el a kollégák. 

Az évi kétszeri csoportonkénti dokumentációt csoportonként excel táblázatban az óvodavezető rögzíti. 

Ezt az óvodapedagógusok elektronikus formában megkapják. Ugyanebben a táblázatban elkészíti az 
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óvodavezető az össz. óvodai eredményeket. Így az óvodapedagógusok az évi két mérési eredményt (cso-

portonkénti átlagok összehasonlítva az össz. óvodai átlagaggal) összehasonlítják, elemzik. 

Az óvodai összesített elemzés az éves munkaterv része. Az elemzés alapja az Alapprogram (VI. pontja, 

mely a fejlődés jellemzői óvodáskor végére) elérendő képességek összevetése az óvodásaink el-

ért/megfigyelt/mért képességszintjeihez. Ebben a tanévben elkészült az a tanulmány mely lehetővé teszi a 

mérési eredmények újabb szempont szerinti elemzését. 

 

Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a visszajelzés, a reflektivitás a napi gyakorlatban?  

Fejlesztő célú értékelés a pedagógusok önértékelési rendszerén belül működik jelenleg, de ennek az óvo-

dában már sok-sok éves hagyománya van. Az önértékelési szempontok alapján történik a pedagógus ér-

tékelése, valamint vezetői értékelés is megtörténik.  

Az önértékelési rendszer 2016-2017 tanévben minden pedagógus esteében megtörtént. Erre épült 2017. 

októberében az intézményi tanfelügyelet. 

 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott és al-

kalmazott módszerek valamennyi gyermek igényének megfeleljenek, és hozzájáruljanak a fejlődésükhöz?  

A legújabb pedagógiai kutatások, publikációk folyamatos nyomon követésével, a saját pedagógiai folya-

mataink konkrét szempontok szerinti elemzésével. Mind a dajkai, mind az óvodapedagógusi feladatokban 

hospitálásokon, belső továbbképzéseken keresztül az önképzés, az élethosszig tartó tanulás folyamatos 

szorgalmazása mellett. Amennyiben szükséges szaktanácsadók igénybevételével, valamint lehetőség sze-

rint minden kolléga vegyen részt a minősítési eljárásban, amikor már lehetséges számára, hiszen a rész-

vétel folyamata egy tudatosabb, strukturáltabb pedagógiai munkát eredményez. a 2018/2019–es tanévben 

3 óvodapedagógusnak lesz minősítése PII fokozatért, egy főnek pedig a mesteri fokozatért 

 

Hogyan működik a differenciálás és az adaptivitás az intézmény nevelési, képességfejlesztési gyakorlatá-

ban?  

Az Alapprogram, és a PP érvényesülésével. Minden pedagógus számára kötelező –e két dokumentum 

pedagógiai elvei kitűzött céljai, feladati mentén felépíteni a pedagógiai munkát. Ezen megvalósulások, 

koherenciák vizsgálata, elemzése történik az önértékelésben, a minősítési folyamatban.  Ez pedig feltéte-

lezi a differenciált látásmód meglétét a pedagógusok pedagógiai kultúrájában, az adaptivitást / alkalmaz-

kodás meglétét / a képességek kibontakoztatásának lehetőségét a tevékenységeken keresztül a tevékeny-

ségek által. Ezen túl a gyerekek egyéni fejlődésmenetének elkészítése és értékelése maga után vonja az 

egyéni megsegítést mely a képességek fejlesztésén keresztül valósul meg.  

 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe?  

Az intézmény innovációs törekvései többoldalúak. Az intézményvezető stratégiai céljaihoz illeszkedve a 

pedagógusoknak motiváltnak kell lennie az új befogadására.  

 

Innovációs törekvések:  

- tehetségprogram további fenntartása, működtetése, új tehetségakkreditáció elindítása (mozgásfejlesztő 

program) 

- minősítési rendszer további folytatása, ebben egymás szakmai segítése 

- dajkai munka pedagógiai szakmai szempontok szerinti elemzése/bemutatása az óvodai dajkai munká-

nak. 

-- zöld óvodai cím további megtartása, a zöld óvodai programok biztosítása 

EFOP 3.1.1-es programban, mint gyakorlati képzést biztosító intézmény jó gyakorlataink bemutatása 
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Bázisintézményi három éves program keretében óvodai jó gyakorlataink elmélet és gyakorlati bemutatása 

- tervező munkánk további magas színvonalának megtartása /pedagógiai / szakmódszertani közös állás-

pontok kialakítása, jó gyakorlataink továbbadása 

Online csoportnapló és egyéb dokumentáció vezetésének kipróbálási lehetősége 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
  

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása?  

Megújulás nélkül nem lehetséges a fennmaradás. Az utóbbi néhány év, évtized társadalmi, gazdasági, 

politikai változásai ösztönzik az embert arra, hogy a változásokat kezelje, azokkal megtanuljon együtt 

élni, életének részeként tekintsen rá.  

„…Az oktatás területén a reform és innováció együtt is működhet, amit az elmúlt években igyekeztek 

összekapcsolni már kormányzati szinten. Az innováció ezen alapokon értelmezve egybefoglalja a válto-

zást, változtatást, aminek célja a fejlesztés.” 

(Óvodai nevelés, 2013. 5. szám) 

Mit kellett ahhoz tenni, hogy azt hihetetlen mennyiségű, különböző minőségű információt, változást ke-

zelni tudjuk? Hogyan lehetett ezt felhasználni úgy, hogy az egy tartalmas, hosszú távon fennmaradni tudó 

működő rendszer legyen?  

Figyelembe kell venni munkánk közben, hogy ebben a változásban az ember, a pedagógus, a gyermek 

egyénisége, személyisége, mint csak rá jellemző tulajdonság fennmaradjon és megmaradjanak az óvoda-

pedagógia értékei. Boldogság, kiegyensúlyozottság, nyitottság sugározzon a pedagógusok arcán, mikor 

naponta lehajolnak a kisgyermekhez, mikor biztatják, megerősítik szerepükben szüleiket. 

 

Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal?  

A vezetői pályázatban megfogalmazott jövőkép az intézményi jövőkép alapja, mely részekre lebontva az 

éves munkatervben fogalmazódik meg. Nem elrugaszkodottan a valóságtól, a helyi értékek és lehetősé-

gek figyelembevételével, a meglévő humán erőforrás értékeire és tárgyi ellátottságára figyelemmel ké-

szül el, és működik.  

 

Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös értékeken alapuló 

vezetői jövőképét, céljait?  

Közösek akkor lesznek az értékek, ha azok közösen kerülnek megfogalmazásra. Intézményvezetői mun-

ka, a célok, és feladatok meghatározása annak megvalósulása a vezető 5 éves működése alatt a nevelőtes-

tület az alkalmazotti közösség nélkül elképzelhetetlen. Ennek alapja a kollektíva véleményének megkér-

dezése. Közös álláspontok kialakítása, és ezek együttes betartása, majd az elemző munka után a korrek-

ciók közös megtétele. Csak így érhető el színvonalas, egységesen magas szintű óvoda nevelés. 2018. jú-

niusában az óvodai kollektív elégedettség mérése egyik kiinduló pontja volt az intézményvezetői célok 

megfogalmazásának. 

 

Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitásokat? Hogyan 

képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

A képzési struktúra hosszú távon egyértelmű, az alaptézisek nem változnak.  Az innovációk, a társadalmi 

változások okozta célkitűzések az éves beiskolázási tervben változnak, illetve itt kerülnek kialakításra.  

2018-ban elkészült az óvoda 5 évre szóló továbbképzési programja. Ebben prioritásként szerepel a fej-

lesztő képzések iránti szükséglet.  

Mivel az óvodapedagógusok jól ismerik az intézmény céljait, innovációit, feladatait, az elért eredménye-

ket együtt értékeljük, így számukra egyértelmű a képzési cél. Abban indul minden kolléga képzésekre 

amiben erős, amit tovább kíván fejleszteni, illetve ami az óvodai nevelési rendszerünkhöz elengedhetet-
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len. Mivel az elmúlt években a fejlesztőpedagógusaink elmentek az intézményből, fő szempont a fejlesz-

tőpedagógusi szakvizsga megszerzése az érdeklődő kollégák számára.   

A korszerű pedagógiai ismeretek mindenki számára szükségesek, így ezeket a képzéseket igyekszem a 

kollektíva nagyobb részére biztosítani. 

Az idei tanévben az EFOP-os képzésekben sokan vettek részt és szereztek 3 nap alatt hasznosítható isme-

reteket.  

A dajkák, mint a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzése is fontos, ezért feladatként minden 

évben megfogalmazásra kerül valamilyen formában képzésük.  

 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése érdekében?  

A célok megfogalmazásában fontos, hogy egyértelmű, jól értelmezhető, megvalósítható célokat tűzzön ki 

az óvodavezető. Az Alapprogram céljai, a PP-ban céljai összhangban vannak, ezekre épülnek az éves 

munkatervek célkitűzései, melyek már sokkal konkrétabbak, rövid távúak. A kitűzött célokhoz meg kell 

fogalmazni a feladatokat, azokat el kell végezni, a végén pedig értékelni kell, és meg kell fogalmazni az 

újabb célokat. ezt a folyamatot az éves munkaterv konkrétan is tartalmazza.  

 

Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szorul-

nak? Mi történik ezekkel?  

Az önértékelésekből a tanfelügyelet ellenőrzésből /dokumentum elemzés, látogatás, önértékelések/ is 

láthatóak a fejlesztendő területek, valamint a munkaközösségek, fejlesztő pedagógusok, egyéb teamok 

éves beszámolóiból. az azonosítás, és a megfogalmazása a problémának döntő jelentőségű a stratégiák a 

további lépések kialakításához. Ez rendszerszemléletet, és objektivitást feltételez az óvodavezető részé-

ről. 

 

Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában megjelenő változások értelmezésében, meg-

közelítésében?  

Ebben széleskörű tájékozottságra van szükség az óvodavezető részéről is. De nem lehet csak ez az óvo-

davezető feladata. Az óvodapedagógusok elemező képessége, önreflektivitása megfelelő, képesek kövez-

tetéseket levonni, figyelik az országos köznevelési változásokat. Különösen az óvodavezető-helyettesek, 

a mester pedagógusok, a Becs vezetők. Jellemző, az önálló gondolkodás, önálló megoldások keresése a 

pedagógusok körében. Önállóan viszont nem döntünk, konszenzust alakítunk ki, melyben több oldalról 

megvizsgálunk egy –egy helyzetet. 

 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?   

Nyitott óvodavezetői gondolkodásmód, személyes példamutatás, a feladatok, felelősségek egyértelműsé-

ge, a hatáskörök tisztázása megteremti a feltételeit egy nyitott változásokra rugalmasan reagáló intéz-

ménynek.  

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  
Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és fejleszthető területe-

inek meghatározása?  

A tanfelügyeleti rendszerben a tanévben az intézményi tanfelügyeletet megelőzte az intézményi önértéke-

lés. Itt megvolt a reagálás lehetősége minden óvodai szereplő számára.  

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban?  

- oktatáspolitikai kérdésekben, 

- törvényi, kormányrendeleti egyéb változások nyomonkövetésében, 

- óvodapedagógiai, módszertani, pszichológiai, kérdésekben 

Ezt bizonyítja a sikeres mesterpedagógusi pályázat a szakvizsgás képzés befejezése a nagyobb pályá-
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zatok koordinátori és vezetői szerepének aktív megléte. 

Az internet folyamatos lehetőséget ad a tájékozódásra, értekezletek, fórumon, on-line előadások. Az óvo-

davezetőknél nagyon fontos, a lényeges kiszűrésének képessége a lényegtelentől. Ebbe a kollégáinak az 

észrevételeit, javaslatait, hírforrásait is bele kell érteni. Több oldalról kell megközelíteni egy-egy kérdést, 

majd csak az után kell döntéseket meghozni, vagy oktatáspolitikai állásfoglalásokat tenni. 

 

Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a szervezeti célok 

elérése érdekében?  

 Folyamatos önképzéssel, nyitott szemmel és füllel kell járnia a világban. Figyelni kell az apró részletek-

re, hiszen sokszor a részletekben van az igazság. A túl  sok és a túl kevés információ is veszélyes lehet. 

Nagyon fontos a gyerekekkel való idő  a kötelező órák betartása, hiszen azt a közeget akiért dolgozik a 

vezető ismernie kell, nem csak felületesen, hanem alaposan. 

 

Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja?  

Kommunikációs csatornák: 

Email, facebook zárt csoport, körlevél, honlap, tájékoztató, értekezletek. A hatékonyság, és eredményes-

ség záloga a kommunikációs csatornák használatának arányossága. A téma, a tartalom, amit kommunikál 

a vezető meghatásozza a módját a kommunikációnak. 

 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermekek, a nevelőtestület tagjai és önmaga képzése és fejlesz-

tése iránt?  

A képzések iránt elkötelezett, viszont ebben is fontos a helyes arány megtalálása. A képzések sokasága 

nem mehet az óvodai szakmai munka rovására. 

 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi indokolja az esetleges 

változásokat, átütemezéseket? 

Mivel a vezetői célképzés reális ezért a teljesülések teljesíthetőek. az utóbbi 2-3 év olyan nagymértékű 

változást hozott az oktatáspolitikában, hogy ezt a 2018-as vezetői pályázat és az abban foglalt célképzé-

sek tartalmazzák. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival, kollégáival?  

A munkaköri leírásban a tanévi feladatkörökben történt változások átvezetésre kerülnek. Az SZMSZ tar-

talmazza vezetők közötti feladatmegosztásokat.  

 

Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és értékelésében?  

Az önértékelés folyamatában az önellenőrzési tervben a látogatásban minden alkalommal, a dokumen-

tumelemzésben is, illetve a vezetői értékelés elkészítése, az önfejlesztési terv megbeszélése és javaslatté-

telek egyértelműen a vezető feladata. 

Pedagógus protfóliók értékelése alatt. Az éves munkaterv szerinti vezetői ellenőrzésekben. 

 

Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat és a 

gyermekeket?  

Személyes példamutatás (heti kötelező óra, pontos munkakezdés, naprakész felkészültség, tanulmányok 

folytatása stb..) 

Meggyőzés, beszélgetés, mások eredményeinek kiemelése, saját erősségeinek további erősítése. 
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Hogyan tudott kialakítani az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre épülő – 

együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között?  

Hatékony csapatmunka hatékony csapattagokból adódik össze. A kollégák folyamatos erősítése pedagó-

giai hitvallásukban, pedagógus önértékelésük reális kialakítása, erősségeik kiemelése, fejlesztendő terüle-

teik konkrét, egyértelmű megnevezése, abban való fejlődési lehetőség biztosítása. 

 

Hogyan koordinálja az együttműködést?  

A feladatok pontos felosztása, meghatározása. 

 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben?  

A tárgyi fejlesztésekről az ehhez kapcsolódó pénzügyi lehetőségekről fontos a kollégák tájékoztatása. Így 

a pedagógiai feladatok tükrében is terveződnek a tárgyi feltételek. A 2017/2018-as tanévben nagy 

mérétkű tárgyi gyarapodás volt, a 2018/2019-es tanévet pedig fenntartói beruházások következtésen egy 

korszerű intézmény egységben folytatják  a kollégák.  

 

Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai alap-

ján kollégái szakmai fejlődését?  

A szakmai fejlődés minden pedagógus egyéni érdeke. Fel kellett ismertetni a kollégákkal, hogy az élet-

hosszig tartó tanulás, a folyamatos naprakészség nem csak elméletben, hanem a valós életben is nagyon 

meghatározó, a hosszú távon is jól működő intézmény alapja. Mivel ebben már sok év tapasztalata van 

mögöttünk, így a kollégák számára ezt ebben a megújuló köznevelési rendszerben már nem kellet magya-

rázni. A rövid távú célt kellett meghatározni, és annak a lehetőségét, hogy a minősítéssel csak a szakmai 

előmenetelük pozitív oldalait lássák. Az egyéb nem jól működő dolgok ebben pici akadályok, de a vég-

célja egyértelmű. 

 

Hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges változásokat 

(bővítés, leépítés, átszervezés)?  

A pedagógus hiányt lassan érezzük, a megüresedett álláshelyre egyre nehezebb pedagógus kollégát fel-

venni. Akit felveszünk, minden segítséget megadunk neki, hogy elsajátítsa az intézményi értékeinket, 

felvegye a munkatempónkat, és akklimatizálódjon az új intézményi környezetben. ebben mentort is kije-

lölünk ha szükséges. 

 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat?  

Azokban a kérdésekben, melyek nevelőtestületi döntést kívánnak, melyek az intézmény stratégiai döntési 

folyamataiba tartoznak kikérem a  pedagógusok véleményét.  

A rövid távú terveket egy-egy munkaközösségen belül meghagyom munkaközösség vezetői döntési ha-

táskörben, az intézményi célokkal való összhangot mindig figyelembe kell venni. 

Az intézmény életében bekövetkező változások tekintetében a vezető-helyettesek nélkül döntést ritkán 

hozok.  

