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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) 
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 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) A 2017 – 2018-as tanévi beszámoló 1,2 sz. melléklete tartalmazta az intézményi önértéke-

lés és tanfelügyelet alapján megvalósítandó 5 éves feladatot. Ennek folyamatos 

nyomonkövetése megtörténik. 2017. évben történt meg az intézményi és a vezetői tanfel-

ügyelet. Vezetői tanfelügyelet várhatóan 2022-ben lesz az intézményben. 

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 megfelelően  

-     Mesterpedagógus és Kutatótanár besorolási fokozatának elérését célzó minősítési eljá-

rások alapján 2019. február. 19-én mesterpedagógus minősítést szerzett Veresné Hevesi 

Zsuzsánna, mint innovátor mesterpedagógus 

- A 2019. évi általános, Ped II. eljárásra 3 fő óvodapedagógus jelentkezett és két fő már 

sikeres minősítést szerzett (Baranyi Hajnalka, Gránicz Lajosné), Egy fő minősítése 

2019. október 24-én lesz (Varga Ibolya). 

- A 2020. évi mesterpedagógus eljárásra 1 fő óvodapedagógus jelentkezett sikeresen 

(Kiss-Dankó Katalin)  

- A 2020 évi általános PED II. eljárásra sikeresen jelentkezett négy fő óvodapedagógus 

(Major-Hajdú Zsuzsa, Szabó Edina, Szabóné Győrffy Zita, Dudásné Vass Zsuzsanna) 
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 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. Megkezdődött 

egy új típusú összehasonlító elemzés óvodai szinten a mérési/megfigyelési rendszerben. 
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4) A tanév során az óvoda stratégiai dokumentumaiban változtatás nem történt. 

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 2018-2019, 1.1.1 és 4.1.): 

- az óvodai PP-ban is meghatározott szakmai fejlődés folyamatos elősegítése a kollégák szá-

mára, ez is célkitűzése a munkaközösségi munkának, ehhez kapcsolódott;  

A módszertani munkaközösség által az idei évben két szakmai megújító belső továbbkép-

zésre került sor. „ A siker feltétele a közös munka ”- kooperatív módszerek alkalmazásának 

tapasztalatai, előadó: Tóth Imréné - Mesterpedagógus 

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

nyaink továbbvitele  

Megvalósultak a munkaközösségi munkatervben foglalt programok Éves munkaterv 2018-

2019 1,2 sz. melléklet. 

Megvalósultak a Pedagógiai Program szerinti ünnepek (mikulás, karácsony, farsang, anyák 

napja, évzárók, ballagások) 

6) Az óvoda éves munkatervében a Bázisintézményi programjának összeállítása egymás közöt-

ti arányos felosztással, a kollégák erősségei szerinti tervezéssel megvalósult. 

Bázisintézményként három tavaszi program keretében mutatkoztunk be. Ebből kettő: „ A 

siker feltétele a közös munka ”- 1,2. kooperatív módszerek alkalmazásának tapasztalatai 

elmélet és gyakorlat előadó: Tóth Imréné – Mesterpedagógus. A harmadik alkalommal 

óvodánk három csoportjának pedagógusai (Veresné Hevesi Zsuzsánna, Szabóné Győrffy 

Zita, Marján Irén, Major-Hajdú Zsuzsa, Szabó Edina, Baranyi Hajnalka a szabad játék lehe-

tőségei az óvodai csoportjainkban címmel gyakorlati hospitálási lehetőséget biztosított az 

érdeklődők számára vázlattal, az elméleti összekapcsolást Szabó Mónika óvodavezető nyúj-

totta. 

7) A fenntartó biztosítja az intézmény számára jogszerű működés feltételeit. Minden év máju-

sában 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 28 fő/csoport volt, a csoportok számáról, mely 10 csoport volt, és a nyitva 

tartásról.  

8) A fenntartó segítette az intézményt a pályázatok pénzügyi koordinálásban (pályázatonként 

külön főkönyvön vezetett pályázati elszámolás).  

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

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

közvetlenül nem kapcsolódnak a nevelőmunkához, de ezek által az óvodai dajkák többet 

tudnak az óvodai csoportokkal tartózkodni, így segíteni a pedagógusokat a nevelési felada-

taik megvalósításában, illetve ezáltal az udvaron és a karbantartási feladatokban is hatéko-

nyabb a munkavégzés 
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i          A fenntartó a 2019/2020-as 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 

óvodapedagógusok mozgás foglalkozásaiban a hospitálás beindítása a cél 

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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1) A nevelőtestület 2016-ban vizsgálta felül az óvoda Pedagógiai Programját. 2018. au-

gusztusában több ponton módosult az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

(363/2012.) XII. 17.) Az éves munkatervben szerepel a Pedagógiai Program kohe-

renssé tétele a módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával. Ennek fo-

lyamatai megkezdődtek, a zárását a nevelési év végére tervezzük.  

2) Az óvodavezetői program (2013-2018) hosszútávú tervei alapján a  változások 

nyomonkövetése, óvodai vonatkozásainak megvalósítása folyamatos. Különös tekin-

tettel kell lenni, a:  20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 145. §, 326/2013. (VIII.30.) 

Korm. rendelet, önértékelési kézikönyv, országos tanfelügyeleti kézikönyv, változta-

tásainak nyomonkövetésére, jelenleg a 2018. augusztus 31-én elfogadott negyedik 

verzió van érvényben. Az oktatás.hu felületén a változások nyomonkövethetőek, a 

minősítés előtt álló pedagógusok számára ennek különös jelentősége van. 

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

Az SZMSZ-ben változás nem történt a tanév során. 
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1) 2020. tanév végére az óvoda 2016-os SZMSZ-e is felülvizsgálatra szorul. 

1.2. Megvalósítás  

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

viszonya, egymásra épülésének gyakorlata  

 

1
.2

.1
.1

 E
lv

á
rá

s 

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 65/2018. (VI.21.) határozata alapján tett javaslatokat az óvoda beépítette az éves 

munkatervébe. Megvalósulásai a következőképen történtek:  

  

 Mindennapi munkájukban elsődleges cél legyen a téglási gyerekek óvodai nevelésének és 

ellátásának maximális biztosítása.  

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

Mely a csoprtnaplóban kerül írásban rögzítésre. 

 Rögzítsék a munkatervben 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, egységes a tematikus tervezést 

Az újonnan bevezetett online csoportnapló is tartalmazza a tematikus terveket is, ezekre 

épül a pedagógusok heti tervezése. 

 a mérési rendszer folytatódjon a pedagógiai kompetenciák alapján 

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

rülnek rögzítésre. E megfigyelés és rögzítés a tanév során megtörtént. Ebben az óvodai 

szintű elemzés új szempontok szerint történik, mely a vezetői mesterprogram része. 

 Továbbra is fordítsanak gondot a tehetséggondozásra, 

A tehetségműhelyek működése zavartalan. 2019-ben ismét kiváló akkreditált lett az 

óvoda. Újabb tehetségműhely indult útjára, ez a matematikai-logikai tehetségterületet 

foglalja magába, még ezt a tehetségműhelyt nem szerepeltettük az akkreditációban, de a 

tehetségműhely vezető kolléganő kiváló mesteri minősítése már megtörtént. A kézműves 

kuckó tehetségműhely vezetője a kooperatív technikákat, melyeket alkalmaz a műhely-

ben bemutatta bázisintézményi szinten az érdeklődő pedagógusok számára. A közleke-

dési tehetségműhely munkája folyamatos az idei évben szintén megmérettetik magukat 

az országos versenyen, melyen a tavalyi tanévben ismét győztesen tértek haza. Valamint 

munkájukat bemutatta az óvodapedagógus a kollégák számára. A zenei tehetségműhelyt 

vezető óvodapedagógus is megmutatja a műhelyének eredményeit óvodai fellépéseken 

és jövő tanévben készülő mesteri programjának részt képezi a tehetségsegítő munkája.  

Az óvodai tehetségsegítő program, a pedagógusok munkája, a szervezeti működésünk 

felkeltetet a hajdúszoboszlói egyesített óvoda érdeklődését, akik egy szakmai délutánra 

érkeztek hozzánk a tanévben. 

 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 módon valósította meg az intézmény. Ellá-

tatlanul nem maradt gyermek az óvodában 
 a város által szervezett rendezvényekhez nyújtsanak segítséget, jelenítsék meg, reprezen-

tálják az intézményt.  
Kapacitásunknak és energiánknak és hagyományainknak megfelelően kapcsolódtunk be 

a város életébe. Különleges alkalom volt számunkra az óvodai kemence felavatása, 

melyre meghívtuk Affalterbach testvérváros delegációját is. 
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rületek, újabb elvárások megfogalmazásra 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
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á
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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.  (2018-2019 tanévi éves munkaterv 1.2.2) 

Új, rendszeresen ismétlődő feladattal bővült az óvoda adminisztrációs feladata a KIRA rendszer 

óvodaszintű alkalmazásával, mely az Államkincstári rendszerrel összekapcsolva rögzíti a dolgo-

zók munkaviszonnyal kapcsolatos ügymeneteit (szerződések, szabadások, táppénz stb…) 

 

A tanévi éves munkatervben kiemelt feladatok megvalósulása (2018-2019 tanévi éves munkaterv 

1.2.2):  
 

Rendezvények (óvodán kívüli): 

2018. szeptember. 08. városi Gulyás fesztiválon és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken való részvétel 

2018. szeptember 22 családi nap a HAJDU Zrt-nél, és a rajzpályázat lebonyolítása 

2018. december 07. Jubileumi koncert volt óvodásainkkal 

2019. május 01. Városnapon való részvétel 

Minden kiemelt feladat 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.) 

A szabad játék napja megvalósult, a dokumentációt az online csoportnaplóban rögzítették a pedagógusok 

 

2018-2019-es tanévben is tehetségműhelyek műhelymunkájának dokumentálása (kézműves-kuckó, Pindur-

Pandur közlekedési csoport, zeneóvoda), a tehetségakkreditáció megújítása 

Megtörtént, munkájuk összefoglalása éves beszámoló 1.2.1 részletesen a mellékletben 

 

Pedagógus életpályamodellel kapcsolatos teendők koordinálása,  

- Felkészülés a pedagógus minősítésekre éves munkaterv 1.1.1. szerint 

- A változások nyomonkövetése a pedagógus előmeneteli rendszerben az intézményi önértékelésben 

és tanfelügyelet terén. 

Megtörtént 1 fő mesterpedagógus minősítés 2 fő PED II. minősítés kész, 1 fő őszi időpont, 4 fő PEDII. 

jelentkezés és egy fő Mesteri jelentkezés megtörtént.  

Az önértékeléshez kapcsolódó változások nyomon követése folyamatos a módosítás alatti Pedagógiai 

Programban is megtörténik az ezzel kapcsolatos változtatás. 

A következő évi minősítésekhez kapcsolódva szaktanácsadói program is indult a tanévben. 

 

A gyermek fejlődést nyomonkövető dokumentáció vezetése, tanév végén elemzések elkészítése 

Megtörtént a nyomonkövetési dokumentáció elkészítése és összesítése, mely az intézményvezetői 

mesterprogram része is. 

Felkészülési és kipróbálási időszak a digitális csoportnaplóban az idei tanév. Abban a formában, hogy a 

hagyományos naplót már nem vezetik az óvodapedagógusok. 

Igazi kihívás volt és jelenleg is az az óvodapedagógusok és az óvodavezetés számára is, melyben a 

kollégák megfelelő IKT kompetenciáról tettek tanúbizonyságot. A program folyamatos odafigyelést és 

fejlesztést igényel a program gazdája részéről, akivel több alkalommal tapasztalatot cseréltünk. Továbbra 

is előremutató útnak gondoljuk az online csoportnapló vezetését, tapasztalatink, javaslataink 

figyelembevétele mellett. 
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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 tartozik.  