A döntések azonban nem mindig kedvezhetnek minden kolléga számára. Az intézményvezető felelőssége 

rendkívül nagy és nehéz ebben. 

 

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése érdekében?  

Igyekszem a dolgozók jó munkakörülményeit fenntartani, lehetőség szerint olyan ösztönző lehetőségek 

után kutatok, melyek a további feladatok elvégzéséhez motiváló erővel hatnak.  

Egyéb programokkal szükséges a továbbiakban a klímát, a szervezeti kultúrát fejleszteni, fenntartani. 

Ebben az óvoda vezetősége is partner. 
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Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok elérése érdeké-

ben?    

A kollégák több on-line közösségnek tagjai. Innen sok ötletet, ismeretet szereznek, már lassan kialakul az 

a képességük, melyekkel a lényegest a lényegtelentől megkülönböztetik.  

 

Téglás, 2018. július 04.  

 

 

 

készítette:      Szabó Mónika óvodavezető 

                                                                             

 

 …………………………………………………………… 

ALÁÍRÁS:………………………………………………….. 

 

PH: 

 

10. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: 
 

 

A Bárczay Anna Városi Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2017. 06. 26-án kelt nevelőtestületi 

határozata alapján, a 2016-2017-es tanév nevelési év beszámolóját elfogadta, melynek végleges lezárása 

2017. augusztus 24-én a tanévi záró értekezleten kerül sor. 

 

 

Kelt: Téglás, 2018. július 3. 

 

 

 

…………………………….  

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

Az ……………….. Óvoda irattárában .......................iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, 

hogy a fenntartó megismerte és elfogadta ……………………nevelési év beszámolóját 

 

 

 

 

 

Kelt: ………………………….…, 201. …………………. 

…………………………….  

fenntartó 
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Felhasznált irodalom: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 

Módszertani segédanyaghoz 
Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA  

Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhaszná-

lói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés  

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA  

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 

 

 

Mellékletek jegyzéke:  

1. sz. melléklet intézményi tanfelügyeleti intézkedési terv 

2. sz. melléklet vezetői tanfelügyelet intézkedési terv 

3. sz. melléklet Gyermekek nyomonkövetési dokumentációjának elemzése  

4. sz. melléklet Szabad játék vezetői ellenőrzés értékelése  

5. sz. melléklet  Fejlesztőpedagógusok beszámolóinak összesítése  

6. sz. melléklet Gyermekvédelmi beszámoló  

7. sz. melléklet Logopédia beszámoló  

8. sz. melléklet Gyógytestnevelés beszámoló 

9. sz. melléklet  Tehetségműhelyek beszámolói (pindur-panur, kézműves kuckó, zeneóvoda) 

10. sz. melléklet Szabadidős munkaközösség beszámoló 

11. sz. melléklet Szülői Szervezeti beszámoló 

12. sz. melléklet rajzpályázatok eredményeinek összesítése 

13. sz. melléklet Módszertani munkaközösség beszámoló 

14. sz. melléklet Udvari team beszámoló 

15. sz. melléklet  beszámoló mesterpedagógusi tevékenységről 

16.  
17.  
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1. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

Intézményi tanfelügyelet, intézkedési terv 

Intézkedési terv 

Intézmény neve: Bárczay Anna Városi Óvoda 

Intézmény OM azonosítója: 030844 

Intézményvezető neve: Szabó Mónika 

Intézményvezető oktatási azonosítója 73495575562 

Intézkedési terv neve/azonosítója: Intézményi önértékelés intézkedési terv 

Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. november 01 

Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. október 31. 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 1.Pedagógiai folyamatok 

3.Eredmények 

Intézkedés neve 
1.4. Értékelés/ Az intézményben folyó nevelési /tanítási munka 

alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismeré-

sére vonatkozó megfigyelési /mérési rendszer működik. 

3.3. eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok le-

vonása és visszacsatolása nevelőtestületi feladat 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az óvodai mérési/megfigyelési rendszer szolgálja a gyermek óvo-

dai fejlődésének nyomonkövetését 

Intézkedés mérföldkö-

vei, ellenőrzési pontjai: 

Évente megvalósul –e a dokumentumok elkészítése. 

A pedagógusok számára egyértelműek –e a feladatok 

A mérési dokumentumok összesítése eredményei –e óvodai szinten 

a pedagógiai nevelőmunka javulását. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Tudatos, tervszerű, rendszerezett pedagógiai tevékenység, melyben 

a megvalósításokban az óvodás gyermekek életkori sajátosságait 

vesszük figyelembe. A szabad játék, a rugalmas napirend a gyer-

mekek egyéni sajátosságaihoz igazodó nevelés segíti, hogy óvo-

dáskor végére elérik a megfelelő érettségi szintet, képességeik, 

akaratuk, figyelmük stb.. megfelelő lesz ahhoz, hogy az iskolai 

kezdésben kevesebb zökkenő legyen. 

Mérési, megfigyelési rendszerünk évek óta egységesen, rendszer-

ben gondolkodva készül el. További lehetőségek keresése újszerű 

értékelések kipróbálása is folyamatban van. Minden mérés évente 

összegyűjtve, összefűzve az éves beszámoló része, melyből a kö-

vetkező évi pedagógiai tervezőmunka is készül. 

A feladat végrehajtásá-

nak módszere: 

megfigyelés/dokumentumelemzés/ 

A feladat elvárt ered-

ménye: 

eredményes pedagógiai munka 

A feladat tervezett 

ütemezése: 

évente elkészüljön a mérési/megfigyelési rendszer elemzése 

A feladat felelősei: óvodapedagógusok/óvodavezető 

 



Bárczay Anna Városi Óvoda 

4243 Téglás, Kossuth u. 72/a 

OM:030844 
2017/2018 tanév beszámoló 

 

 

 

Szerkesztette: Szabó Mónika 2018. június 15. 

 

 

61 

 

Fejlesztendő területek: 

Kiemelkedő terület 1. Pedagógiai folyamatok 

Intézkedés neve 
1.2. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott 

időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az óvodavezetőnek nyomon kell követnie az oktatáspolitika a 

köznevelés változásait. Tudatos vezetői magatartással szükséges 

segíteni az óvodapedagógusokat kiválasztani a számukra az óvo-

dapedagógiai munkájukban, pedagógus előmenetelükhöz fontos 

és a kevésbé fontos információkat. 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Változások nyomonkövetése, pedagógusok tájékoztatása, szük-

séges intézkedések megtétele, változások indukálása a dokumen-

tumokban. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Folyamatosan nyomon kell követni az oktatáspolitikai változáso-

kat, a pedagógus minősítési rendszer módosításait. Ehhez illesz-

teni szükséges az óvodai dokumentumokat a tervezést amennyi-

ben szükséges. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

elemzés/értékelés/tájékoztatás/megfigyelés/dokumentumelemzés/ 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

eredményes pedagógiai munka, korszerű intézményi működés 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente felül kell vizsgálni a dokumentumokat, amennyiben a 

köznevelési változások indokolják ezt.  

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető - helyettesek 

 

 

 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Intézkedés neve 
2.7. Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dol-

gozóit a.szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát fejlesztő intéz-

kedések meghozatalába. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A személyiség fejlesztéséhez hozzátartozik a közösségi érzés 

megtapasztalása az óvodás életkorban is. A csoporthoz tartozás 

erősíti a gyermekek közösségben való együttműködését a konf-

liktusok kezelését az alkalmazkodóképességet. A csoportok 

szintjén óvodai szinten is ezt a folyamatot erősítjük. Nevelőtes-

tületi szinten pedig példával kell előjárnunk.  

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Éves munkatervekben (óvodai, munkaközösségi) jelenjenek 

mega személyiség és közösségfejlesztési programok. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 
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A feladat: A közösségépítés több szinten valósul meg az intézményben. 

Az óvoda alkalmazotti közössége a csoportok egymás közötti 

kapcsolatai, a gyerekek, szülők, pedagógusok kapcsolódásai 

számos módon valósulnak meg a tanév során. Ebben különösen 

nagy feladatokat vállalnak a munkaközösségek. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

ötletbörze/tervezés/szervezés/megvalósítás/dokumentáció 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

eredményes pedagógiai munka, korszerű intézményi működés, 

jól működő közösségi munka, a célok teljesülése nyomán jó 

kommunikációs, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő képessé-

gekkel rendelkező óvodások. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente újszerű személyiség és közösségfejlesztést segítő prog-

ramok feladatok tervezése  

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető – helyettesek/ munkaközösség veze-

tők/óvodapedagógusok/dajkák 

 

Fejlesztendő területek: 

Kiemelkedő terület 2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Intézkedés neve 
2.6. Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösség-

fejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján 

valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, kö-

zösségek fejlesztését.. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az óvodapedagógusok egymás közötti közösségfejlesztési fo-

lyamati hatással vannak az óvodai pedagógiai munkára is. 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Közösséget erősítő, közösségben jól együttműködő programok.  

A feladatvállalásokban határozott, felelősségteljes feladatokat 

vállaló pedagógusok az óvodában. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A pedagógusok közösségépítése további feladatokat kíván meg 

minden pedagógus számára. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

tréningek/ötletbörze/ programok szervezése/részvétel/aktivitás 

fokozása 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

eredményes pedagógiai munka, jól működő alkalmazotti közös-

ség, mely példa a gyermekek a szülők és közvetetten a település 

lakosai számára is.  

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente újabb lehetősége keresése, mely nem csak az elmélet, 

hanem a megvalósítás szakaszáig is el kell, hogy jusson.  

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető – helyette-

sek/óvodapedagógusok/alkalmazotti közösség 

 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
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Intézkedés neve 
4.1.Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen 

belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése 

érdekében támaszkodik a munkájukra. 

4.2.Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a 

szakmai műhelymunka. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Egész életen át történő tanulás/ a tudás megosztása/az egymás-

tól való tanulás fontossága, a tapasztalatok átadása mint óvodai 

cél jelenik meg a pedagógiai munka az egyéni pedagógus élet-

pálya fejlesztése érdekében.  

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Közösséget erősítő, közösségben jól együttműködő programok.  

A feladatvállalásokban határozott, felelősségteljes feladatokat 

vállaló pedagógusok az óvodában. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A tudásmegosztás, információátadás tükrözi a kollektíva IKT 

tudását is. Az on-line fórumokban aktívan részvevő kollégák, a 

zárt csoportokban kommunikáló óvodapedagógusok akarata, 

kitartása, tanulási vágya vezetett már ezekhez a működő ered-

ményekhez. A szakmai közösségek közötti feladatmegosztások 

kialakultak, illeszkednek az óvodai tervekhez. A továbbképzé-

sek az élethosszig tartó tanulás, az új ismeretek megszerzésére a 

saját tapasztalatok átadására való igényességet mutatják az 

EFOP 3.1.1-es az OH bázisintézményi programhoz történő kap-

csolódások. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

tréningek/tudásmegosztás/online fórumok/érdeklődés 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

eredményes pedagógiai munka, jól működő alkalmazotti közös-

ség, mely példa a gyermekek a szülők és közvetetten a település 

lakosai számára is.  

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente újabb lehetősége keresése, melyben a pedagógusok 

szakmai útja fejlődik, sikeres életutat futnak be a kollégák, ez a 

sikeresség a gyakorlati tapasztalatokban a pedagógiai munkában 

realizálódik.  

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető – helyettesek/óvodapedagógusok/ 

 

Fejlesztendő területek: 

Kiemelkedő terület 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Intézkedés neve 
4.2.Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a 

szakmai műhelymunka. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A belső szakmai együttműködéshez tartozik a megfelelő kép-

zettség megszerzése is a közös szakmai gondolkodáshoz  

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Fejlesztőpedagógus végzettség megszerzésére irányuló törekvé-

sek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 
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A feladat: .Fejlesztő pedagógusok képzésének fontossága a szakmai kép-

zések kiemelt területe 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

érdeklődés felkeltése/ aktivitás fokozása 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

fejlesztőpedagógus végzettségűek száma emelkedik az óvodá-

ban. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente újabb kollégák bevonása a szakvizsgás képzésbe. 

A feladat felelősei: óvodavezető 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Intézkedés neve 
5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A közéleti részvétel értelmezése, részekre bontása pedagógiai 

tartalmú, kulturális, helyi, térségi stb.. Ebben az óvoda helyé-

nek/szerepének megtalálása 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Fejlesztőpedagógus végzettség megszerzésére irányuló törekvé-

sek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Az intézmény a COMENIUS modell bevezetés óta számon tart-

ja partnereit, kéri azok véleményét, figyelembe veszi tervezése-

ikor javaslatait. A település közéletében a pedagógusok a gye-

rekek az óvoda egész alkalmazotti közössége jelen van. Külső 

szakmai szereplése az intézménynek a 2017-2018-as tanévtől 

igen intenzív. azt megelőzően a tehetségműhelyek közötti 

szakmai együttműködésben már jelentős szerepe volt és van 

intézményünknek. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

érdeklődés felkeltése/ aktivitás fokozása/ arányos, egyenletes 

munkamegosztás 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól működő közösségi, közéleti, pedagógiai munka helyes ará-

nyokkal. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelkedő területek: 
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Kiemelkedő terület 
6.. Pedagógiai munka feltételei 

Intézkedés neve 
6.5 Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen 

meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az innováció, a szakmai érdeklődés, a pedagógiai hagyomá-

nyok ápolása, az új típusú pedagógiai szemlélet sajátunkká for-

málása 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

a Pedagógiai Program és az Alapprogram cél és feladatrendsze-

réből kiindulva kell meghatározni az innováció mértékét lehető-

ségeit az intézményen a csoporton belül. Ehhez szükséges közös 

feladat kijelölés, célképzés. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együtt-

működésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jel-

lemző. Magasfokú szakmai érdeklődés, innovatív készség jel-

lemzi a kollektívát. Az értékek megőrzése mellett, a gyermekek 

életkori sajátosságainak, az óvoda adottságainak figyelembevé-

telével. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

érdeklődés felkeltése/ aktivitás fokozása/ arányos, egyenletes 

munkamegosztás 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól működő pedagógiai munka az eredmények számbavétele a 

fejlesztendő területek megfogalmazása 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztendő területek: 

Kiemelkedő terület 
6..Pedagógiai munka feltételei 

Intézkedés neve 
6.9 Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, ér-

deklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az innováció, a szakmai érdeklődés, a pedagógiai hagyomá-

nyok ápolása, az új típusú pedagógiai szemlélet sajátunkká for-

málása 
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Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

a Pedagógiai Program és az Alapprogram cél és feladatrendsze-

réből kiindulva kell meghatározni az innováció mértékét lehető-

ségeit az intézményen a csoporton belül. Ehhez szükséges közös 

feladat kijelölés, célképzés. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A nehezített szakmai elvárások, feladatok az új dolgozók szá-

mára folyamatos segítségadással kell, hogy járjanak. Figyelni 

kell az egyenletes munkamegosztásra, arra, hogy a dolgozók 

érdeklődésüknek megfelelően vegyenek részt a szakmai mun-

kában, de keressék a fejlesztendő területeikhez igazodó kihívá-

sokat is, hiszen az a fejlődésük útja. 

 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

érdeklődés felkeltése/ aktivitás fokozása/ arányos, egyenletes 

munkamegosztás 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól működő pedagógiai munka az eredmények számbavétele a 

fejlesztendő területek megfogalmazása 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az 

óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott el-
várásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott cé-
loknak való megfelelés. 

Intézkedés neve 
7.1 Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és 

az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés or-

szágos alapprogramban foglaltakkal. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A koherencia a törvények, a tervezés, a megvalósítás egységes 

rendszerében értendőek 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

a Pedagógiai Program és az Alapprogram cél és feladatrendsze-

réből kiindulva kell meghatározni a konkrét éves feladatokat, az 

ehhez tartozó alrendszereket is.  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 
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A feladat: Pedagógiai Programunk célja konkrét, feladatinak alapja a 

gyermeknek, mint személyiségnek az önmagához való fejlődési 

útjának támogatása tevékenységek által, tevékenységeken ke-

resztül valósul meg, hangsúlyozva legfőbb tevékenységét a já-

tékot. A tanév során megvalósultak a PP-ben foglaltak. Az óvo-

dai nevelésünk az AP és a PP elveit megtartva és megvalósítva 

történt meg. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

elemzés/ ellenőrzés/értékelés 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól működő pedagógiai munka az eredmények számbavétele a 

fejlesztendő területek megfogalmazása a koherencia, az össz-

hang felismerése és működtetése a pedagógiai munkában. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

Évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 

 

 

 

2. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

Vezetői tanfelügyelet intézkedési terv 

Intézkedési terv 

Intézmény neve: Bárczay Anna Városi Óvoda 

Intézmény OM azonosítója: 030844 

Intézményvezető neve: Szabó Mónika 

Intézményvezető oktatási azonosítója 73495575562 

Intézkedési terv neve/azonosítója: Intézményi tanfelügyelet intézkedési terv 

Intézkedési terv kezdő dátuma: 2018. január 01.  

Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 31. 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 1.Pedagógiai folyamatok 

Intézkedés neve 1.1.3. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az in-

tézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörté-

nik. 

1.1.6. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumok-

kal és a munkaközösségek terveivel. 
1.8.25. 

Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek 

adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigye-

lési/mérési rendszer működik. 

Az intézmény kiemelkedő területe a segítő belső(hospitálások) és a 

külső erőforrások(pályázatok) és szakmai támogatások feltérképe-

zése és bevonása. 
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Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az óvodai mérési/megfigyelési rendszer szolgálja a gyermek óvo-

dai fejlődésének nyomonkövetését 

Intézkedés mérföldkö-

vei, ellenőrzési pontjai: 

Évente megvalósul –e a dokumentumok elkészítése. 

A pedagógusok számára egyértelműek –e a feladatok 

A mérési dokumentumok összesítése eredményei –e óvodai szinten 

a pedagógiai nevelőmunka javulását. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Tudatos, tervszerű, rendszerezett pedagógiai tevékenység, melyben 

a megvalósításokban az óvodás gyermekek életkori sajátosságait 

vesszük figyelembe. A szabad játék, a rugalmas napirend a gyer-

mekek egyéni sajátosságaihoz igazodó nevelés segíti, hogy óvo-

dáskor végére elérik a megfelelő érettségi szintet, képességeik, 

akaratuk, figyelmük stb.. megfelelő lesz ahhoz, hogy az iskolai 

kezdésben kevesebb zökkenő legyen. 

Mérési, megfigyelési rendszerünk évek óta egységesen, rendszer-

ben gondolkodva készül el. További lehetőségek keresése újszerű 

értékelések kipróbálása is folyamatban van. Minden mérés évente 

összegyűjtve, összefűzve az éves beszámoló része, melyből a kö-

vetkező évi pedagógiai tervezőmunka is készül. 

A feladat végrehajtásá-

nak módszere: 

megfigyelés/dokumentumelemzés/ 

A feladat elvárt ered-

ménye: 

eredményes pedagógiai munka 

A feladat tervezett 

ütemezése: 

évente elkészüljön a mérési/megfigyelési rendszer elemzése 

A feladat felelősei: óvodapedagógusok/óvodavezető 

 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Intézkedés neve 2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 

A gyermekek fejlesztésének eredményét folyamatosan nyomon 

követik. Az intézmény sok közösségi programot szervez, nagy 

hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására(Nyílt nap,Szüreti 

mulatság,Óvoda bál.......)Mottójuk"Ki mit őriz abból él" .A kö-

zösségfejlesztésben aktívan részt vesznek a szülők is(Apák nap-

ja,Farsangi mulatság),mellyel elégedettek. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A személyiség fejlesztéséhez hozzátartozik a közösségi érzés 

megtapasztalása az óvodás életkorban is. A csoporthoz tartozás 

erősíti a gyermekek közösségben való együttműködését a konf-

liktusok kezelését az alkalmazkodóképességet. A csoportok 

szintjén óvodai szinten is ezt a folyamatot erősítjük. Nevelőtes-

tületi szinten pedig példával kell előjárnunk.  

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Éves munkatervekben (óvodai, munkaközösségi) jelenjenek 

mega személyiség és közösségfejlesztési programok. 
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A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A közösségépítés több szinten valósul meg az intézményben. 

Az óvoda alkalmazotti közössége a csoportok egymás közötti 

kapcsolatai, a gyerekek, szülők, pedagógusok kapcsolódásai 

számos módon valósulnak meg a tanév során. Ebben különösen 

nagy feladatokat vállalnak a munkaközösségek. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

ötletbörze/tervezés/szervezés/megvalósítás/dokumentáció 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

eredményes pedagógiai munka, korszerű intézményi működés, 

jól működő közösségi munka, a célok teljesülése nyomán jó 

kommunikációs, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő képessé-

gekkel rendelkező óvodások. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente újszerű személyiség és közösségfejlesztést segítő prog-

ramok feladatok tervezése  

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető – helyettesek/ munkaközösség veze-

tők/óvodapedagógusok/dajkák 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
3. Eredmények 

Intézkedés neve 
Az intézményben az iskolai visszajelzéseknek,az óvoda-

iskola átmenetnek jól kialakított stratégiái van-

nak(látogatások oda-vissza,......) 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az eredmények összesítései alapján következtetések levonása, 

új feladatok, célok meghatározása  

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Éves beszámolók/munkatervek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Az éves beszámolókban az értékelési területek alapján elkészül-

nek az eredmények, majd meghatározásra kerülnek a következő 

éves célkitűzések. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

elemzés, értékelés, összesítés,  

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

eredményes pedagógiai munka, konkrét mindenki számára egy-

értelmű, nyomon követhető feladat meghatározás 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente folyamatosan eredmények megfogalmazása, célképzés 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető – helyettesek/óvodapedagógusok/ 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
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Intézkedés neve 
Az információ átadása szinte csak on line módon történik(zárt 

facebook csoportok,email),körlevél.....,tehát jól kialakított 

kommunikációs rendszert működtetnek. A belső tudásmegosz-

tást,hospitálásokkal, belső továbbképzésekkel,közvetlen beszél-

getésekkel oldják meg. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Egész életen át történő tanulás/ a tudás megosztása/az egymás-

tól való tanulás fontossága, a tapasztalatok átadása, mint óvodai 

cél jelenik meg a pedagógiai munka az egyéni pedagógus élet-

pálya fejlesztése érdekében.  

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

Közösséget erősítő, közösségben jól együttműködő programok.  

A feladatvállalásokban határozott, felelősségteljes feladatokat 

vállaló pedagógusok az óvodában. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A tudásmegosztás, információátadás tükrözi a kollektíva IKT 

tudását is. Az on-line fórumokban aktívan részvevő kollégák, a 

zárt csoportokban kommunikáló óvodapedagógusok akarata, 

kitartása, tanulási vágya vezetett már ezekhez a működő ered-

ményekhez. A szakmai közösségek közötti feladatmegosztások 

kialakultak, illeszkednek az óvodai tervekhez. A továbbképzé-

sek az élethosszig tartó tanulás, az új ismeretek megszerzésére a 

saját tapasztalatok átadására való igényességet mutatják az 

EFOP 3.1.1-es az OH bázisintézményi programhoz történő kap-

csolódások. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

tréningek/tudásmegosztás/online fórumok/érdeklődés 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

eredményes pedagógiai munka, jól működő alkalmazotti közös-

ség, mely példa a gyermekek a szülők és közvetetten a település 

lakosai számára is.  

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente újabb lehetősége keresése, melyben a pedagógusok 

szakmai útja fejlődik, sikeres életutat futnak be a kollégák, ez a 

sikeresség a gyakorlati tapasztalatokban a pedagógiai munkában 

realizálódik.  

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető – helyettesek/óvodapedagógusok/ 

 

Fejlesztendő területek: 

Kiemelkedő terület 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Intézkedés neve 
Az intézményben már megfogalmazott, minden igényt kielégítő 

weblap létrehozása. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A belső szakmai együttműködéshez tartozik a megfelelő kép-

zettség megszerzése is a közös szakmai gondolkodáshoz  

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

5 éven belül készüljön el az óvoda jól használható/működő hon-

lapja 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Honlap létrehozása/annak folyamatos karbantartása 
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A feladat végrehajtásának 

módszere: 

elkészíttetni és működtetni az óvodai honlapot 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól használható és folyamatosan karbantartott, frissülő honlap 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

5 éven belül készüljön el az óvoda honlapja 

A feladat felelősei: óvodavezető 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Intézkedés neve 
Az óvoda meghatározó intézménye a városnak, kulturális,családi 

programokszervezője,segítője,ötletgazdája,megvalósítója.2017/18-

as tanévtől két szerepben is készül,mint jó gyakorlatot átadó in-

tézmény.(megyei) 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A közéleti részvétel értelmezése, részekre bontása pedagógiai tar-

talmú, kulturális, helyi, térségi stb.. Ebben az óvoda helyé-

nek/szerepének megtalálása 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

A közéleti szerepet erősíti az óvoda 2017-ben ’kincses 

kultúróvoda 2017’ cím tulajdonosa, melyet az kulturális államtit-

kárság ítélt oda. Ennek a külső kapcsolataiban megmutatkozik 

évente a feladata. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Az intézmény a COMENIUS modell bevezetés óta számon tartja 

partnereit, kéri azok véleményét, figyelembe veszi tervezéseikor 

javaslatait. A település közéletében a pedagógusok a gyerekek az 

óvoda egész alkalmazotti közössége jelen van. Külső szakmai 

szereplése az intézménynek a 2017-2018-as tanévtől igen intenzív. 

azt megelőzően a tehetségműhelyek közötti szakmai együttműkö-

désben már jelentős szerepe volt és van intézményünknek. Az 

óvoda 2017-ben ’kincses kultúróvoda 2017’ cím tulajdonosa, a 

vállalások teljesítése 2017/2018 –as tanévben 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

érdeklődés felkeltése/ aktivitás fokozása/ arányos, egyenletes 

munkamegosztás 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól működő közösségi, közéleti, pedagógiai munka helyes ará-

nyokkal. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

Évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

Kincses kultúróvoda feladatok 2017/2018 tanév 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 

 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
6.. Pedagógiai munka feltételei 
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Intézkedés neve 
Az óvoda az IKT eszközeit alkalmazza a nevelő munkájában. A 

legjobb gyakorlatok eredményeinek követésére, alkalmazására 

(kooperatív tanulás szervezés,tervezés)nyitott a nevelő testület 

és a vezetés. Az intézmény rendszeresen felméri a szükséglete-

ket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás-

szükségletéről. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

Az innováció, a szakmai érdeklődés, a pedagógiai hagyomá-

nyok ápolása, az új típusú pedagógiai szemlélet sajátunkká for-

málása 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

a Pedagógiai Program és az Alapprogram cél és feladatrendsze-

réből kiindulva kell meghatározni az innováció mértékét lehető-

ségeit az intézményen a csoporton belül. Ehhez szükséges közös 

feladat kijelölés, célképzés. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együtt-

működésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jel-

lemző. Magasfokú szakmai érdeklődés, innovatív készség jel-

lemzi a kollektívát. Az értékek megőrzése mellett, a gyermekek 

életkori sajátosságainak, az óvoda adottságainak figyelembevé-

telével. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

érdeklődés felkeltése/ aktivitás fokozása/ arányos, egyenletes 

munkamegosztás 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól működő pedagógiai munka az eredmények számbavétele a 

fejlesztendő területek megfogalmazása 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 

 

Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő terület 
7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az 
óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott el-
várásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott cé-
loknak való megfelelés. 

Intézkedés neve 
A tervekben jól követhetők a pedagógiai programban kiemelt 

célok, feladatok, felelősök,a megvalósulást jelző eredménymu-

tatók. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A koherencia a törvények, a tervezés, a megvalósítás egységes 

rendszerében értendőek 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

a Pedagógiai Program és az Alapprogram cél és feladatrendsze-

réből kiindulva kell meghatározni a konkrét éves feladatokat, az 

ehhez tartozó alrendszereket is.  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 
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A feladat: Pedagógiai Programunk célja konkrét, feladatinak alapja a 

gyermeknek, mint személyiségnek az önmagához való fejlődési 

útjának támogatása tevékenységek által, tevékenységeken ke-

resztül valósul meg, hangsúlyozva legfőbb tevékenységét a já-

tékot. A tanév során megvalósultak a PP-ben foglaltak. Az óvo-

dai nevelésünk az AP és a PP elveit megtartva és megvalósítva 

történt meg. 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

elemzés/ ellenőrzés/értékelés 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Jól működő pedagógiai munka az eredmények számbavétele a 

fejlesztendő területek megfogalmazása a koherencia, az össz-

hang felismerése és működtetése a pedagógiai munkában. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

Évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 

 

 

 

Fejlesztendő területek: 

Kiemelkedő terület 
7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az 

óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott el-
várásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott cé-
loknak való megfelelés. 

Intézkedés neve 
Az aktuális szakmai és pedagógiai programban rögzített fogal-

mak megjelenítése a dokumentációkban és annak szükségszerű 

módosítása. 

Intézkedés cél-

ja/indokoltsága 

A koherencia az óvodai dokumentációkban, az új fogalmak át-

vezetése a dokumentumok között amennyiben szükséges 

Intézkedés mérföldkövei, 

ellenőrzési pontjai: 

a Pedagógiai Program és az Alapprogram, tervek /éves munka-

terv, vezetői pályázat/ fogalmainak átvezetése/folyamatos, nap-

rakész legyen 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: a Pedagógiai Program és az Alapprogram, tervek /éves munka-

terv, vezetői pályázat/ fogalmainak átvezetése/folyamatos, nap-

rakész legyen 

A feladat végrehajtásának 

módszere: 

elemzés/ ellenőrzés/értékelés 

A feladat elvárt eredmé-

nye: 

Rendszerezett, jól áttekinthető, nyomon követhető, az aktualitá-

sokat figyelembe vevő intézményi dokumentációs rendszer. 

A feladat tervezett üteme-

zése: 

Évente konkrét cél és feladat megjelölések, felelősök kijelölése. 

A feladat felelősei: óvodavezető/ óvodavezető-helyettesek 
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4. sz. melléklet 2017/2018-as tanévi beszámolóhoz 

Szabad játék vezetői ellenőrzés összegzése 

 

Ellenőrzési szempontok, melyek alapján az óvoda vezetése (2 fő) feljegyzéseket készített: 

- A gyermekek óvodai élményeinek és saját élményeinek megjelenési aránya a szabad játék során 

- A játéktémákban megmutatkoznak –e a nemi jegyek? 

- Hogyan alakulnak az egyéni játékok és a játszócsoportok a szabad játék alatt, 

- Személyes, saját játékszerek meghatározzák –e a játékot? 

- Milyen játékeszközök jellemzőek leginkább? /félkész, média hatású játékok, kész játékok stb../ 

- A csoport általános jellemzője a szabad játékban? 

- Milyen a játéktere a gyermekeknek, van –e lehetősége önmagának alakítania a játékteret? 

- Milyen egyéb helyek kapnak játékfunkciót? 

- A játékkörnyezet neveli –e a gyermeket önkifejezésre, az eszközök alkotó felhasználására? 

- A játékkörnyezet alárendelt szerepe megfigyelhető –e a játék folyamatának, a játékok produktumának 

szempontjából? 

- Megfigyelhető –e, hogy a játékban, a játékhoz szükséges szabályok, mint a játék folyamatának szabá-

lyai közösen létrehozottak –e? 

A feljegyzések összesítése a következő megállapításokat tartalmazza: 

A szabad játék mai rendszerének elemei: a gyermekek megismerése, szabad játék támogatása, fejlő-

dés nyomon követése, szabad játék kapcsolata már tevékenységekkel, mint elméleti háttér ismerete fon-

tos a pedagógiai munkában.  

Egyik háttér a gyermeki játékelképzelések és koncepciók tartalmi jegyei, másik a játékban használt terek, 

tárgyak jegyei, harmadik a játékban érvényesülő kapcsolatok sajátosságai. 

A megfigyeléseinkben a fentiek figyelembevételével információkat szerezhetünk a gyermekek pszi-

chés szükségleteiről (belső igényükből, szükségleteikből fakadó érzelmi megnyilvánulásaikról), spontán 

tanulási folyamataikról, ehhez figyelembe vettük: 

- A gyermeki játék hipotézisek kipróbálása ellenőrzéseként is működik, ahol saját hipotéziseiket 

próbálják ki, egyéni szinteken. 

- A szimbolikus gondolkodás szerepe a játék folyamatában. 

- A játék izgalmát, feszültségét az interaktivitás, az ingerek létrehozása is befolyásolja. 

- Keretekben működik jól az együttjátszás (saját játszótársi státuszok, egymás között kialkudott vi-

szonyok, normák). 

- A játéktérben az egyéni elképzelések lehetőségei, a saját szükségletének figyelembevétele felsza-

badító, előremozdító, továbblendítő, megnyugtató, fejlődést segítő szerepei. (Pálfi 2015). 

Az elemzésből levonjuk azt a következtetést, hogy a játék ideje, helyszíne, az élmények, az eszközök 

a minősége, mennyisége befolyásoló tényezője az óvodai szabad játéktevékenységnek. Így a fentiek meg-

felelő biztosítása az óvodapedagógusok elsődleges feladatai közé kell, hogy tartozzon. Hiszen a szabad 

játék számos készség, képesség fejlődésének kapuja.  

   A szabad játéktevékenységben a gyermekre jellemző sajátos igények, szükségletek keletkeznek, me-

lyeket a játékban önmaga is ki tud elégíteni. Ehhez segítik a társak, a játékok helyszínei, melyeket maga 

választ, az időtartam, melyet egy – egy játéktevékenységgel kíván eltölteni. Ezek újabb magasabb rendű 
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folyamatok beindulását eredményezik, így lehet a szabad játék a tanulás legkiválóbb színtere óvodás-

korban.  