Három alkalommal mutatkoztunk be ismét, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye:  

Első két alkalom:  

Az óvodavezető bemutatta röviden az intézmény szerepét a bázisintézményi helyzetben. Az előadó saját 

szakmai fejlődési útján keresztül juttatta el a résztvevőket a kooperatív módszer és a csoportos feldolgo-

zás, mint alkalmazott tanulásszervezési eljárás közötti különbözőségek felismeréséhez. Az elméleti tartal-

makat konkrét megtapasztalások erősítették, videó bejátszások, melyet az előadó saját szakmai műhelyé-

ben készített.  

Ezen a két részből álló műhelymunkában először a kooperatív módszer páros formáját ismerhették meg és 

próbálhatták ki  a résztvevő kollégák. A második részben, a tornateremben kooperatív játékok játszása 

közben saját élményként tapasztalták meg a kollégák a 4 alapelv fontosságát. Ebben az előző alkalommal 

résztvevőknek már aktív bevonódását kérte az előadó. Majd közösen összegyűjtöttük azokat a képessége-

ket, melyeket ezek a játékok fejlesztenek és a kooperatív módszer alkalmazásával kiválóan fejleszthetőek. 

levontuk azt a következtetést, hogy a XXI. században szükséges és folyamatosan változó a felnőtt élethez 

elengedhetetlen TOP 10 képesség megalapozása a 3-7, és 7-10 éves életkorban kezdődik.   

Az elméleti tartalmakat konkrét megtapasztalások erősítették, videó bejátszások, melyet az előadó saját 

szakmai műhelyében készített.  

Ezen a két részből álló műhelymunkában a második alkalommal a kooperatív módszer csoportos formáját 

ismerhették meg és próbálhatták ki  a résztvevő kollégák. 

 

Harmadik alkalom: A bázisintézményi napon résztvevő kollégák megismerték az intézmény pedagógiai 

Programját, személyi és tárgyi feltételeit. Majd 3 óvodai csoportban egy órát töltöttek el, ahol szabad já-

tékba tekintettek be. Ezt követően az óvoda többi csoportját is meglátogatták ahol rövid benyomásokat 

szereztek az éppen folyamatban lévő nevelő munkáról. A látogatás után az óvodavezető PPT-n keresztül 

bemutatta azt a fejlődési folyamatot, amelyen végigment a nevelőtestület a szabad játék értelmezésében. 

Ezt követően a szabad játékot tervező és megvalósító óvodapedagógusok reflektáltak a látottakról, vala-

mint videó és fotó bejátszásokon keresztül elemezték a folyamatokat. A szakmai beszélgetés interaktivitá-

sa és azonnali reflektálási lehetőségei jó alkalmat adtak arra, hogy az óvodai nevelési folyamat legfonto-

sabb tevékenységébe a játékba ezen belül a szabad játékba annak elméleti értelmezésébe gyakorlati meg-

valósításában elmélyedjenek a kollégák.  

 

 

Belső tudásmegosztás két alkalommal a kollégák számára is tartott az; innovátor mesterpedagógus kollé-

ganő. 

 

Újabb pedagógiai elemzési területünk a szabad játék után: A mozgás szerepe, helye, lehetőségei az óvodai 

nevelés rendszerében.  

Ennek idei tanévi első lépése volt, hogy meghívtuk előadóként Dr. Csányi Tamást az ELTE Testnevelési 

tanszékéről, aki a szakterület kiváló elméleti és gyakorlati szakembere. 

Majd óvodavezetői látogatás történt a mozgás foglalkozásokon az éves munkaterv szerint meghatározott 

időpontban és óvodapedagógusoknál.  
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i Az előző évben nyertes pályázatok szerinti kötelezettségek teljesítésének folytatása:  

 Oktatási Hivatal Bázisintézményekét folytatni a szakmai munkát 

 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) 

 A mozgás témakörében szakmai tapasztalatszerzés az óvodapedagógusok között 

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

egyéb tervezések vázát.  
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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) 

A 2018/2019 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

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

katerv, szándékterv, tematikus terv (csoportnaplóban). 

A hagyományos csoportnapló írását felváltottuk az online csoportnaplóval.  

„A mai diagnosztikai és informatikai lehetőségek tudatos felhasználása hozzájárul a 

gyermekek megismeréséhez, képességeik, kompetenciáik feltérképezéséhez, illetve 

ezek dokumentálásához.  

Az ovped.hu tudatos diagnosztikája és fejlesztő feladatai, tevékenységei hoz-

zásegítik az óvodapedagógusokat ahhoz, hogy a gyermekek képességbeli különbsége-

inek átgondolása révén egyénre szabott, egyéni ütemű, speciális személyre szabott 

fejlesztést kapjanak az óvodás korú gyermekek.  

Már az óvodai évek alatt a gyermekek fejlesztése, felkészítése tudatos, 

nyomon követhető, az egymásra épülő fejlesztések révén, tervezetté válik.  

Az értékelések eredményeként a gyermekek képességei, részképessége ke-

rülnek feltérképezésre, mely információ arra, hol szükséges az egyénre szabott 

fejlesztés már az óvodai évek alatt, még az általános iskolai tanulmányok meg-

kezdése előtt. 

Az oveped.hu program révén az óvodai munka tudatosabban tervezetté, egy-

másra épülővé és nyomon követhetőbbé válik, mely akár már rövidtávon az óvodape-

dagógusok, az óvoda presztízsének növekedésével jár mind a szülők, mind a társada-

lom szemében.  

Ugyanakkor az óvodapedagógusok adminisztrációs munkája sokkal köny-

nyebbé válik, így annak csökkenésével, sokkal több időt tudnak majd a gyermeke-

ink egyéniségének kibontakoztatására fordítani.” 

https://www.ovped.hu/page/ovped letöltés: 2019. május 17. 

 

A digitális csoportnapló tartalmi szabályozása is megfelel a 20/2012. (VIII.31.) EM-

MI rendeletnek.  