Az óvodának a szerepe kiemelkedő abban a tekintetben is, hogy olyan játékok játszásának lehetőségét is 

biztosítsa a gyermekek számára, melyek szinte már csak intézményes keretek között öröklődnek tovább 

(népi játékok, szabályjátékok). A régi, a nagyon modern és a hagyományos játékokból kialakult játékfaj-

ták játszásának is helye van a mai óvodai nevelési rendszerünkben.  

Pedagógusként el kell jutnunk arra a felismerésre, hogy a gyermek játékkörnyezetének alakítása közösen 

a gyermekkel együtt is történhet, ahol figyelembe vesszük egyéni igényeit, egyben alakítjuk, formáljuk, 

önkéntelenül szemléletmódját. Nem kampányszerűen tudunk közösen környezettudatosak lenni. Ezzel a 

neveléssel, játékfelfogással, befolyásoljuk ezáltal a szülők vásárlási, játékvásárlási szokásait is, segítjük, 

befolyásoljuk az otthoni közös játékot, az otthoni közös időtöltést. 

  A játék, a szabad játék általi megfigyelések szélesebb, tágabban értelmezett következtetések levo-

nására is feljogosítanak bennünket. A játékban a játék által bővül és fejlődik társas kapcsolati rendszerük, 

a játék egyre inkább közösségi jellegűvé válik. A játék által bevont eszközök (félkész, és kész, de más-

ként használt) által egyre fejlődik kreativitásuk, fantáziájuk, alkotókedvük. Az eszközök használata által 

bővülnek ismereteik az eszközökről, egyre ügyesebben használnak bizonyos eszközöket (pl, a kuckó épí-

téséhez egyre ügyesebben kötik meg, hajtogatják össze a pokrócokat). A közös játékok során az élmé-

nyek felhasználásával bővül a játékok témája, tartalma is.  Megfigyelhetjük, hogy egyre hosszabb ideig, 

egyre mélyebb tartalmakkal, egyre tervszerűbben játszanak, a sokat és szabadon játszó gyermekek, 

gyermekcsoportok. Önállóságuk is nagyfokú fejlődésen megy keresztül, mernek gondolataikban elru-

gaszkodni a valóságtól, mert igazén megélik, hogy a játékban minden megtörténhet. (Kovács és Bakosi, 

2007). 

Látható a pedagógiai folyamatban a játék elsődleges szerepének hangsúlyossága, a széles lehetőség a 

játéktevékenységekben, melyeket az óvodapedagógusok biztosítanak az óvodai csoportokban. A szabad 

játék pedagógiai hatásainak felismerése és működése a gyakorlatban, mint a 3-7 éves korú gyermekek 

természetes napi tevékenysége jelenik meg.  

Az óvodapedagógusok a szabad játék kibontakozását elősegítik közös csoportos élményszerzésekkel. 

Sok helyen jelent meg a saját otthonról hozott élmény is a szabad játékba. A nemi jegyek játékban való 

elkülönülésében összefüggéseket is felfedezhettünk a csoport játékeszközei és a csoport összetétel (élet-

kor, attitűd) tekintetében is. A játszó csoportok az együttjátszásban, az egymás melletti játékban túlnyo-

mó többségben hozták az életkornak megfelelő (Mérei fokozatok szerinti) formákat. Ezt különösen jól 

meg lehetett figyelni a viszonylag hosszú 3 órás megfigyelési idő alatt.  

Az egyes játéktípusok egymásra épülve, egymás talaján érlelődve alakulnak ki. Egy-egy játéktípus 

többféle más játéktípus kiinduló pontja lehet.  Egy új játéktípus bontakozik ki úgy, hogy közben egy má-

sik játéktípus a meghatározó. 

A tanévre beérett az az évek óta tartó hospitálás, megbeszélés, előadás, látogatás a szabad játék té-

makörében. Ezt kiválóan tükrözi a játék eszközök a játéktér újragondolása a csoportokban. Sok csopor-

tunk tágabbra helyezve a gyermekek játékkörnyezetét lehetőséget biztosít az levonulásra kisebb csopor-

tok számára az öltőben, folyosón stb. 

A megfigyelés alatt jól látszik a kezdeményezőkészség a gyermekek részéről a játékfolyamatban, a 

játékaikat megbecsülő óvodások, az egymás játékába bekapcsolódási aktivitást mutató gyermekek. Ezek 

feltételezik, hogy az óvodai csoportokban a játékkörnyezet adekvát a játékhoz. A gyermeki játék meg-

nyilvánulása individuális és mikrocsoportos szinten, mint szocializációs szintér értelmezhető. Ebben a 

környezetben felerősödnek az érzelmek, a környezet inspirálja a gyermeket további játékra, cselekvések-

re. 4-6 gyermek számára láthatóan lehatárolt játszóhelyek, mobilizálható elemek segítik ezt a fajta színte-

ret. Játékközpontú játékkörnyezet meglétét láttuk, mely az életkornak, az egyéni képességek 

kibonatkoztatásának megfelelő talaj. Ez a játékközpontú környezet alkalmat ad gyermekek számára az 

önkifejezésre, arra, hogy a környezet eszközeit alkotó módon saját kreativitásának megfelelően használja 

fel.  
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5. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

 

Fejlesztőpedagógusok munkájának éves értékelése 

2017-2018 
 

 

 

A fejlesztő óvodapedagógusi munka olyan pedagógiai tevékenység, amely a tanuláshoz szükséges 

pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szol-

gálja. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok 

miatt keletkeznek a gyermeknél, megváltoztatja a kialakult negatív motivációkat, csökkenti a viselkedési 

zavarokat, megelőzi a neurotikus tüneteket, melyek a már esetlegesen elszenvedett sorozatos konfliktu-

sok és frusztrációk miatt kialakulhatnak. 

Intézményünkben azok a gyerekek vettek részt fejlesztőfoglalkozáson, akiknek a Szakértői Bi-

zottság szakvéleményében megjelölte a fejlesztendő képességeket. 

Két fejlesztőpedagógus és egy kommunikáció-és beszédfejlesztő pedagógus 15 gyerekkel foglalkozott a 

szorgalmi időszakban. A fejlesztőpedagógusok 5-5 gyerekkel, a kommunikáció-és beszédfejlesztő peda-

gógus 5 gyereket fejlesztett.  

A foglalkozások októbertől májusig tartottak, hetente egy alkalommal 30 percben, egyéni és csoportos 

keretek között. Ezeket a fejlesztő foglalkozásokat úgy építjük be a gyerekek napirendjébe, hogy ezzel ne 

zavarjuk meg a csoportokban folyó nevelő-oktató munkát. Annak érdekében, hogy a fejlesztések minél 

eredményesebbek legyenek, a pedagógusok használták a tornatermet és annak egyre bővülő tornaeszkö-

zeit, illetve a fejlesztő szobában található játékokat és az általuk készített esztétikus fejlesztő eszközöket, 

melyek felhasználhatóak többféle képesség fejlesztésére is. 
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 A fejlesztő pedagógusok a szakértői véleményben megjelölt területeknek megfelelően készítették el 

az éves munkatervüket. Minden gyereknek felvezették az Egyéni fejlesztő lapot, és a Haladási naplóban 

rögzítették a foglalkozásokat. Az éves fejlesztési terv összeállításakor figyelembe vették a gyermekek 

életkorát, aktuális állapotát, a fejlődési sajátosságokat, a fejlesztendő területeket, részképességeket, a ki-

alakult képességeket, és a már meglévő ismereteiket. 

Az egyéni foglalkozáson a nagymozgások, finommotorika, beszéd, figyelem, térészlelés, általános tá-

jékozottság, feladattudat fejlesztése volt a cél. A csoportos foglalkozásokon a következő területek fejlesz-

tése valósult meg: 

 nagymozgás,  

 testséma tájékozódás a térben, síkban 

 érzékelés, észlelés és az ehhez kapcsolódó gondolkodási műveletek 

 szem- kéz koordináció, finommotorika 

 beszéd 

 gondolkodás, fogalmi háló kialakulása 

 figyelem 

 emlékezet  

 számolás  

 feladattudat 

 

A fejlesztő foglalkozások megtartásánál a következőkre figyeltek a pedagógusok:  

 

 egyénre szabott, differenciált fejlesztés valósuljon meg minden gyereknél 

 a fokozatosság elve érvényesüljön 

 megfelelő idő hagyása a gyakorlásra 

 minél több érzékelési csatornák bevonása a fejlesztésbe 

 a foglalkozások hangulata játékos, kreatív legyen 

 nyugodt, elfogadó légkör alakuljon ki 

 annak a szintnek az erősítése, ahol már biztos a tudás,  

 a pozitívumokra épülő visszajelzés alkalmazása, hogy sikerélménye legyen a gyerekeknek 

 differenciálás a feladatokban, eszközökben, választott technikák különbözőségében, munkafor-

mában,  
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A gyerekek szívesen és örömmel vettek részt a foglalkozásokon. A 10 gyerekből heten kezdik meg ta-

nulmányaikat ősszel az iskolában, három gyereknél pedig még folytatni kell a fejlesztéseket a következő 

nevelési évben. 

A pedagógusok munkáját pozitívan segítette a kolléganőkkel, logopédussal folytatott beszélgetések a 

gyerekekről. Ahhoz, hogy a fejlődés sikeres legyen és a kitűzött célokat elérjük elengedhetetlen a közös 

összehangolt munka a szakemberek mellett, a szülők részéről is. Ebben az évben, érdeklődőbbek voltak a 

szülők a fejlesztések iránt, de ennél több együttműködésre van szükség a szülők és pedagógusok között, 

hogy a gyerekek számára megfelelő legyen a fejlődés az elmaradott területeken. 

 

Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógusunknak is kiemelkedő feladata volt a 

szókincsbővítés, a k-t, az r-l és a sziszegő hangok hibájának javítása. Hetente 2 alkalommal 30-30 

percben, mikrocsoportos formában (2-3 gyermek) foglalkozott a gyerekekkel. A  fejlesztés célja a helyes 

kiejtés, és hogy megvalósuljon az új hang használata a szavakban, mondatokban, szövegben, és a 

beszédben. A fejlesztés eredménye, hogy május végére szinte minden esetben a gyerekek szókincse 

bővült, kifejezőkészségük fejlődött beszédkedvük fokozódott. A  /k, t, r, l, és sziszegő/hangok 

differenciálása is minden gyereknél fejlődést mutat, hiszen a hangok differenciálódtak. 

A heti egy alkalommal történő foglalkozás valójában az otthoni gyakorlással lenne teljes értékű 

fejlesztés. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, a szülőknek is gyakorolni kellene gyermekükkel, mert 

ezzel sikerülne megalapozni közösen a tiszta beszédet. 

 

 

 

Téglás, 2018-06-06 

 

       Veresné Hevesi Zsuzsánna 

                                            óvodavezető helyettes 
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6. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

BESZÁMOLÓ 2017/2018-as tanév  A gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséhez 

Adataink: (Az adatok a 2017. október 1-jei óvodai statisztikai adatok) 

Csoportok száma: 10  

Gyermeklétszám alakulása:     246 fő (2017. október 01.) 

        245 (2018. április 10.) 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma:   4 fő 

Fejlesztő foglalkozásokon részt vevő gyermekek száma:  18 fő  

Logopédiai fejlesztésben részt vevők száma:  40 fő 

Gyógytestnevelést igénylő gyermekek száma:  15 fő 

Szenzomotoros tornán részt vevő gyermekek száma: 8 fő 

Pszichológus terápia (2 fő pszichológus; heti: 4 és 2 órában): 8 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd: 2 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma:   19 fő 

- óvónői megítélés szerint: 5 fő 

Veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma:   11fő 

- ebből óvónői megítélés szerint: 3 fő 

Vizsgálatok 2017. évben, 2018. januárban: 

Járási: szakértői bizottsági vizsgálatok (pedagógiai): 13 fő 

Járási: szakértői bizottsági vizsgálatok (iskolaérettségi): 7 fő 

Megyei szakértői bizottsági felülvizsgálatok: 3 fő 

Országos szakértői bizottság felülvizsgálat: 1 fő 

A gyermekétkeztetés megoldásának módja: 

Összes étkező:246 fő 

Ebből: Térítés nélkül étkező: 232 (kedvezmény mértéke 100%) 

A kérelem okaira vonatkozó adatok: 

- gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 35 fő 

- tartósan beteg:11 fő 
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- családban tartósan beteget nevelnek:2 fő 

- családjában három vagy több gyermeket nevelnek:43 fő 

- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság: 9 fő 

- családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át: 132 fő 

Óvodai létszámadatok: (2017. május) 

óvodapedagógusok száma: 21 fő 

 Ebből: GYED-en van 2 fő (helyettesítésük megoldása 2018. augusztus 31-ég pedagógiai asszisz-

tensekkel történik, sikertelen meghirdetett pályázat miatt) 

óvodapedagógusok minősítési adatai: 

Gyakornok: 0 fő 

Pedagógus I. kategória: 10 fő ebből 4 fő 2019-es tanévre jelentkezett a minősítési eljárásra 

  Pedagógus II. kategória: 7 fő 

  Mesterpedagógus: 2 fő 

pedagógiai asszisztens: 3 fő; dajka: 10 fő; óvodatitkár: 1 fő; műszaki dolgozó: 1 fő 

Kapcsolattartás formái a szülőkkel: 

- 0.szülői értekezlet és a csoportokban megtartott szülői értekezletek. 

- a gyermekek óvodakezdésekor történő családlátogatások,ahol lehetősége nyílik az óvodapedagógusok-

nak,hogy a gyermekeket a saját lakókörnyezetükben ismertesség meg. 

- fogadóórák tartása, ahol a szülő bővebb tájékoztatást kérhet az óvodapedagógusoktól gyermeke óvodai 

életéről egyéni fejlődéséről. 

- a gyermekek megfigyelési/mérési rendszerén (mely évente két alkalommal történik, ősszel és tavasszal) 

keresztül a szülő tájékoztatást kap a gyermeke egyéni fejlődési menetéről. 

- nyitott óvodai napok a leendő óvodásoknak. 

- nyílt napok, ahol a szülők betekintést nyerhetnek a gyermekük óvodai életébe. 

- óvodai programok: (nyílt napok, tehetségnap, farsang, kiszebáb égetés, óvodai bál, csoport kirándulá-

sok, csoport főzések, családi nap) 

- tanévzáró és ballagó ünnepségek. 

 

Személyi és tárgyi feltételek: 

Az óvoda személyi feltételeiben a pedagógushiány már az intézményben is érezhető. Leginkább a határo-

zott idejű jogviszonyra jelentkezés esetében nincs jelentkező. A 2018. év elején meghirdetett két fő óvo-
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dapedagógus álláshelyre egy fő óvodapedagógus sem jelentkezett.  

Az intézmény speciális feladatokat is ellát annak érdekében, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

ellátásában teljes körűen részt tudjunk vállalni.  

Ehhez fejlesztőpedagógus szakemberre van még szükségünk, így az óvoda 2018-2022-es továbbképzési 

programjában –e képzés támogatása prioritást élvez. 

Tárgyi feltételeink teljes mértékben adottak, így a nevelőmunkát zavartalanul tudjuk végezni. A fenntartó 

2018-ban elnyert óvoda felújítási és energetikai pályázata révén a régi épületrész is korszerű körülmé-

nyek között várja a gyerekeket a 2018/2019-es tanévben. 

Szakmai tartalmak és tervek: 

A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek fejlődésének megsegítése, sorsának jobbá tétele, a 

család életvezetésének, gyermeknevelésének segítése, mentorlálása a gyermekvédelmi felelős az óvoda-

vezető és az óvodapedagógusok, a szociális segítő egymást támogató megerősítő munkája révén valósul-

hat meg. Ehhez gyors és hatékony jelzőrendszer megléte szükséges. 

Prevenciós tevékenységek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szülők megsegí-

tésének érdekében: 

- Előadást szerveztünk pszichológus bevonásával a gyermekek viselkedésének rendezése téma-

körben. Az előadáson 30 szülő vett részt  

- Az óvodában heti egy alkalommal jelen lévő szociális segítő is végez preventív munkát. 

- Az óvodapedagógusok zárt csoportszintű facebook csoportban gyakran osztanak meg gyer-

meknevelési és egyéb cikkeket, melynek preventív jellege van. 

- három éves óvodások preventív logopédiai szűrése 

- az óvodai tehetségműhelyekbe bevonásra kerülnek HH és HHH-s gyerekek is. 

 

2017/2018-as tanévben, mint képző intézmény két alkalommal került megrendezésre óvodánkban az 

EFOP 3.1.1-es Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében a tehetséggondozás 

és a művészeti nevelés témakörében háromnapos továbbképzés. Ahol biztosítottuk a helyszínt, bemutat-

tuk óvodánk egy-egy csoportjában folyó nevelési munkát a fenti két területen. Ebben a projektben óvo-

dapedagógusaink szintén 3 napos képzéseken vettek részt az ország különböző óvodáiban. A projekt fó-

kuszál a hátrányok csökkentésére a hátránykompenzációra. 

2017/2018-tanévtől három tanéven keresztül, mint az Oktatási Hivatal bázisintézménye mutatkozunk be 

a megye óvodái számára, szakmai gyakorlati munkánkkal. 

További terveink: Óvodai nevelési rendszerünk folyamatos, magas színvonalú működtetése, mely az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és óvodánk Pedagógiai Programja figyelembevételével a 

gyermek legfőbb tevékenységére a játékra építve éri el a gyermek egyéni fejlődését, képességeinek fej-

lesztését, az iskolai életre alkalmas kooperációs, kommunikációs, szociális készségeinek meglétét.  
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7. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

 

BESZÁMOLÓ (1) 

 
A 2017-2018-as tanévben a téglási Bárczay Anna Városi Óvodában végeztem logopédiai munká-

mat. 

A foglalkozásokat óraadóként heti 10 órában tartottam. A gyerekek közül a nagycsoportosokat és a többi 

korosztályból a nagyon súlyos eseteket részesítettem előnyben, hogy az iskolakezdés idejére lehetőleg 

beszédhibák nélkül vagy nagyon kevés problémával tudjanak környezetükkel kommunikálni. 

A tanév kezdésekor felmértem a nagycsoportosok beszédének állapotát és kiszűrtem azokat, akik-

nek logopédiai megsegítésre van szükségük a beszédük javítása érdekében.  

39 gyereket vettem fel különböző kommunikációs problémával. A gyerekek beszéd problémái különbö-

zőek, 2 gyereknél a nyelvi fejlesztés volt az elsődleges feladat. 33 gyerek részleges pösze, nekik 10-nél 

kevesebb hanghibájuk van. 4 gyerek nagyon súlyosan pösze, beszédük nehezen érthető, őket általános 

pöszének nevezzük. A fiúk száma 21, míg a lányoké 18. A lányoknál sokkal több és súlyosabb problémát 

tapasztaltam a kommunikáció különböző területeinek elemeivel, mint a fiúknál. 

A gyerekek leggyakoribb beszédhibája a pöszeség, ezen belül is a „s-zs-cs-sz-z-c-l-r” valamint a 

„k-g-ty-gy-ny”hangok helytelen képzése, cseréje vagy elhagyása. Nagyon sok gyereknél tapasztalható a 

laterális és az interdentális hangképzés, melyek az utóbbi években nagyon megszaporodtak. A feladatom 

ezeknek a hangoknak a helyes kialakítása és a beszédbe való beépítése játékosan formában, változatos 

módszerekkel. A gyerekeket a kommunikáció elemeinek helyes használatára, nyelvünk ápolására, szép 

tiszta kiejtésre igyekeztem megtanítani. 

A csoportban 4 gyerek nagyon súlyos hangképzési problémákkal küzd. Néhányuk szókincse na-

gyon szegényes, gyakran hibásan használják a grammatikai szabályszerűségeket, és több hangot ejtenek 

és használnak hibásan, beszédük nagyon nehezen érthető. Sokaknak a zöngés és zöngétlen hangok meg-

különböztetésével van gondjuk. A hangok kialakítása nagyon sok munkával érhető el, automatizálásuk 

még nagyobb erőfeszítésbe kerül.  

A 39 gyerek közül év végére 7-nek a beszédhibáját sikerült tökéletesen kijavítani, a beszédébe he-

lyesen beépíteni a kijavított hangot, így tünetmentessé váltak. 26 óvodás beszéde lényegesen javult, nekik 

általában az „r” hang képzésének helyes kialakítása maradt még el vagy az „ s-zs-cs - sz-z-c ” hangokat 

nem képezték még helyesen, vagy a megtanult hangok még nem épültek be hibátlanul a mindennapi 

nyelvhasználatba. 5 gyerek fejlődése csak részben javult, 1 gyerek fejlődése keveset javult. Azoknak, 

akik még nem tünetmentesek a későbbiekben további terápiára lesz szükségük itt az óvodában vagy ab-

ban az iskolában, ahol megkezdik általános iskolai tanulmányaikat. 

A gyerekek rendszeresen, szívesen és örömmel jártak a logopédiai foglalkozásokra, és lelkesen 

végezték a feladatokat. 

A logopédus munkájának sikerességéhez a szülők, gondviselők együttműködése elengedhetetlen. 

Sajnos nem minden szülő/gondviselő érezte ennek felelősségét, fontosságát ebben a munkában, ezért az 

ilyen hozzáállás a munka eredményességét gyengítette. 

 

Téglás, 2018. június 15. 

 

         Fedorné Szabó Erzsébet 

         logopédus 

 

Év végi beszámoló (2) 
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A 2017-2018-as tanévben óraadóként 5 órában végeztem logopédiai munkát a Bárczay Anna Vá-

rosi Óvodában. Fejlesztésben összesen 24 gyermek részesült.  

2017 szeptemberében megkezdtem, azoknak a gyermekeknek a kötelező logopédiai szűrését, akik 

2016.09.01-2017.05.31. között, 2017.05.31-2017.08.31. között, és 2017.08.31-2017.12.31. között töltöt-

ték be 5. életévüket. A szűrésen 25 gyermek vett részt. A szűrések eredménye alapján 4 gyermeknek nem 

volt artikulációs zavara; a többieknek a részletes logopédiai vizsgálatok elvégzéséhez, a vizsgálati behí-

vókat kiküldtem, megvizsgáltam a fejlesztésre szoruló gyermekeket és elkészítettem a logopédiai véle-

ményeket, melyeket a szülőkkel is ismertettem. Továbbá tájékoztattam a szülőket és az óvodapedagógu-

sokat a logopédiai terápia menetéről. Az artikulációs terápiákat októberben 21 gyermekkel kezdtem meg, 

közülük 15 gyermek logopédiai diagnózisa a részleges pöszeség volt, 6 gyermeknél pedig általános pö-

szeség. A leggyakoribb probléma az sz-z-c, illetve az s-zs-cs hangzók interdentális képzése volt, illetve a 

hangelhagyások közül az r hang aláliája.  

Novemberben elvégeztem a 2017.09.01-2017.12.31. között 3. életévüket betöltött gyermekek nyelvi fej-

lettségének szűrését szülői értekezletek keretében. 22 gyermek szűrésére került sor, közülük - a KOFA 

szűrőlapok eredménye alapján - 2 kisfiú tanácsadásban részesült, nyelvi fejlődési késés miatt. A tanács-

adás keretein belül a gyerekek passzív szókincsének aktivizálása, illetve aktív szókincsük bővítése volt a 

cél. Év végére mindkét kisfiú nyelvi fejlettségi állapota lényegesen javult. Márciusban felvételre került 

egy 4;6 éves nem beszélő kisfiú, mivel a pedagógiai szakszolgálat vizsgálata alapján, intenzív logopédiai 

terápia volt a fejlesztési javaslat.  

Az artikulációs terápiára járó 21 gyermek közül 4 gyermek beszéde vált tünetmentessé. Lényegesen ja-

vult 2 gyermek, részben javult 7 gyermek fejlődése. Súlyosabb beszédhibák, illetve egyéb rendellenessé-

gek miatt keveset javult a beszéde 6 gyermeknek, és nem javult 2 gyermeknek; nekik további fejlesztésre 

lesz szükségük a következő tanévben. A gyerekek többsége a foglalkozásokon szívesen és aktívan vett 

részt. 

2018 júniusában elvégeztem azoknak a gyermekeknek a kötelező logopédiai szűrését, akik 

2017.08.31-2017.12.31. között 5. életévüket betöltötték, és ősszel nem vettek részt szűrésen, illetve akik 

2017.12.31-2018.05.31. között töltötték be 5. életévüket. A szűrésen 35 ötéves gyermek vett részt. A szű-

rés eredménye alapján fejlesztésre szoruló gyermekek száma 29. Ők szeptemberben megkapják a vizsgá-

lati behívókat a részletes logopédiai vizsgálatokhoz. A júniusi szűrésen a 3. életévüket betöltött gyerekek 

közül négyen vettek részt, a többiek szűrésére óvodai nevelésük kezdetekor kerül sor, továbbá szeptem-

berben vesznek majd részt szűrésen azok a gyerekek, akik 2018.06.01-2018.08.31. között, és 2018.09.01-

2018.12.31. között töltik be 5. életévüket, illetve akik már betöltötték, azonban júniusban hiányoztak. 

    

 

 

Téglás, 2018. 06. 21.         

 

 

Nagy-Misinkó Ditta 

          logopédus 
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8. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

Gyógytestnevelés év végi beszámoló 

 A 2017/2018-as nevelési év elején a gyermekorvos és az óvodapedagógusok által gyógytestneve-

lés foglalkozásokra utalt óvodás gyermekek száma 20 fő volt. 2018 januárjában 2 gyerek, márciusában 1 

gyerek gyerek csatlakozott még a csoporthoz, így a létszám 23 főre emelkedett. A gyerekek 2 csoportba 

kerültek besorolásra, igyekezve, hogy az azonos életkorú és diagnózisú gyerekek egy csoportba kerülje-

nek.  

A foglalkozások a téglási Bárczay Anna Óvoda tornatermében zajlottak heti 2 alkalommal.  

A gyerekek mozgásszervi elváltozással (lúdtalp, tartásrendellenesség, kézdeformitás) és belgyógyászati 

betegséggel (túlsúly) lettek diagnosztizálva. 

           Ebben a nevelési évben kiemelt szerepet kapott a természetes mozgás (csúszás, kúszás, mászás, 

egyensúlyozás). Ezek  a mozgások a törzs  mindkét oldalát egyformán foglalkoztatják, így nélkülözhetet-

lenek a test izomcsoportjainak arányos fejlődéséhez. 

Nagy hangsúlyt fektettem a tartásért felelős izomzat (mély-felületes hátizom, has-, farizom) mobilizálásá-

ra, erősítésére; a láb, talp boltozatát emelő kis talpizmok erősítésére; a szív- és keringési rendszer edzésé-

re; a légzésfunkció javítására. 

Sokat tornáztunk zokniban, mezítláb, hisz ez egy olyan edzettséget ad a talp izmainak, ami semmi mással 

nem pótolható. A gimnasztikát általában zenére végeztük. Ez a táncos mozgás a gyerekek számára sokkal 

vonzóbbá tette a gyógytestnevelést és lehetővé tette az izmainkkal való könnyebb bánásmódot és a diag-

nózis észrevétlen javulását. 

A mozgások végrehajtása közben folyamatosan tudatosítottam a gyerekekben, hogy melyik izomcsoport-

ra kell összpontosítaniuk. A gyakorlatokat mindig lassabb ütemben, játékosan végeztettem. A foglalkozá-

sok alkalmával folyamatosan javítottam a végzett gyakorlatokat, ügyelve a mozdulat helyes kivitelezésé-

re. Az időtartam mindig 35-40 perc volt a gyerekek aktivitását, fáradékonyságát figyelembe véve, melyet 



Bárczay Anna Városi Óvoda 

4243 Téglás, Kossuth u. 72/a 

OM:030844 
2017/2018 tanév beszámoló 

 

 

 

Szerkesztette: Szabó Mónika 2018. június 15. 

 

 

85 

mindig játékkal zártam.  

          Ebben a nevelési évben két bázisintézményi napunk is volt, melyen mozgásos, fejlesztő bemutató 

foglalkozásokat, programokat mutattunk be a hozzánk érkező vendégeknek. Többek között gyógytestne-

velés foglalkozást is láthattak a környező óvodákból érkező óvodapedagógusok. 

          Véleményem szerint tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. Tapasztalatom az, hogy a gyerekek 

szívesen, örömmel vettek részt a foglalkozásokon és év végére pozitív változást tapasztalok náluk. 

 

Téglás, 2018.06.08.                                                        Szabóné Győrffy Zita   

 

Gyógytestnevelés tanítására felkészített  pedagógus 

 

9. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

Tehetségműhelyek beszámolója 

 

Tehetségműhely vezető: Tóth Imréné 2017/18 tanév értékelése 

 

Tehetségműhely neve: Kézműves Kuckó 

Elsődleges célom a programban a kreativitás fejlesztése volt, ugyanis ez az a terület, amelynek fejlődését 

a gyerekek az élet minden területén hasznosítani tudják. A kreativitás döntő szerepet játszik a probléma-

megoldó viselkedésben, az érdeklődés fokozódásában és a tehetségek ösztönzésében, illetve felfedezésé-

ben. 

 A gyerekek motivációs és a kreatív adottságainak fejlődése egy éves fejlesztőmunka után elérte a kitű-

zött célt, ez látható a kreativitás – teszt, gyöngyfűzés eredményében, melyet a szülőkkel is ismertettem. A 

szociális éretlenség egyre több 6 éves gyereknél megfigyelhető. Ezért a szociális kompetenciák fejleszté-

sére is törekedtem, hiszen a páros, csoportos alkotó munkákban kompromisszumot kell kötni a társakkal, 

a csoportja tagjaival. 

 

A szülők többsége elkötelezett, segítik gyermeküket legjobb adottságaik támogatásában és a gyűjtőmun-

kánkban is aktívan vettek részt. A folyamatos kapcsolatot, információt 

https://www.facebook.com/groups/1080165178757292/ zárt csoportunkban tartottuk. Itt nézegethettek 

fotókat, videókat a foglalkozásról. 

 

A kreativitás vizsgálatának rajzos formája, ahol a megadott körökből (15 kör)kell rajzolni valami olyat, 

amelynek a kör részét képezi. 

https://www.facebook.com/groups/1080165178757292/
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Értékelés: -fluencia: a rajzok száma -flexibilitás: hány tárgykörbe lehet besorolni a rajzokat-originalitás: 

azon rajzok száma, melyek az adott csoportban csak nála találhatók -komplexitás: azon rajzok száma, 

melyekhez több kört is felhasznált 

Az első jelentős eltérés a rajzok számában mutatkozott meg. Átlagosan 10-14 kört sikerült kiegészíteni-

ük. A legkevesebb 6 a legtöbb 15 rajz volt. 

Flexibilitás szerint, azaz, hogy hány tárgykörbe lehet sorolni a rajzokat, a következő tárgykörök jelen-

tek meg: ember, állat, tárgy. Emberalakok, állatok kivétel nélkül minden gyereknél előfordultak.  

Originalitás szerint, hogy vannak-e olyan rajzok, amelyek csak nála találhatók meg a következő ered-

ményeket kaptuk. A gyerekek között kirívó esetre egyetlen példa volt. A többieknél a következők fordul-

tak elő: cseresznye, hópihe, gyűrű, gomb, földgömb, stb.  

Komplexitást, azaz melyekhez több kört is felhasznált a gyerek a következő vizsgálati eredményt kap-

tuk. Majdnem mindenki készített ilyen összekapcsolásokat, így főként ember- és állatrajzok születtek. 

Komplex rajzok is születtek: szemüveg, cseresznye, kukac, autó, hóember  

 

Nagyon fontos a gyermek kreativitását tekintve a családi háttér, hogy otthon kiegyensúlyozott életet él-

jen, foglalkozzanak vele, de ugyanúgy meghatározó szerepe van az óvodának is.  

18 fő 6-7 éves gyereket javasoltak 2017 szeptemberében az óvodapedagógusok és szülők. 4 fiút és 14 

lányt. A tehetséggondozás kiterjed a hátrányos helyzetű gyerekekre is. Ebben a tanévben 1 ilyen gyerek 

volt a csoportban. Megfigyelés, képesség és kreativitásvizsgálat alapján kezdtem el a fejlesztő munkát 2 

csoportban, heti egy alkalommal. 2 kislány már az elmúlt tanévben is tagja volt a tehetségműhelynek.  

Főbb alapelvünk a gazdagítás: A tanév során olyan hagyományos és modernebb technikákkal, eszközök-

kel ismerkedtek a gyerekek, amire a legtöbb csoportban nincs lehetőségük. Pl: szalvétatechnika 

(dekupázs), agyagozás, sütőgyurma, vasalós gyöngy. 

Műhelymunka során a tevékenységek végzésekor fontosnak tartottam, hogy élményszerű tapasztalathoz 

jussanak, és alkotás közben „szabad kezet” kapjanak, saját kreativitásukra hagyatkozzanak. A csoport-

munka kiemelkedő eszköze a szociális érzék fejlesztésének, az empátia és türelem elmélyítésének. A 

kézműves munka igazi örömforrás az alkotó gyerek számára. Nagyon fontos, hogy alkotás közben rá-

érezzenek a szépre, a harmóniára.  

Egész tanévben alkalmaztam mind az egyéni, mind a csoportos foglalkoztatási formát. 