A PP-ben rögzítettek azok a főszabályok, melyeknek érvényesülni kell a hagyomá-

nyos csoportnapló vezetése során. A digitális csoportnapló szabályozására a kísérleti 

év után sor kerül a Pedagógiai Programban is. 

 
2019/2020-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

Mivel óvodánk az OH bázisintézménye a dokumentáció pontos szakszerű vezetése 

kiemelt feladata az összes pedagógusnak.  

A bevezetésre került egy online csoportnapló további területeinek megismerése 

(egyéni fejlesztési dokumentáció) melyből készíthető csoportonként a gyermekekről 

egyéni adat, fejlesztési terv, nevelési terv, tematikus terv és heti tervezés is. A rend-

szerrel való további ismerkedés és tudásunk további mélyítése a programgazdának 

folyamatos segítségnyújtás és kölcsönös megbeszélés mellett. 

https://www.ovped.hu/page/ovped
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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) 

A 2018/2019. 

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. 

A gyermekek nyomonkövetésének dokumentációja az idei tanévben is elkészült.  

A csoportnaplókban a csoportok összehasonító mérési elemzése  

megtalálhatóak. A mérési összesítőkben a leggyakrabban előforduló értéket a 

móduszt (A módusz fogalma az adatsor leggyakoribb értékét jelzi. Vagyis a módusz nem más, mint 

az az érték, amelyik a mintánkban a legtöbbször előfordul.)  vettük az értékelés alapjául, mely a 

legtöbb változó esetében relevánsabb elemzésre adhat okot. 

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

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

(1. sz. melléklet) Az óvodavezetői mesteri program alapján  

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

feladatit. E szerint történt meg a tanévben a pedagógusok ellenőrzése. Ebből a moz-

gás látogatás értékelése (2. sz. melléklet), a 326/2013. (VIII. 30.) 14/A.§ 2. alapján 

Tóth Imréné értékelése (13. sz. melléklet) 
2019/2020-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

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.  

Dajkai munkához kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek felelevenítése és meg-

mutatása az érdeklődők számára. 

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) 
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A 2018/2019. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival össz-

hangban készülnek (Intézményi Önértékelés, 1. pedagógiai folyamatok, fejlesztendő 

terület) 

Ennek alapján a Pedagógiai Program módosítása történik a következő szempontok 

alapján:  

-  Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával való koherencia, 

- Önértékelési Kézikönyv –negyedik javított kiadásának, pedagógus önértékeléshez 

kapcsolódó elvárások módosítása és függelékbe helyezése 
2019/2020-

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 így a tanév végére az SZMSZ koherencia vizs-

gálata és felülvizsgálata 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 2018/2019. 

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. 

(Éves beszámoló 1.3.1.1.)A gyermekek megfigyelési dokumentációjából a következte-

téseket az óvodapedagógusok levonják. Szükséges esetben vagy fejlesztést, vagy tehet-

séggondozó programba való bekapcsolódást javasolnak. A szülőket évente két alka-

lommal tájékoztatják a mérési 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. (1.sz. melléklet) 

A gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelé-

si/mérési rendszer működik az óvodában.  

A fejlesztőpedagógusok eredményeiket év végén beszámolóban összesítik, 3.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. 
2019/2020-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Az óvodás gyermekekre vonatkozó mérési-értékelési dokumentáció mesterprogram 

szerinti új típusú értékelése a továbbiakban is folytatódik. 

Az online csoportnapló egyéni fejlődést mérő/megfigyelő dokumentációjával való is-

merkedés az óvodapedagógusok számára 
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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 2018/2019 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

1.1.2.1., 1.4.1. 2018-2019 évi beszámoló PP módosítás 

1.3.1.1. 2018-219 évi beszámoló és a 2. sz. melléklet alapján Mozgás vezetői ellenőr-

zés eredmények és célkitűzések 

2019/2020 tanév-

ben szükséges 

megvalósítani 

1.1.2.1. 2018-2019 évi beszámoló SZMSZ módosítás 

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 2018/2019. 

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. A szolgálat a heti egy alkalmas szociális segítő 

kihelyezése mellett a tanévben 3 közösségfejlesztő programba is bevonta óvodásainkat 

és az óvodapedagógusokat. Ebben a tanévben zárult ez a pilot program. 
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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. Ebben a közösségépítő, kölcsönösen egymásra számító és 

egymás erősségeit ismerő helyzetek megteremtésében számos ismeretre tehettek 

szert az érdeklődő kolléganők. 
A 2019/2020. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Kooperációs lehetőségek a mozgásban, új típusú kutatás, keresés az óvodapedagógiában 

(mesterpedagógus és óvodapedagógusok mozgás foglalkozáson) 

 

 

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 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája követi a kor pedagógiai elvárásait és 

egyéni érdeklődésükhöz alkalmazkodik. Szoros kapcsolata az óvoda Pedagógiai Prog-

ramjával. Ehhez illeszkedik évente a beiskolázási terv. Folyamatosan a fejlesztő peda-

gógusok képzése kiemelt cél, így az elmúlt három évben három kolléganő szer-

zett/szerez ilyen képesítést. Az óvodán belüli képzések (2.1.1.1.), az online képzések, 

előadások a módszertani megújulást szolgálják. Egy lépéssel előbb, hiszen mint bázisin-

tézménynek felelősségünk nagy a pedagógiai naprakészség területén is. (E rendszer 

együttesre épül fel a tematikus tervezés, a (vázlatok), a heti tervek, a megvalósulásai a 

csoportok mindennapi életében. Új típusú IPOO-MIX élménypedagógiai elemekkel 

átszőtt tematikus tervvel ismertettük meg az óvodapedagógus kollégákat.) 

Az online csoportnapló egyszerűbb megvalósításban, de nagyobb felelősség az adat-

halmaz és az információk szelektálása révén. Az egyensúly megkeresése a túl sok és a 

túl kevés között (tervezés és megvalósítás) az óvodapedagógusok egyéni feladata és 

felelőssége 

A mérési/megfigyelési rendszerben az egyéni kiemelések mind a tehetségsegítés, mind 

a fejlesztés terén megvalósulnak. Egyre inkább tapasztaljuk a részképességben elmaradt  
2019/2020-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Figyelembe kell vennünk a tanévben minősülő pedagógusok szakmai munkájának segí-

tését. 