Érvényesült a 4 alapelv, amitől kooperatív lesz a páros és a csoportmunka. (építő egymásrautaltság, 

egyéni felelősség, egyenlő részvétel, párhuzamos interakciók) 

Illetve additív feladattal készítettünk egy közös produktumot. Kooperatív műhelymunka minden hónap-

ban egy alkalommal volt. Ezeket fénykép és videó formájában feltettem a blogomba: 
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http://kooperativmuhelymunkak.blogspot.hu/ 

A pillanatképeken, videó felvételeken látható a koncentrált figyelem, az alkotó, örömteli hangulat, az 

együtt gondolkodás, a tevékenység folyamata és produktuma is. Törekedtem arra, hogy minden gyerek 

önmagához képest fejlődjön. Lehetőség volt a differenciált feladatadásra, de legtöbbször, amikor maguk-

nak választották ki, saját maguknak nehezítették a munkát, pl. a gyöngy méreténél, hiszen az apróbb 

gyöngy fűzése több időt, figyelmet, kitartást kíván. Munkánk befejeztével segítenek a gyerekek elpakolni 

az eszközöket, vigyáznak az értékekre.  

Egész évben törekedtem, a jó minőségű eszközök beszerzésére, szülők is sokat segítettek. Szívesen gyűj-

tötték a parafa dugót, teatasakot, befőttes üveg fedelét, nyomdából kaptunk papírokat, vagy a természet-

ben gyűjtögettünk. A szövéshez pl. használt pólót vágtunk csíkokra. Minden munkánkat kiállítottuk kéz-

műves–falunkon, majd következő héten hazavihették. 

A foglalkozás végén a visszajelzések is igazolták, hogy minden gyerek jól érezte magát, fejlődött vizuá-

lis, manuális, valamint intellektuális képességük. Fejlődött képzeletük, belső látásuk, lényeglátásuk, sze-

lektáló képességük, és nem utolsó sorban személyiségük. 

A programon elért eredményeket hatásvizsgálati eszközökkel is mértem félév végén.  Azok a gyerekek, 

akik iskolába mennek a következő tanévben, a tanév végi eredmények függvényében szüleinek javaso-

lom, hogy művészeti iskolánk grafika tanszakára jelentkezzenek. Továbbiakban figyelemmel kísérem 

tanulmányi, rajzpályázati eredményeiket, sikereiket, személyiségük további fejlődését. 

A program sikerét az jelenti, ha a gyerekek a program végéig részt vesznek a foglalkozások munkáiban, 

nincs lemorzsolódás. Ebben a tanévben mindenki örömmel végig alkotott, csak betegség miatt volt hi-

ányzás. Igyekszem figyelemmel kísérni a műhelyben tevékenykedő gyerekek csoportbeli eredményeit, 

személyiségbeli változásaikat. Ennek módszere a kolléganőkkel, a gyerekek óvó nénijével történő kon-

zultáció. 

 

Téglás, 2018. június 10                                                     Tóth Imréné 

                                                             Kézműves Kuckó  

tehetségműhely  vezető 
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Beszámoló 

 

Tehetségműhely vezető: Dudásné Vass Zsuzsanna 2017-2018-as nevelési év 

 

Pindur-Pandur tehetségműhely  

 

 

2017. szeptember végén 10 gyermek került be, óvodapedagógus kolléganőim javaslatára az általam veze-

tett tehetségműhelybe. 

A beválogatás kritériumának mind a 10 gyermek megfelelt, így október 02-án / hétfőn/ megkezdődött a 

gyermekek játékos tevékenységekben, s élményekben gazdag felkészítése. 

Heti egy alkalommal-hétfői napokon- alvásidőben zajlottak a foglalkozások, melyek elméleti és gyakor-

lati feladatokból álltak. 

A  tehetségműhely fő feladata a közlekedésre nevelésben az élmények szerepének hangsúlyozása, a gya-

logos közlekedés szabályaival való ismerkedés, a közlekedési eszközök ismerete, csoportosítása. 

A játékos és tudatos helyzetek elkülönítése 6-7 éves korban kezdődik. 

A leggyakrabban előforduló helyzet a gyalogosan szülővel / testvérrel/ való közlekedés.  

Az óvodai közlekedésre nevelés és a szülők feladata , hogy gyermekeink megtanulják a közlekedés sza-

bályait, magatartási normáit ahhoz, hogy biztonságosan közlekedővé váljanak. 

Célom: olyan képességek birtokába juttatni a gyermekeket, amely által felismerik, s alkalmazni tudják azt 

a magatartási formát, amely az adott közlekedési helyzetben a legbiztonságosabb. 

Fontosnak tartok olyan speciális képességek fejlődését elősegíteni, amelyek lehetővé teszik, hogy minél 

több elméleti, és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek. 

A megismerési képességek közül: a hallás, látás, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, 

helyzetfelismerés, együttműködési képesség fejlesztése volt fontos feladatom. 
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A mozgás képességei közül: a testi ügyesség és a koordinációs képesség, gyorsaság, állóképesség, egyen-

súlyérzék fejlesztésére  törekedtem. 

Az éves ütemtervnek megfelelően haladt a munka, egy-egy változtatás csak az időjárás miatt vált szüksé-

gessé. 

Foglalkozásaink alkalmával fontos volt a megfelelő eszközök biztosítása: 

-Óvodánk Kressz pályája, parkolója, mint a gyakorlás helyszínei 

-Számítógépen rajzfilmek nézése a közlekedéssel kapcsolatosan 

-Képek, közlekedési lapok 

-Képsorozatok 

-Feladatlapok, nyomdák, színezők 

-Táblák, bóják, kerékpárok 

-Társasjátékok, kirakók, memória játékok. 

 

Bemutató foglalkozást tartottak nekünk: 

Polgárőrség részéről -több előadó segítségével- kerékpár alkatrészeiről alapos bemutatás történt , majd 

feladatlap kitöltése a tanultakról. 

 

Miben segíthet a család? 

Elsősorban abban, ha a gyermekkel  közlekedő felnőtt helyes, követhető közlekedési példát mutat a 

gyermeknek. 

Fontos tudatosítani a szülőben, hogy ő a gyermek pédaképe! 

 

Nevelési évünk során fontos volt a tehetségműhelybe járó gyermekek motiválása, amelyet a megfelelő 

kommunikációs elemek használatával, s játékossággal értem el. 

 

Pedagógiai attitűdöm tükrében: "Segíts, hogy magam csináljam" ( Maria Montessori) próbáltam terelget-

ni, bőviteni tudásukat a tehetségműhelybe járó gyermekeknek, akik nagy kedvvel, jó hangulatban érkez-

tek a foglalkozásokra. 

 

2018.05. 26-án, Budapesten megtartott " Pindur-Pandur Ki-Mit-Tud" országos MINI- KRESZ versenyen 

mutathattuk be / 3 fő óvodás gyemekkel/  megszerzett tudásunkat elméleti, s gyakorlati feladatok során! 

Az 53 óvodai csoportból nagy örömünkre 3.-ik helyezést értünk el! 

Büszkén, s boldogan vettük át nyerményünket, amely egy kerékpárt, s ajándékcsomagot tartalmazott! 
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 2018. június 15-én a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság, a Me-

gyei Rendőrkapitányság a Zsaru Magazin közreműködésével mini kresz játékos-zenés délelőttön vettek 

részt óvodásaink. 

 

Téglás, 2018.06.04.      Dudásné Vass Zsuzsanna 

 Tehetségműhely vezető 

Beszámoló 

 

Tehetségműhely vezető: Kiss-Dankó Katalin 

 

Zeneovi tehetségműhely éves értékelése 2017/2018 

 

A tehetségműhely feladata: 

- Az óvodába járó gyermekek körében a zenei tehetségek beazonosítása, képességeik megismerése, 

fejlesztése és ehhez igazodva személyiségük komplex fejlesztése az ének-zene lehetőségével. 

- A zenei alkotókedv kiéléséhez és a műhelymunkához szükséges meghitt, bizalmas légkör kialakí-

tása. 

- A zenei képességek fejlesztése. 

- Ismerkedés a hangszerekkel. 

- Ízlésformálás 

- Társas kapcsolatok, szociális érzékenység fejlesztése. A csoporthoz tartozás élményének kialakí-

tása. 

- A zenében rejlő terápiás, öngyógyító mechanizmus elemi szinten való megéreztetése, a zenélés 

örömének átélése. 

- Az ének – zenei transzfer hatás beindítása 

- Az emocionális intelligencia fejlesztése a különböző érzelmi helyzetek átélésével. 

- A magyar népi játékkincs és népzene megismertetése és megszerettetése. 

- Hagyományaink átörökítése, őrzése és ápolása. 

 

A tehetségműhely célja: 

1.  Kapcsolattartás a gyerekek óvodapedagógusaival, a szülőkkel. 

2. Minél több és változatosabb zenei tevékenység felkínálása a gyermekek képességeit, fejlettségi 

szintjét és életkori sajátosságait szem előtt tartva.  
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3. Mozgáskultúra alakítása az óvodások életkori sajátosságainak leginkább alkalmas népi gyermek 

dalos játékok felhasználásával. 

4. A zeneóvoda tematikájához igazodva ismerkedés a magyar és a nemzetközi népzenével, a kortárs 

zenével és a zenei világirodalom gyöngyszemeivel. 

5. Ízlésformálás, kritikai érzékenység fejlesztése, zenei élményhez juttatás. 

6. A zenei kreativitásra építve önálló próbálkozások ösztönzése. 

7. A helyes hangszerhasználat gyakoroltatása. 

8. Óvodai és városi rendezvényeken való részvétel. 

9. Az éves munkatervbe beépítetten megemlékezés a jeles napokról és ünnepekről. 

10. Társas kapcsolatok fejlesztése, a csoporthoz tartozás élményének kialakítása. A közösen létreho-

zott zenei „műalkotás” átélése. 

11. A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése. 

12. A néptánc alapelemeinek begyakoroltatása. 

13. A tehetségműhelybe járó gyerekek szüleinek tájékoztatása, szükség szerint a fellépések, bemuta-

tok megszervezésébe való bevonásuk 

14. A tanult népi játékokból dalcsokor, szükség szerint „produkció” összeállítása. 

 

Idén a tehetségműhely munkájában 10 kislány és 4 fiú vett részt, 5 csoportból érkeztek. Ez a lét-

szám ideális a célok megvalósíthatósága szempontjából. A tehetségígéretek azonosításában még 

alakulnia kell a jelen szemléletében, de ami igazán reménnyel tölt el, hogy a szülők ösztönzik 

egymást arra, hogy gyermekeiket elhozzák a műhelyekbe. Ez tekinthető leginkább annak bizo-

nyosságának, hogy a tehetséggondozás illeszkedik a gyerekek életkori sajátosságaihoz, jól érzik 

magukat a műhelymunka folyamatában. Októbertől egymás megismerése és a képességek azono-

sítása mellett, az egyenletes lüktetés pontosabbá tételével, a hangszerhasználat (egyszerű ritmus-

hangszerek és hanglapok) begyakoroltatásával kezdődött a munka. A második félévtől került elő-

térbe a ritmus kifejezése (hangszerrel és mozdulattal), illetve az „Így tedd rá” képzés módszertani 

koncepcióját alapul vevő mozdulat tanítás. Nagy sikerrel alkalmaztam a különböző színű tulipá-

nokat, botokat babzsákokat, korongokat. Gumikötél, székek, tenyér és talp formák felhasználásá-

val változatos akadálypályákat alakítottunk ki, melyekkel a lépéseket és ugrásokat gyakoroltuk. 

Az élmény a gyerekek és a magam szempontjából is a közös találkozásaink alapját képezte, a já-

ték a képességfejlesztéssel összefonódva volt jelen a műhelymunkában. Változatos és újszerű 

mondókákat, énekes játékokat és népi játékokat tanulhattak a gyerekek, melyekkel megvalósíthat-

tam a sokoldalú képesség és személyiségfejlesztést. 
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Áprilisban a módszertani munkaközösség tagjaként segítettem óvodánk tehetségnapjának meg-

szervezését, és a zeneovisok műsorukkal színesítették a megnyitó pillanatait. A bemutatott dalos 

játékcsokor tematikájában szorosan kapcsolódott a tehetségnap aktualitásához, a víz világnapjá-

hoz. A szülők lelkesedését mutatta, hogy a délelőtt folyamán minden gyereknek képviseltette ma-

gát a családja, hogy a gyerekek produkcióját megnézhessék, több anyukára a lányok öltöztetésé-

nél is számíthattam. 

A szülőkkel való beszélgetésekből kiderült, hogy a tehetségműhelybe járó gyerekek örömmel vet-

tek részt a közös munkában, a tanult mondókákat és dalokat hazavitték, élményeikről rendre be-

számoltak. 

Szintén a hatékony és élményszerű műhelymunkát példázza, hogy október elején az „Ecc, pecc 

kimehetsz…” mondókán kívül nem igazán jut a gyerekek eszébe semmi, míg év végére legalább 

10-12 kiszámolóval lesznek gazdagabbak, és ugyanennyi dalosjátékot tudnak játszani. 

A nyolc ballagó szülei javarészt a művészeti iskolába való beiratkozás mellett döntöttek, zömében 

a néptánc vonalán haladnak tovább. A zenei anyag kiválasztásánál fontosnak tartottam az újszerű-

séget, az életkori sajátosságokhoz való igazodást és azt, hogy csak „tiszta forrásból” származzon. 

Ebben a tanévben jelentős továbbképzés volt  a Hajdú Táncegyüttes keretében szervezett mód-

szertani megújulás, melynek egyik előadója Dr. Sándor Ildikó néptáncoktató volt, akivel már fel-

vettem a kapcsolatot, hogy a nevelőtestületünkkel egyeztetve belső továbbképzés keretében adja 

át tudása egy részét, mivel a tánc az óvodai hétköznapjaink része kell, hogy legyen (alapprogram-

ban említve). 

„Énekeljetek, táncoljatok, legyetek vidámak, de hagyjátok egymást egyedül járni. Ugyanúgy, 

ahogy a hárfa húrjai is egyedül vannak, de ugyanarra a zenére rezdülnek.” 

(Kahlil Gibran) 
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9. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

 

A szabadidős munkaközösség 2017-2018.éves értékelése. 

 

Munkaközösségünk 8 fővel kezdte meg munkáját.  

Az első megbeszélésünkön, elkészítettük az éves tervünket.   

A programjaink szervezését egy-egy kolléganő vállalta.  Munkaközösségünk a zöld óvoda feladatait is 

ellátja így az éves tervünkben "ZÖLD OVIS HÓNAP-ként jelöljük.  

 

Programjaink között vannak, amelyek már hagyománnyá váltak, de céljaink megvalósításához mindig 

újabb színesebb és változatos programokat szervezünk, melyek logikusan épülnek be óvodánk éves mun-

katervébe.  

Építünk a gyerekek és a szülők szükségleteire igyekszünk felkelteni és fenntartani az érdeklődésüket.  

Ebben az évben is a pedagógusok és a gyerekek is aktívan részt vettünk a helyi rendezvényeken.  

A módszertani munkaközösséggel összehangolva szervezzük a programjainkat és a feladatainkat.  

Kölcsönösen segítjük egymás munkáját.  

 

Szeptemberi programjaink:  

Óvodánk jubileumi ünnepsége  

Munkaközösségünk aktívan részt vett az ünnepség szervezésében és lebonyolításában, de fő feladatunk a 

virágkötészeti kiállítás és verseny megszervezése volt. 

Közösségi oldalunkon meghirdettük a versenyt amelyre jelentkeztek amatőrök és virágkötők is.  

Két kategóriában lehetett nevezni (száraz és művirág és élővirág kompozíciók). Gyönyörű és nagyon 

ötletes virág összeállítások érkeztek, amiket az óvodánk aulájában állítottunk ki.  

Két zsűritag hozta meg a döntést és adta át az ünnepségen a nyerteseknek járó ajándékokat. Minden ne-

vezőt megajándékoztunk. 

 

Gulyás nap 

Ebben az évben óvodánk udvarán vártuk az érdeklődő gyerekeket és szülőket a közös játékokra és 

kézműveskedésre. Lehetőség volt arcfestésre, csillámtetoválásra.  

Az "Ízek fesztiválját"a tornatermünkben bonyolítottuk le. Három kategóriában hirdettük meg a versenyt. 

Téglás tortája, édes és sós sütemények. Nagyon sok nevező volt, akiknek emléklappal köszöntük meg 

részvételüket. Az eredményeket három tagú zsűri hozta meg és hirdette ki a gulyásnapon. 

 

Mobilitási hét 

Minden évben csatlakozunk, hiszen egyik fő feladatunk az "Egészséges életmódra nevelés és az egészség 

megőrzése" . A városunk központjában közös zenés tornával indítottuk a napunkat.  

Autómentes napot szerveztünk, aki nem autóval jött óvodába ajándékot kapott a gyerek is és a szülő is. 

"Kerékpárral a munkába" ez a felhívás az óvoda kollektívájának szólt. Aki tudott mindenki kerékpárral 
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érkezett. 

 

Családi nap 

A HAJDU ZRT szabadidős központjába tartották a családi napot. Különböző tevékenységeket ajánlot-

tunk a gyerekeknek. Ügyességi játékok, tészta nyaklánc, karkötő képkeret dekorálása, arcfestés, csillám 

tetoválás ajtódísz készítés. A hideg idő ellenére jól telt a délelőttünk. A gyár által meghirdetett rajzpályá-

zatokat megérkezésünkkor rendszerezve, számokkal ellátva helyeztük el. Szép számmal szavaztak a dol-

gozok és családjaik a szebbnél-szebb gyermek rajzokra. A nyertesek nagyon szép ajándékokat kaptak. 