Bázisintézményi feladatokhoz kapcsolódó tudatos pedagógiai munka. 

Dajkai feladatok elméleti és gyakorlati segítése és az óvodában folyó dajkai feladatok 

bemutatása más intézmények számára 

Az óvodában lévő mesterpedagógusok mesterprogramjának további segítése és a 

326/2013. (VIII.30.)Korm. rendelet 14/A§(2)bekezdése szerinti beszámoló és vizsgálat 

készítése 

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 nevelőtestülettel és alkalmazotti közösséggel valósítha-

tók 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 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

A gyermekvédelmi munkáról a 4. sz. melléklet tartalmaz részletes beszámolót. 

Gyermekvédelmi munkában 2018. januártól új pedagógus dolgozik gyermekvédelmi felelős-

ként. .  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében (itt most a HH-s, HHH-s gyermekeket értjük) 

rendelkeznek a kolléganők megfelelő információval. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az 

óvodapedagógusok rendszeresen és kölcsönösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel 

való folyamatos kapcsolat biztosítása, 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 veszé-

lyeztető tényezők jelentéséről. 

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

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 köte-

lezettséget munkaköri leírásuk is tartalmazza. 

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

intézmények életébe. Célja és feladati lassan kiforrják magukat, a szociális segítő rend-

szeres óvodai jelenléte biztonságot és stabilitást is ad az óvoda gyermekvédelmi felelő-

sének munkájához is. 

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

be kell tervezni és meg kell tartani.  
Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő a családokat érintő válásból, elhanyagolt szülői maga-

tartásból adódó idegrendszeri teherrel küzdő óvodások, így a pszichológusok számára egyre 

több jelzést adunk. 

Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes, sokoldalú anamnézist vesz-

nek fel a gyermek otthonában (ahol a szülő erre engedélyt ad), így a szociális helyzetéről némi 

benyomást szereznek.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalmát a köznevelési törvény egyértelműen megfo-

galmazza (Kt.: 4§ 13. )  

Logopédiai beszámoló 5. sz. melléklet 

Fejlesztőpedagógusok beszámolója 3. sz. melléklet 

Gyógytestnevelés beszámoló 6. sz. melléklet 

Tehetségműhelyek beszámolója 7. sz. melléklet 

SNI-s gyermekek száma: 5 fő /kevert specifikus fejlődési zavar 

Beilleszkedési, Tanulási, Magatartás-nehézséggel küzdő gyermekek száma: 13 fő 
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A 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

 

Egyéb fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztései az intézményben:  

Gyógytestnevelés (Szabóné Győrffy Zita): 27 fő 

DSZIT foglalkozás és fejlesztés (Szabó Mónika): 11 fő 

Fejlesztő pedagógiai foglalkozás (Gábor Sándorné, Pazonyi Lászlóné,):  12 fő 

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

Csobán Mónika, Szabó Edina beszédfejlesztő pedagógusok): 81 fő 

Pszichológus terápia (2 fő pszichológus heti, 4 és 2 órában): 10 fő 

Iskolaérettségi vizsgálat (a tankerület szakemberei, helyben, az óvodában): 8 fő 

Pedagógiai vizsgálat (tankerület szakemberei, helyben, az óvodában): 16 fő 

Megyei szakértői bizottsági felülvizsgálat: 2 fő 

Ideggyógyászati vizsgálati kérelem javaslat: 4 fő 

Az óvodánkban a tanév során a fenti lehetőségeket biztosítottuk a kiemelt figyelmet igénylő 

BTM-es, SNI-s és egyéb részképesség zavarral küzdő gyermekek egyéni fejlesztésével kapcso-

latosan.  

Az óvodapedagógusok és a fejlesztésben résztvevő szakemberek továbbra is szívesen használ-

nak saját készítésű fejlesztőjátékokat. Ezek a játékok, valamint az óvodában megtalálható 

egyéb eszközök (pl.: mozgáskotta, mozgásfejlesztő eszközök, hinták, okoskocka, DIOO 

okosjáték) kiváló módon segítik elő az általános és speciális képességek fejlesztését, az egyéni 

megsegítést. A mozgás és a szabad játék kiemelt szerepe a nevelési, pedagógiai folyamatban 

elvitathatatlan. Ennek tudatos jelenléte az óvodai pedagógiai folyamatban meghatározó. A sza-

bad játék egyéni képességeik kibontakozását nagymértékben segíti. Egyéni játékfejlődésük a 

sokféle élmény, eszköz és a társas kapcsolatok erősödése, mélyülése révén nagy változáson 

megy keresztül. Komplex problémamegoldások, együttműködési lehetőségek, öndifferenciálás, 

kreativitás, divergens gondolkodás is fejlődik, mely a XXI. században élő ember számára alap-

képesség. 

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 te-

hetségüket beleszövik a pedagógusok a mindennapi gyakorlatba.  

Különös értékeket hordoznak ezek a tehetségműhelyek nem csak az óvodás gyermekek tehet-

ségcsíráinak kibontakoztatása terén, de az óvoda számára új értékek épülnek be lassan-lassan a 

mindennapi életbe (kooperatív technikák, néptánc, népi kultúra közvetítése, mozgásügyesítés a 

kerékpározás által). Egyéni pedagógiai fejlődéseket is segít, Tóth Imréné megújító mesterprog-

ramjának és Kiss-Dankó Katalin mesterprogramjának megírására kerül sor a következő tanév-

ben. Dudásné Vass Zsuzsanna Pedagógus II. minősítésében is megjelenik a tehetségműhely 

vezetés, mint kiemelt értékteremtés. 