Eredményesen zártuk a napot a gyerekek haza vihették, amit a nap folyamán készítettek. 

A kellemetlen időjárás ellenére mi is jól éreztük magunkat, köszönhető ez a nevelő testületünk pozitív 

hozzáállásának. 

 

Októberi programjaink: 

Szüret 

Ezen a napon mi készítettük el a gyerekek tízóraiját. Reggel korán befűtöttük a kemencét és kolbászt sü-

töttünk. Vidám zene fogadta a gyerekeket, majd egész délelőtt lehetőség volt napraforgó csépelésre, ku-

koricamorzsolásra, dió törésre, és finom gyümölcsök falatozására.  

A módszertani munkaközösségünk szervezte erre a napra a táncházat így a gyerekek vidáman jókedvvel 

töltötték el a szabadidejüket. 

 

Töklámpás készítés 

A tavalyi hagyományt folytatva idén is meghirdettük a gyerekek és a szülők körében is igen kedvelt 

Helloween-i tökfaragást, mely udvarunk dekorációjához hozzátartozik. 

A kollégák es a szülők aktivitásának köszönhetően sok különleges, ötletes faragott tök díszítette az udva-

runkat. E programunkkal, a tavalyi évhez hasonlóan egy városi rendezvényhez is csatlakoztunk, a 

Helloween-i futáshoz, melynek végállomása óvodánk volt. Az ide érkező városlakók, gyerekeikkel közö-

sen gyönyörködhettek az esti sötétségben kivilágított töklámpásokban.  

Ez ismét nagyon jó hangulatú programunk volt, amit a szülőkkel és a gyerekekkel közösen valósítottunk 

meg. 

 

Novemberi programjaink (Zöld ovis hónap): 

EWWR-Újrahasznosítás  

Minden csoport ezen a héten különböző anyagokból fejlesztő játékokat készített, amit kiállítottunk az 

óvodánk aulájában. E programunk célja elsősorban az volt, hogy megmutassuk a szülőknek, hogy milyen 

egyszerűen és olcsón készíthetnek gyermekeik számára nagyon hasznos fejlesztő játékokat. 

A módszertani munkaközösség a régi játékok készítését és kiállítását szervezte. 

 

 

 

 

Gyógynövények betakarítása 

Kertünkből leszüreteltük a gyógynövényeket amit később felhasználhatunk,ilyen a citromfű, a menta. 

Gondosan megmostuk, áttörölgettük és elraktuk száradni. A többi növényt betakargattuk hogy megvéd-
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jük a téli fagyoktól. 

 

Jubileumi óvoda bál 

A bál szervezésében és lebonyolításában minden kolléganő aktívan részt vett, mindenki a saját tehetsége 

szerint vállalta feladatait. Az est fénypontja a "Szülő-Gyerek tánc volt. 

 

Decemberi programok: 

Városunk karácsonyi vásárt szervezett. Óvodánk már a hagyományoknak megfelelően "OVI-CUKI"-val 

csatlakozott a városi programhoz. A süteményeket a szülők ajánlották fel. A befolyt összeget jótékony 

célra ajánlottuk fel. 

 

Januári programok: 

Hóemberek világnapja 

Munkaközösségünk először szervezte a hóemberek világnapját. Az újrahasznosítás fontossága és az óvo-

dapedagógusok kreativitásának köszönhetően, szebbnél-szebb, ötletes hóemberek lakták be óvodánkat. A 

gyógynövényes kertünk őrzői is farönkből készült hóemberek voltak, akik minden program alkalmával 

átváltoznak az aktuális alakká. 

 

Csiga csinálás a szépkoruakkal 

Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását és főként átadását ezért szerveztük a csiga csinálót. A gyere-

kek kisebb csoportokba érkeztek aulánkba és minden munkafázist megnézhettek a tészta gyúrását nyújtá-

sát, vágását, és ők maguk is kipróbálhatták a csiga csinálást. A vendégeinknek gyógyteát készítettünk a 

saját gyógynövényünkből, amit együtt takarítottunk be. Ez kissé nehéz volt a gyerekeknek, de a gyakor-

lás meghozta gyümölcsét, hiszen már szép csinos csigák születtek. 

 

Februári programok:  

Tél búcsúztató. A gyerekek szüleikkel együtt vonulnak fel a városba. Minden csoport egy nagy kisze-

bábbal és valamilyen hangkeltő eszközzel a kezében indul el a tél búcsúztató felvonulásra. 

A városban többször megállva hangos verseléssel hívtuk fel magunkra a figyelmet. Az óvodába érkezve a 

cica csoport gyerekeinek műsorát láthatjuk, majd meggyújtjuk a kiszebábot és hangos kiáltásokkal űzzük 

el a telet. Zöldág bújás után pedig vendégvárás volt az aulánkba ahol a csoportok által készített 

maffinokkal és szörppel kínáltuk a résztvevőket. Nagyon jól érezték magukat a szülők nagyon lelkesek 

voltak. 

 

 

 

 

Áprilisi programok:  

Kirándulás a hajdúböszörményi tanösvényhez 

 Busszal érkeztünk az erdőbe, majd elindultunk a 2,4km-es sétára. Séta közben megismerkedhettünk az 

erdőben élő madarakkal, állatokkal és gyógynövényekkel. Nagyító segítségével mindent közelről meg-

szemlélhettünk. Néha megálltunk falatoztunk egy kicsit és folytattuk utunkat. Lehetőségünk volt arra, 

hogy lovaskocsival kocsikázzunk egy kicsit.  
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Nagyon finom ebédet főzött nekünk két nagypapa. Játszottunk egy kicsit és utána visszautaztunk az óvo-

dába. 

 

Közös éneklés a Földért 

A Föld napja alkalmából zöld pólóba öltözve az óvodánk parkolójában énekeltük el közösen, Bagdy Bel-

la: "Gyújts egy gyertyát a földért "c"dalát. 

 

Papírgyűjtés 

Szülők és a gyerekek együtt gyűjtik a papírt egész évben a csoportjuk számára, a pénzt mindenki saját 

céljára költi. 

 

Májusi programok:  

Május. 1. Városnap Városunk által szervezett program ahol délelőtt és délután is tevékenységeket aján-

lottunk fel a gyerekek és a szülők számára. Lehetőség volt  kézműveskedésre, napocska süni, papír bale-

rina,színezés satírozás, stb készítésre. Népszerű volt a csillám tetoválás, az ügyességi és mozgásos játé-

kok. 

 

Májusban a módszertani munkaközösség által szervezett "Egészség hét"-en,aktívan részt vettünk es a 

feladatainkat elvégeztük. 

 

Tartalmas évet tudhatunk magunkénak, az éves tervnek megfelelően szerveztük programjainkat. A jubi-

leumi koncertünket nem tudtuk megvalósítani, de a következő tanévben újra megszervezzük. 

Köszönöm óvodánk vezetőjének, kolléganőimnek az aktív, odaadó munkájukat, hiszen általuk változatos, 

színes, jó hangulatú programokat szerveztünk. Jó pihenést, feltöltődést kívánok mindenkinek! 
 

Kelt: Téglás, 2018. 05. 21  

Gránicz Lajosné 

 Szabadidős munkaközzösség vezető 

 

 

 

 

 
11. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

 

Bárczay Anna Városi Óvoda Szülői Szervezetének 

2017-2018. évi munkaterv értékelése 

2017. október 10-én tartottuk meg a Szülői Szervezet nyitó gyűlését.  

Kilenc csoportban maradt a régi tag, egy csoportban új tagot választottak a szülők. A megbeszélésen a 

csoportok képviselői megválasztották a szervezet elnökét és elnökhelyettesét.  

Elnök: Horváthné Schleisz Anikó     Elnökhelyettes: Feketéné Igaz-Nagy Edit 
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Szabó Mónika óvodavezető tájékoztatást adott a 2017-2018-as nevelési év munkatervének a szülőket 

érintő területeiről, valamint az intézményi tanfelügyelettel kapcsolatos feladatokról. 

A tagok meghatározták a 2017-2018-as tanévre az óvodában nem ingyenes szolgáltatásokra szedhető 

legmagasabb összeget. 

Megbeszéltük az óvodabállal kapcsolatos feladatokat.  

A 2017-2018-as tanévre szóló munkatervünk ismertetése után a tagok elfogadták azt. 

Novemberben az óvodabálon való részvételt népszerűsítették a szülők. 

Decemberben az óvoda költségvetésével kapcsolatban véleményezési jogával élt a Szülői Szervezet. 

Februárban a szülőkkel közös télűző programunkat népszerűsítették a tagok, illetve részt vettek a prog-

ramon. 

Márciusban eredményesen népszerűsítették az óvodai Nyitott Napokat. 

Áprilisban aktívan vettek részt a papírgyűjtésben. 

Májusban   a rendhagyó Nyílt hét alkalmával részt vettek a programokon. 

 Júniusban tartottuk meg a Szülői Szervezet záró gyűlését, melyen Szabó Mónika óvodavezető tájékozta-

tást adott a 2017-2018-as tanévről. 

A tagok meghallgatták és elfogadták a Szülői Szervezet éves tervének értékelését. 

 Urbin Mihályné Koordinátor 

Téglás, 2018. június 05. 

 

 

 

 

2017/2018  RAJZPÁLYÁZATOK 

pályázat kiírója pályázat címe beküldött pá-

lyázatok cso-

portonként  

db Nyeremények 

HAJDU Cégcso-

port 

„Karácsonyi üd-

vözlőlap 

Cica csoport 3 I,II,III, és kü-

löndíj 

 

Csibe csoport 6 

Csicsergő cso-

port 

5 

Katica csoport 4 

Margaréta cso-

port 

2 

Napocska cso-

port 

1 

Pillangó cso-

port 

5 

Százszorszép 

csoport  

2 

Kölyökbirodalom 

családi oldal  

„Kalandos utazás 

álomrolleren” 

Pillangó cso-

port 

4   

A Három Királyfi, 

Három Királylány 

Mozgalom 

„Lájkolom a csalá-

dom” 

Pillangó cso-

port 

2 Szabó Boglárka 

különdíjas 

 

Progastro Kft. „Az én kedves 

bacillusom” 

Pillangó cso-

port 

1   
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2017/2018. nevelési év 

Pályázat kiírója 
megnevezése 

Megpályá-

zott összeg 

Elnyert és el-

számolt támoga-

tás: 

NIVEA KAROLJ FEL 

EGY CSALÁDOT 
hátrányos helyzetű gyermek 

támogatása 
50.000 

1*50.000 értékű 

eszköz egy 

gyermekre 

DM Nap gyermekei naptejek sikeres 

Gyurmavilág 
Intézmények támogatása  

27 kg gyurma 

csomag 

Koronás cukor Koronás cukorovi ( 1735db)  Nem nyert 

Cikkíró pályázat óvónők-

nek 

 
„Keressük a legkreatívabb 

óvónőt” 

mesekönyv, 

gyöngyfűző 

csomag 

7000ft ér-

tékben 

nyertes 

 

 

 
Téglás, 2018. június  

 

     Major-Hajdu Zsuzsanna 

     rajz és egyéb óvodai pályázatok koordinátora 

13. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

Mécs László Tár-

saság 

„Karácsony rajzpá-

lyázat” 

Cica csoport 

 

1   

Csicsergő cso-

port 

3 

Napocska cso-

port 

1 

Pillangó cso-

port 

2 

Csibe csoport 3 

Cziffra Fesztivál „MuzsikÁlom 

rajzpályázat” 

Pillangó  cso-

port  

4   

Magyar Madárta-

ni és Természet-

védelmi Egyesület 

„Vándorsólyom 

rajzpályázat” 

Pillangó  cso-

port  

1   

Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet 

„Ünnepi rajzpályá-

zat a magyar címer 

megünneplésére” 

Pillangó cso-

port  

4   

Generáli Bizton-

ságért Alapítvány 

„Közlekedj bizton-

ságosan kerékpár-

ral” 

Pillangó cso-

port 

6 még nincs dön-

tés 

 

Kölyökbirodalom 

családi oldal 

„Kedvenc mesehő-

söm rolleren” 

Pillangó cso-

port 

2 még nincs dön-

tés 
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Beszámoló a Módszertani munkaközösség 2017/2018. nevelési évben végzett munká-

járól 

 

 

A módszertani munkaközösség 2017/2018-as nevelési évben célként kitűzött feladatainak megvalósí-

tása megkövetelte a nevelőtestülettől az aktív, összehangolt munkát, valamint az óvodánkban több ér-

tékes program szervezését. A munkaközösségünk az év során több alkalommal is tartott egyeztető 

megbeszélést, tagjait jellemezte a kreativitás, az innovatív gondolkodás. A tagok vállalt feladatoknak 

megfelelően önállóan, illetve csoportokban tevékenykedtek a nevelési év során.   

Szakmai színvonalunkat továbbképzéseken, illetve belső továbbképzésen való részvétellel is emeltük.  

Kiemelt célunk volt a bázisintézményi szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó feladatok támogatása, 

ezen belül szakmai nap megszervezése, előkészítése (2018. május 11.)    

További célunk volt, a kultúra értékeinek átadása - élményszerezése, partneri kapcsolatok erősítése, 

néphagyomány őrzése- ápolása, továbbá a tehetséges gyermekek felismerése- fejlesztése, az egészsé-

ges szemléletmód alakítása, hangsúlyozva a mozgás fontosságát, ezeknek a megvalósítása. 

Feladataink sokrétűek voltak: 

 „  Iskolára hangoló hét” – évi rendszerességgel ismétlődik ez a szervezett program, melyet a le-

endő elsőosztályosok részére augusztus utolsó hetére szerveztünk.  Szoros kapcsolatunkat a helyi 

általános iskola pedagógusaival folyamatosan ápoltuk. Az óvodásaink iskolába lépését megköny-

nyítettük, szorongásmentes légkört biztosítottunk és örömmel mentenek az iskolába. A szabad já-

tékokban, a játékos foglalkozásokon a félénkebb gyermekeknél megszűnt a szorongás, felszaba-

dultabban, kellő bizalommal, biztonságérzettel kezdték meg iskolai éveiket. A pozitív tapasztala-

tok azt mutatják, rendkívül fontos az átmeneti időszak a gyermekek számára.  

 „ Régi játékok ” – kiállítását az óvoda alapításának 60. jubileumi ünnepségére szerveztük, így si-

került bekapcsolódnunk településünk városi programjába is.  Nagy érdeklődés, tetszés kísérte a 

játékkiállítást, ahol a látogatók nosztalgiázhattak is. A gyűjtőmunkájába bevontuk a szülőket, 

nagyszülőket, helyi lakosokat is, ennek sikerességét a lelkesedés, az aktivitás jellemezte. A hu-

szonegyedik század modern játékai mellett az óvodásaink is megtekinthették a régmúlt idők játé-

kait.  

 „Táncház óvodásoknak” – a népi kultúránk megőrzéséhez szerveztük a táncházat, mely az óvo-

dai szüreti rendezvényen volt látható. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, önfeledten próbálták 
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elsajátítani a különféle lépéseket, vidám hangulatban zajlott.  

 „ Őseink és a mai kor fejlesztő játékai” – a gyerekek szülei, de főleg nagyszülei még ismerik a 

régi népi játékokat, a rongybabát, csutkababát, pörgettyűt. A régi játékok készítésével fontosnak 

tartottuk, hogy a gyerekek megismerjék az ősök hagyatékát. A kiállított játékokat az aulában te-

kinthették meg az óvodásaink, a szülők, illetve az óvodánkba érkező bázisintézményi kolléganők 

is. 

 „ Egészséghét” - január végén tartottuk az egészséghetet az óvodai csoportokban, melynek témája 

az egészség megőrzésének fontossága volt. Ezen a héten, az egészséges életmódra nevelés foko-

zottan előtérbe került, és egészséges finomságok készültek minden csoportban. 

 „ Tehetségnap”- tehetségsegítő rendezvényt márciusban tartottunk az óvodánkban, melyet isko-

lába menő tehetséges nagycsoportos gyerekeknek hirdettünk meg. Kategóriák, melyben nevezhet-

tek a gyerekek: Vers, Mese, Rajz. Meghatároztuk a tehetségnap témáját: „Víz világnapja”. Ki-

emelten fontosnak tarjuk, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a víz fontosságára, annak 

megóvására, megőrzésére. Tehetséges gyerek rajzaiból kiállítást rendeztünk az aulában. A tehet-

ségnap megnyitó ünnepségen tehetséges zeneóvodásaink tavaszt csalogató népi játékokat, dalokat 

adtak elő, melyet szülők, településünk vezetői, vendégeink megcsodálhattak. Tehetségnapra ellá-

togató vendégek (partnereink, meghívott zsűritagok, vendégek) elégedettségüket fejezték ki a te-

hetségnap színvonalára, tartalmára, hangulatára vonatkozóan. 