Megindult kísérleti jelleggel a matematikai-logikai tehetségműhely foglalkozása (Veresné He-

vesi Zsuzsánna) vezetésével. E területen lévő egyéves tapasztalat alapján a tehetségprogramban 

is megjelenítjük. Ebben a kolléganő mesteri minősítést szerzett. 
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2019/2020-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

Óvodai létszámunk alakulása normatíva szempontjából pozitív irányba tolódik, az op-

timális 24-25 fős csoportlétszámról elmozdulunk a csoportokban 27-28 fő felé. Nagy 

kihívás ennyi gyermek figyelmét, érdeklődését egyéni útját úgy segíteni, hogy működ-

jön az egyéni eltérések maximális figyelembevétele, tudjanak jól kooperáló, alkalmaz-

kodó képes, konfliktusaikat önállóan megoldó, döntésképes egyéniségekké válni.  

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 2019/2020-as tanév végén megtörténnek a vizsgá-

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

delet szerint) 

Óvodai szinten évi 2-3 alkalommal jó lenne estemegbeszélő csoportot létrehoznunk, 

 

2.1.4. Az önálló tanulás/tanítás támogatásának megvalósulása 

"A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása, segítségével olvashatóvá válik a lélek." Ancsel Éva 
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 2018/2019. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

         Az előző tanévekben a nevelőtestület sok időt foglalkozott a játék módszertani megújí-

tásával, az új értelmezések gyakorlati alkalmazásával. Így az óvoda bázisintézményi prog-

ramjai köz tudta emelni a szabad játék óvodai alkalmazásának elméleti és gyakorlati bemuta-

tását, melyet a kisvakond, a százszorszép és a csibe csoport vállalt el. IPOO-MIX élményala-

pú tevékenységtervet és egy délelőtti 3 órás hospitáláson volt lehetőségük részt venni a kollé-

gáknak, akik hozzánk érkeztek a megyéből. Majd óvodavezetői beszámolóban és a kollégák 

reflektálásában egy interaktív szakmai tanácskozás bontakozott ki.  

Az óvodában a tanulási folyamat mindig tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján valósul 

meg. Ezért különös jelentősége van a tapasztalásoknak, a játéknak, a kezdeményezett 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 hatá-

sát észrevétlenül, indirekt módon. A gyermekek spontán tanulási folyamataikat elemezhetjük 

a szabad játék megfigyelésekben. Innen indultunk mikor jó gyakorlatunkat bemutattuk.  

 

Miért is jelentős az óvodai nevelésben a szabad játék? 

Az Óvodai Nevelés Alapprogramjában megfogalmazottaknak különösen érvényesülni kell, 

így a szabad játék túlsúlyának is. 

Kiindulópontunk, hogy amilyen képességeik és tapasztalatik vannak a gyermekeknek, ami-

lyen feltételrendszer veszi körül őket, azzal tudnak játszani. Innen kezdődnek a dolgok. Innen 

indul a személyiség kialakulása, kibontakoztatása. Az út, ahogyan pedig ezt tesszük nagyon 

fontos, ebben van különös szerepe az óvodapedagógusok tudásának, fejlődéslélektani és 

gyermeklélektani ismereteinek. Minden amire rendszeresen vágyik, amiből  többet kér, abból 

fejlődik személyisége legintenzívebben, innen lehet olyan képességeket kialakítani amiből 

felnőtt életében táplálkozik. A szabad játékban önálló döntéseket hoz arról, hogy egyedül 

játszik vagy társakkal, ez segíti az elfogadási és döntési képességét. A félkész és kész játékok 

helyes arányával a variálható játéksarkokkal, a csoportszobán kívüli játszó lehetőségekkel 

önálló kreatív módon játszhatja ki élményeit, érzelmeit. Itt lehet egy szorongó gyermek bátor 

és vezető és így tovább. Saját döntéseivel, saját egyéni megoldásaival fejlődnek egyéni uta-

kon képességeik. Eljutva az óvodáskor végén az iskolaváráshoz.  
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A 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

 Bázisintézményi másik két alkalmunk az óvodánkban innovátor mesterpedagógusként dol-

gozó óvodavezető-helyettes elméleti és gyakorlati előadása volt a kooperatív módszer neve-

lésben lévő alkalmazhatóságáról.  

Fontos volt a programban, hogy iskolai tanítók is részt vehettek rajta napi tanítási rutinba jól 

beilleszthető konkrét jó gyakorlatokat is kaptak. A négy alapelvének érvényesülését hangsú-

lyozta az előadó; építő egymásrautaltság, egyéni felelősség, egyenlő részvéte és párhuzamos 

interakciók. Ez sokkal több felkészülést igényel a pedagógustól, nagyobb előkészítő és szer-

vező munkát, de hatékonysága elvitathatatlan. 

Ezt az előadást az óvodapedagógusaink is meghallgathatták inetraktív módon a tanév során.  

 

EFOP3.1.1-es korai kisgyermeknevelés támogatása címmel megrendezett országos pályázat 

résztvevői voltunk 2017-2018-ban és ebben a projektben óvodapedagógusaink sokféle intéz-

ménybe eljutottak tapasztalatot szerezni. Ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve az idei tanév 

elején egy délutánon keresztül közös megbeszélést tartottunk a hazahozott jó gyakorlatokról 

és a kevésbé üdvözítő gyakorlatokról is.  
2019/2020-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

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 2018/2019. 

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 közösségi 

programokat is. Az egészség és környezettudatos nevelés áthatja a teljes óvodai életet. A sza-

badidős munkaközösségnek (8. sz. melléklet), mint a zöld óvodai program megvalósítóinak és a 

módszertani munkaközösségnek (9. sz. melléklet), egész évben kiemelt feladata volt az egészsé-

ges életmódhoz kapcsolódó programok szervezése.  

Programok: 

- Európai Mobilitás hét és autómentes nap 

- EWWR hét programja (szelektív sziget kialakítása) 

- gyógynövény betakarítás 

- papírgyűjtés,  

- egészséghét 

- közös éneklés a Földért 

- virágosítás, füvesítés az óvoda udvarán 

- Mozogni jó, egészségnap 

 

Megkaptuk ismét az Zöld Óvoda címet.  