 „ Sportszerek alkalmazhatósága”- belső továbbképzés. Sokoldalú, újszerű tapasztalatok átadása 

a nevelőtestület tagjainak, melyet az Ovi tornát tartó kolléganő előadásával hallhattunk és láthat-

tunk.  

 „ Énekelj a Földért!”- Óvodánkban a Föld Napja hetében minden szóba kerül, ami a Földdel 

kapcsolatos - növények, állatok, víz, a Föld népei, kontinensek.  A Föld napjáról való megemlé-

kezés közös program volt az egész óvodában.  

 „ Mozogni jó!”- Egészséghét az óvodában - a nyílt hét és a bázisintézményi szakmai nap meg-

szervezése több hetes előkészületet igényelt a munkaközösség tagjaitól. A gyerekeknek, szülők-

nek mozgást megszerettető programokat szerveztünk. Az egészséges életmódra, a szabadidő aktív 

és hasznos eltöltésére hívtuk fel a figyelmet. A hétre tervezett mozgásos programokat színes, vál-

tozatos eszközhasználattal tettük még vonzóbbá, figyelemfelkeltővé. A szabadidős tevékenységet 

játékos mozgásprogramokkal tettük érdekessé a gyermekek számára, fakultatív tevékenységeket 

kínáltunk. / vívás, floorball, tenisz, íjászat, foci/.  Nagy sikere volt a gyerekek körében az „Ovink 

egészségboltja”. Az erőpróbákon kapott matricákért vásárolhattak /beválthatták/  különféle gyü-
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mölcsöket, almalevet stb. A rendezvény sikerességét bizonyítja, hogy pozitív visszajelzést kap-

tunk a gyerekektől, szülőktől, és az óvodánkba látogató óvodapedagógusoktól. 

 

Megköszönöm a módszertani, szabad idős munkaközösség tagjainak, dadus néniknek, technikai dolgo-

zóknak, és azoknak a kolléganőknek a  munkáját, akik támogatták, segítették az egész éves munkánkat.   

A módszertani munkaközösség ebben a tanévben is eredményes munkát végzett. 

 

Téglás, 2018. május 31.  

Marján Irén  

Munkaközösség vezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. sz. melléklet a 2017/2018-as óvodai beszámolóhoz 

 

Az udvari team 2017-2018. évi beszámolója 

 

2017. szeptember 27-én tartottunk a tagokkal egy gyűlést, melyen 

 Megállapítottuk, hogy  a játékfelelősség rendszere jól működik. Az együtt beosztott csoportok be 

tudják osztani maguk között a feladatokat. 

 Megbeszéltük, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a homokozókból a gyerekek ne 

hordják ki a  homokot. 

 A játéktárolóban és a karbantartó műhelyében található játékfajtákról és azok mennyiségéről ké-

szített listámat a tagok átnézték. Megállapítottuk, hogy megfelelő mennyiségű játék áll a gyerekek 

rendelkezésére a zavartalan udvari játékhoz. 

 Átnéztük az udvari játékeszközöket és az előforduló hibákat írásban jeleztem az óvodavezetőnek 
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valamint a karbantartónak. 

2018. május 4-én tartottuk következő megbeszélésünket. Ezen 

 Megállapítottuk, hogy az udvari játékok a folyamatos odafigyelésnek köszönhetően biztonságo-

sak. 

 Átnéztük az udvari játékeszközöket és az előforduló veszélyforrásokat írásban jeleztem az óvoda-

vezetőnek valamint a karbantartónak.  

Az év folyamán a játékfelelősség rendszere jól működött, hiszen a felelős csoportok feladataikat mara-

déktalanul ellátták. 

Az észlelt és jelzett balesetveszély forrásokat a karbantartó a legrövidebb időn belül megszüntette. 

Feladatainkat a gyerekek biztonsága érdekében nagy odafigyeléssel végeztük a nevelési évben. 

 

 

 

Téglás.2018. június 05.                                                                                     Urbin Mihályné 

Beszámoló          
- innovátor mesterpedagógusi tevékenységről 

2017 

„Ha a pedagógia művészet, akkor a kooperatív tanulásszervezés olyan a pedagógusnak, mint a költőnek 

a nyelv,a festőnek az ecset, a szobrásznak a véső és a kalapács: eszköz művészetének szabad,autonóm és 

tiszta műveléséhez.”/Dr Benda József/ 

 

Kooperatív műhelymunkák  

 Ennek a tanulásszervezésnek a módszertana olyan pedagógiai szemléleti keretet képvisel, mely a 

mai minőségi nevelés kritériumainak megfelel 

 

Mesterprogramomban a kézműves technikák egyéni használatán túlmenően az együttműködé-

sen alapuló kooperatív alkotásra helyezem a hangsúlyt. Céljaim aktuálisak, hisz erősítik egymást 

az intézményi célokkal, a szervezetünk működésével kompatibilisek. Eredményei pedig a közne-

velés eredményességét is szolgálják. Óvodai szakirodalom viszont még mindig nagyon kevés, 

sajnos ez nehezíti munkámat. 

 

Kézműves Kuckó tehetségműhely 2016/17 II. félév 

Megvalósítás időtartama: I részterv: 2017. január – 2017. június heti 1 alkalommal 

Indoklás: A kreativitás, nyitottság, rugalmasság jellemzi a műhelybe járó nagycsoportos gyere-

keket. Ez a közös alkotás feltétele. Az aktivitásra is inspiráló közös munkában más oldalról is 

lehetőségem volt megismerni a gyerekeket. 18 fővel 2 csoportban végeztem a műhelymunkát. 

Heti 1 alkalommal délutáni pihenőidőben a tanév munkaterve alapján. Így lehetőségem volt 

ugyanazt a témát 1 napon két alkalommal „gyakorolni”. A szülőkkel „Beleegyező nyilatkozat”-ot 
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írattam alá. 

Személyes és szakmai céljaim: Tervem eredményes megvalósításával olyan tudatos fejlődési 

szint elérése, mely alkalmassá válik tudásom megosztására szélesebb szakmai körökben. Együttes 

siker,- pozitív csoportélmény! 

A tanév II. felében a gyerekek elsajátították 5 páros alkotás során, (havonta 1 alkalommal koope-

ratívan) hogyan viszonyuljanak társaikhoz a jobb munkakapcsolat kialakításának érdekében. Sa-

ját élményeiken keresztül felismerték az egymásrautaltság, együtt alkotás, együtt gondolkodás 

szükségességét. Szociális, társas kompetenciáik, önismeretük fejlődött. Eleinte segítettem a fel-

adatok megbeszélésében, elosztásában a párok között. A gyerekek maguk döntötték el, kivel sze-

retnének együtt alkotni. Ezt nagyon fontosnak érzem, mert hatékonyabb az alkotómunka is. A 

kialakult vitába, ha szükségét láttam, beavatkoztam. Figyeltem az interakciót, a viselkedést. 1-1 

páros, csoportos beszélgetést videóra is vettem (blogban) 

Az elkészült produktumok óvodánk falait díszítik.  

A kreativitás mellett fejlesztettem a szociális kompetenciákat is, a segítő kölcsönösséget, az 

együttműködő magatartást.  

A beválogatáshoz szükséges kompetenciák is bővültek. II. önkontrollos hatásvizsgálatot végez-

tem, (Renzulli modell szerint) egyénileg a műhely munkaterve alapján. A kooperációs alkotó-

munkában elért eredményeiket is tartalmazza ez az értékelés. A szülőket tájékoztattam a fejlődés-

ről. Tanévről beszámolót készítettem az óvodavezetőnek.  Az eredmények szükségesek voltak 

ahhoz is, hogy megfogalmazzam a további céljaimat, fejődésemet.  

2017 február – május 31-ig kellett megvalósítanom egy 2016-ban kiírt Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége a „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt (EFOP-3.2.1-15-2016-

00001) nyertes pályázatom. Itt 150 ezer ft és 30 ezer ft eszközre nyertem támogatást. Vállaltam 

benne egy hétvégi kézműves foglalkozást, még 15 főt bevonva. Ők régen kézműves kuckóba járó 

gyerekek, vagy a jelenlegi kézművesek iskolás testvérei voltak. Anyáknapi ajándék készült ko-

operatív alkotómunkában. A készült fotókat természetesen a blogban megosztottam. 

 

Kézműves tábor 

Megvalósítás időtartama: 2017. augusztus 21-25 

Táborterv: letölthető a blogból - 

https://kooperativmuhelymunkak.blogspot.com/search/label/2017 

A tábor résztvevői a tanévben tehetségműhelybe járó gyerekek közül 10 fő, 1 fő HH 

Személyes, szakmai célok: 

Az egy hetes tábor arra adott lehetőséget, hogy a tanév folyamán elért kompetenciáim fejlődésé-

ben megerősítsen. Alkalmas volt arra, hogy kipróbáljunk időigényesebb technikákat is. (textilfes-

tés, vasalós gyöngy) Nagyon sok mozgásos kooperatív játékot játszottunk a szabadban, vagy 

rossz idő esetén a tornateremben. 

Itt is megtapasztalták a gyerekek az egymásrautaltság érzését. Az egymásrautaltság erősödésével 

a kooperatív magatartás is fejlődött. A módszerek változatosságára azonban itt is ügyeltem.  

Új elemként a páros alkotómunkába beépült az additív feladat, amikor párban hoztak létre egy 

közös összproduktumot, amivel tudtak játszani is a táborban. (domino) 

Pályázat: Néhány rajzpályázatra is beadtuk alkotásainkat. Ebben az évben a Tehetségműhelybe 
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járó gyerekek közül Némeczki Mira a Bohócdoktoros rajzpályázaton és a Lovasudvar pályázatán 

is nyert. 1800 beérkezett rajzból ítélte a zsűri a Mira rajzát a legjobbnak az óvodások közül. 

Mérföldkő: A tábor végén saját értékelő szempontjaimra válaszolva fogalmaztam meg reflexió-

mat, melyben kitértem személyes fejlődésemre, elemeztem felmerülő nehézségeimet, majd fej-

lesztendő területeimet azonosítottam. Minden nap megbeszéltük, ki hogyan érezte magát, mi tet-

szett neki és miért. Ezek a visszajelzések fontosak az önértékelésemhez, aminek bizonyítékokra 

kell épülnie. A tábor tapasztalatai határozzák meg, a további tábori alkalmak célkitűzéseit. 

 

 Intézményen kívül „Családi kuckó” vezetése  

Megvalósítás időtartama: 2016. januártól – 2 havonta 2017. májusig –együttműködésen ala-

puló kooperatív módszer az ábrázoló, barkácsoló, manuális tevékenységekben  

Helyszín: A fenntartó által kijelölt „Családi Kuckó”. 

Együttműködési megállapodást a fenntartóval kötöttem, akik maximálisan segítik munkámat. A 

helyi újságban is hirdetik, publikálják a Kuckót. Számomra és a városunk családjai számára is 

innovációs kezdeményezés, fejlesztés a program. 

FEBRUÁR: a Helytörténeti Kiállító teremben alkothattunk. Településünk is csatlakozott a Kul-

túrházak éjjel-nappal elnevezésű országos programsorozathoz. Természetesen a Családi kuckó 

program is szívesen csatlakozott és örömmel vállaltam a felkérést. 

A február 2. hétvégéjére eső programsorozat meghirdetője és lebonyolítója a Magyar Népműve-

lők Egyesülete. Az esemény célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a művelődési intézmények min-

dennapi életünkben, hagyományaink tovább éltetésében, új hagyományok kialakításában betöltött 

meghatározó szerepére. 

Tégláson a Gonda Zoltán Városi Galéria adott helyet a rendezvénynek, ahol  magyar  népi motí-

vumokkal díszített vászontáskák készültek. 

ÁPRILIS: Szintén a Helytörténeti Kiállító teremben alkothattunk, ahol az articsóka technikával 

ismerkedtünk meg.  

JÚNIUS: Mérföldkőhöz érkeztünk. Az utolsó programunk témája harisnyavirág készítése volt. A 

„jelenléti fán” is megjelentek az utolsó levelek. Mindenki ujjlenyomattal, aláírásával igazolta je-

lenlétét a programon. Ezt a kisebbek kedvéért találtam ki, akik még nem tudnak írni, de így 

örömmel igazolják jelenlétüket. 

 

Nagy örömmel és meglepődve fogadtam, hogy önkormányzatunk megköszönte a programsoroza-

tot, számítva a jövőben is az együttműködésünkre.  

Személyes, szakmai célom is sikerült elérnem: - Hozzájárultam intézményünk partneri kapcso-

latainak, együttműködésének erősítéséhez. Kipróbálhattam magam más, szakmán kívüli résztve-

vőkkel. Itt lehetőségem volt előadói kommunikációs készségem fejlesztésére. Más szervezést 

igényelt, hisz felnőttek és gyerekek közösen voltak résztvevők. Ez kihívást jelentett számomra, 

bár számos „munkadélutánt”, alkotónapot szerveztem már szülőknek, viszont nem kooperatív 

módszert alkalmaztam. Minden alkalommal 6-7 család vett részt a foglalkozásokon. Azt is 

örömmel vettem, ha új tagok érkeztek, de az is pozitív visszaigazolás volt, amikor 2,3 család 

minden alkalommal eljött a foglalkozásokra. 

Az alkotó munka végén egy általam szerkesztett kérdőívet töltöttek ki név nélkül, amely egy 

visszaigazolás arról, hogyan érezték magukat. Az új tagok pedig a már említett „Beleegyező nyi-

latkozatot” is aláírták.  



Bárczay Anna Városi Óvoda 

4243 Téglás, Kossuth u. 72/a 
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2017 – Bázisintézmény lettünk, illetve megbízott koordinátori feladatot vállaltam el. 

 Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

által 2017. október 3-27. között megrendezésre kerülő Őszi 

Pedagógiai Napok programjaban az első továbbképzés megtartását elvállaltam, ami érdeklődés 

hiányában elmaradt. Nem tudjuk, hogy az időpont nem volt megfelelő, vagy a meghívó nem ju-

tott el az óvodapedagógusokhoz. A képzés lehetőségét majd 2018-ban ismét meghírdetjük. 

 

PÁLYÁZAT: 2017 Novemberében A Családinet.hu oldalán megjelent pályázatom. Alkotómun-

ka, örömszerzés? – címmel. 129-en lájkolták és egy hozzászólás érkezett. Nagy örömmel vettem 

át nyereményem. 7000ft értékű gyöngycsomagot és meséskönyvet nyertünk. 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/25385/alkotomunka_es_oromszerzes 

 

Szakmai blog írása, folyamatos frissítése 

http://kooperativmuhelymunkak.blogspot.hu/ 

 

Személyes, szakmai célom: Módszertani kultúra, IKT ismereteim fejlődése, tudásom megosztá-

sa, önfejlesztés, saját eszköztáram bővítése, intézményen kívüli tudásmegosztás, illetve segít ab-

ban, hogy az információk sokaságából a lényegest válasszam ki. 

Tények, adatok, tevékenységek, fényképek, videó felvételek, játékok, visszajelzések, mit és ho-

gyan sikerült elérnem. Minden, amit a mesterprogramomban vállaltam.  

A látogatóim száma jelenleg: 19019 fő (8 országból) Tagok, követőim száma: 49fő (Kicsit 

keveslem a látogatottsághoz képest a követőim számát, de tagként csak gmail címmel rendelkező 

olvasók követhetnek, illetve még nem mindenki tudja, hogyan teheti ezt meg.) 

Kapok kérdéseket, pozitív visszajelzéseket határon túlról is. Eddig 25 megjegyzés érkezett. Szá-

momra is nagy és új élmény a „blogozás”. Tábor idején napi, egyébként havi szinten foglalko-

zom a frissítéssel. Facebook szakmai csoportok tagjaként szoktam megosztani, ilyenkor a látoga-

tás több százzal megugrik. Saját fejlődésem eredményeként nyitottam 2 másik blogot is, mert 

úgy éreztem magamnak összegyűjtöm, olvasóimnak megmutatom egyéb produktumainkat is. 

Az egyikben a mesterprogramomon kívüli, csoportomban megvalósított próbálkozásaim a ko-

operatív tanulásszervezésben. http://kezmuves2016.blogspot.hu/ 

A másik blogban pedig a tehetségműhelyben a NEM kooperatív alkotások mozzanatait, produk-

tumait mutatom be. Ezt olvasóim kérésére is teszem http://kuckokezmuves.blogspot.hu/ 

Mesterprogramom további kitűzött céljai, feladatai támogató, elérhető, ámde kihívások elé állító 

feladatok. Elkötelezett vagyok a további fejlődésre, aminek eredménye lehet a programom sike-

res megvalósítása.  

Köszönöm az együttműködést! 

 

2017-12-17                                                                                           Tóth Imréné 
                                                                             

 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/25385/alkotomunka_es_oromszerzes
http://kooperativmuhelymunkak.blogspot.hu/
http://kezmuves2016.blogspot.hu/
http://kuckokezmuves.blogspot.hu/