 

Sokféle módon kapcsolódunk az egészséges életmódhoz, a környezettudatossághoz. Szelektív 

hulladékgyűjtés ”óvodai és csoportok szintjén még tudatosabb munkát kíván és megva-

lósult, csoport szinten is. Az óvodai csoportokban (óvónők által készített) és az óvoda 

folyosóin (vásárolt) szelektív gyűjtőedények találhatóak. A csoportszobákon túl fontos-

nak tartotta a nevelőtestület, hogy a szülőkhöz leginkább a saját példán és saját élmé-

nyen keresztül vezet az út. Így a gyermekek a szelektív hulladékgyűjtést a csoportban 

megszokva a folyosókon örömmel mutatják szüleiknek, hová kell eldobni a papírzseb-

kendőt, a műanyag zacskót stb.. 
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A 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Az elmúlt időszak változásai az óvodapedagógusok innovatív gondolkodásmódját tükrözik, 

kihasználva és felhasználva a modern technológia és az egyre bővülő információs lehetőségeket 

is. Figyelembe vesszük a környezeti és egészséges életmód szokásainak alakításakor a nevelési 

célkitűzések megvalósításában, hogy ma az alfa generációt neveljük. Azt az online alfa generá-

ciót akik a google nemzedékei akik már az online térbe születtek és ott kezdik meg a szocializá-

ciót. Őket „kell” megbűvölni a természet szeretetével, számukra kell izgalmassá tenni a termé-

szeti környezetet és benn az életet. Ezáltal nagyon fontos, hogy elérjük a szülőket, hiszen a csa-

lád az az első szocializációs szintér ahol a gyermek elfogadja és elsajátítja a természet és kör-

nyezet védelmét, szeretetét, az egészséges életmódot. 

  
2019/2020-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

 

A kollégák számára lelki egészségmegőrző program megszervezésében szükséges gondolkodni, 

ahol a sokféle feladat, megfelelés miatti elfáradás ellensúlyozását kell kitűzni célul. 

Fontos, hogy ebben a környezettudatos gondolkodásban az óvoda egész dolgozói rétegét elér-

jük, oly módon, hogy napi rutinfeladataikba is épüljön bele ez a gondolkodásmód. Ez a munka-

közösségek egyik kiemelt feladata a következő tanévben. 

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 2018/2019. 

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 az online csoportnaplóban nevelési tervet készítenek évente két alka-

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

megvalósításához szükséges feladatokat. Az online rendszerben egyéni nevelési feladtok meg-

valósulása is kiválóan nyomonkövethető. 

Az óvodai gyermek nyomonkövetési rendszer is végez erre irányuló megfigyeléseket, 11 részte-

rületet figyelünk meg a gyermekeknél az együttműködési, alkalmazkodási, elfogadási képessé-

gükről.  

Kooperatív módszerekkel folyamatosan ismerkedünk (lsd.: éves munkaterv 2018-2019 2.1.4) 

2019/2020-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

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

kooperatív játékok és technikák óvodai alkalmazhatóságáról szerzett minél szélesebb tudás, 

mely a tanév fontos célkitűzése (mesterpedagógus csoportos interaktív belső továbbképzése) 

lehet már az előző években megszerzett ismeretek alkalmazása. Sikerek és kudarcok közös 

megbeszélése. 

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)  
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A 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

 

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

ten:  

- Márton napi lámpás felvonulás és dínom-dánom,  

- ezüstcsengő váráron ovi cuki már hagyományos program 

- farsangi álarc készítés 

- tehetségnap és kiállítás, melyen a szülők megnézhették gyermekeiket 

- nyílt hét ahol bekapcsolódhattak a hét tevékenységeibe, programjaiba 

- 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. (10. sz. melléklet beszámoló a Szülői Szervezeti 

tevékenységről) 

- Óvodai virágosítás 

- a szabad játék játékfeltételeihez sokféle félkész eszközre van szükségünk, ez 

nagy szülői bevonódást kíván, melyet az óvodapedagógusok kérnek és általában 

meg is kapnak a szülőktől.  

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

násával, melynek ebben az évben különös új fordulata, hogy nem volt közös óvodai 

évzáró népünnepély. Szintenként szerveztünk óvodai ballagást az iskolába menő nagy-

csoportosok számára. 

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

ják a pedagógusok, és nagyon kedvelt a szülők körében (fotókat töltenek fel a gyerme-

kekről, megosztanak információkat, vagy olyan oldalakat, amely hasznos a szülők szá-

mára) 

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). 

Az óvoda 60. jubileumi ünnepe záró programja a Kastélyban mely nem kifejezetten a 

szülők számára meghirdetett, de mégis igazi közösségépítő program volt. Volt óvodása-

ink akik valamiben már óvodáskorukban is tehetségesnek ígérkeztek és felnőve be is 

váltották a hozzájuk fűzött reményeket léptek fel énekkel, hangszeres bemutatóval, pró-

zával. Felemelő élményt nyújtott. Előtte pedig a Dr. Várkonyi Tibor családkutató által 

megtalált Bárczay Anna festmény másolatát mutattuk meg a közönség számára, majd 

később elhelyeztük az óvoda épületében. Így állítva emléket annak a nőnek akinek pél-

da gyermekszeretete, önzetlensége, korszerű gondolkodása. A kastélyt díszítenünk nem 

kellett, hiszen a csodás környezet, épület önmagában gyönyörű. Viszont az óvoda cso-

portok aktív közreműködésével és a munkaközösség koordinálása mellett elkészítettük 

Téglás szívét, mézeskalácsból, mely a kastélyban tett vendégszereplése után az Önkor-

mányzatnál, majd az óvodában gyönyörködteti a szemeinket. A program végét szeretet-

vendégséggel zártuk, melyre a süteményt az óvodánk minden dolgozója készítette. A 

kastély tulajdonosa a városi önkormányzat és az óvoda dolgozói valamint régi óvodása-

ink szülei és családja nagyszerű összefogása révén életre szóló élményben volt részünk.  

 

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

Továbbra is fontos újszerű lehetőségek keresése az óvoda-szülő kapcsolat ápolása cél-

jából. A mai fiatal szülő generáció nagy részének pszichés megsegítésére is szüksége 

van és gyakorlati, praktikus tanácsokra is a gyermeknevelés a családi élet egybentartása 

miatt. Sokféle a hagyományostól eltérő családmodellel találkozunk és ezekben mindben 

érik, nevelődik, fejlődik egy-egy új élet.  
 

Fontos 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. 
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2019/2020-

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. 

 

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 2018/2019. 

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 kiadása alapján 

történt. Hét területen lévő adatok és tapasztalatok alapján (Ez alapján készül el évek óta az óvo-

dai beszámoló és éves munkaterv is). Megelőzi az intézményi önértékelés (szülői, nevelőtestü-

leti 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.  

Az idei évben nem volt időszerű sem az önértékelés, sem a tanfelügyelet. 

Szakmai vezetői ellenőrzésre (mozgás tevékenység látogatással), dokumentum ellenőrzésre 

került sor a pedagógusok körében a tanévben. 

A mérési / megfigyelési összesítések csoportszintű elemzése megtörténik, óvodai szintű összesí-

tése is elkészül a 2018-2019-es tanév végére.  

A neveléshez kapcsolódó eredményesség a gyermekek évente kétszeri mérési/megfigyelési 

dokumentációjában, az egyes gyerekek egyéni fejlődési ívén mérhető le. Diagnosztikus mérést 

az óvodapedagógusok nem végeznek az intézményben. A szabad játék megfigyeléseknek ebben 

kiemelt jelentősége van. 

A nevelési feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mutatják: 

- A csoportnaplókban megfogalmazott nevelési – tanulás értékelése címszó alatt megfo-

galmazott pedagógus értékelések 

- ehhez kapcsolódóan a gyermekek nyomonkövetési dokumentációjának eredményei. 
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2019/2020-

tanévben szüksé-

ges megvalósítani 

A dajkai feladatokkal munkájuk eredményességével a következő tanévben ismételten foglakoz-

ni kell, hiszen több óvoda kért meg bennünket a dajkák munkájának bemutatására. 

Az intézményi intézkedési terv alapján a vállalások teljesítésének folyamatos felülvizsgálata. 

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) 

A 2018/2019- 

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-

lokhoz, konkrét feladatok kapcsolódnak. Az eredményessége pedig a gyermekek évente 

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

mérhető le.  

Az éves munkatervben meghatározott kiemelt feladatok megvalósultak (éves munkaterv  

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

 

- Nemzeti Tehetségsegítő tanács NTP-OTKP-18-0096 számon „zenélni, táncolni, 

örömmel töltődni” címmel 800 e Ft összegben nyújtott támogatást táncos, zenei 

tehetségfejlesztő program megvalósítására, melyre a tanévben került sor. Itt a ze-

nei tehetségsegítésen túl két népzenével kapcsolatos programon vehettek részt 

felnőttek és gyerekek (Lippogó / zenei elmélet és gyakorlat felnőtteknek, gyere-

kek bevonásával, Ba-Hor-ka népi zenés interaktív foglakozás két csoportban az 

óvodásoknak)-Kiss-Dankó Katalin koordinálásában- 

- Valamint óvodánk számára néptáncos ruha és két citera kerül beszerzésre. 

- Közlekedési tehetségprogramunk már közel 10 éve különös odafigyeléssel tekin-

tünk a gyermekek közlekedésre nevelésére. Ebben az évben ismételten országos 

Pindur –Pandur vetélkedőn indult csoportunk és hoztuk haza több mint 60 csapat-

ból a legjobbaknak járó kerékpár jutalmat, összesen egyetlen hibaponttal végeztek 

a tehetségműhelybe járó óvodásaink. (Dudásné Vass Zsuzsanna tehetségműhely 

vezető koordinálásban).  

- A Vojtina bábszínház hátrányos helyzetű gyermeke számára íródott sikeres pályá-

zata révén 30 óvodás gyermekkel vonattal Debrecenben bábszínházi előadáson 

vettünk részt, Baranyi Hajnalka óvodapedagógus koordinálásával. 

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

Az idei tanévben a pályázatot Tóth Imréné készítette el, még várjuk az eredmé-

nyét. 

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

színen kápráztatták el a közönséges táncos és zenei tehetségükkel. 
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A 2018/2019. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

- Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként a megkötött szerződés három évéből az 

első éven vagyunk túl, ebben három napon mutattunk be jó gyakorlatot az érdek-

lődő pedagógusok számára.  

- Óvodánk alapítványa az adó 1%-kából 2018. év végén elkészíttetett egy új több-

funkciós mászókát, melynek ütéscsillapítását a karbantartók készítették el. 

- A rajzos pályázatok eredményeinek összesítése a 11. sz. mellékletben olvasható 

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

honlap készítésre is nyertünk lehetőséget 

- Kiváló akkreditációs és zöld óvodai cím ismételt megnyerése 

Kiemelt nagy pályázatot az idei évben nem valósítottunk meg, mert erőforrásaink már 

kimerülőben vannak. Így ezek lezárása után tervezünk újabb nagyobb pályázati bevo-

nódást.  
2019/2020-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Meglévő értékeink további fenntartása (Zöld óvoda, Kiváló akkreditáció)  

Az előző évben megnyert sikeres pályázatok megvalósítása (bázisintézmény) 

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) 

A 2018/2019. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

A gyermekek nyomonkövetési rendszerének összegzését óvodai szinten az 1. sz. mellék-

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

szerű mérés/megfigyelés összesítés, mely az értékek közül a leggyakrabban előforduló 

értéket mutatja meg. Így körülhatárolhatóbb az a fejlődési út, mely jellemzi az adott kor-

osztályt és abban az egyes gyermekek egyéni képességterületeit is. 

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. 
2019/2020-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

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

dése 

A mérési dokumentumok és az online csoportnapló által nyújtott képesség megfigyelések 

koherenciájának megtalálása. 

 

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) 
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A 2018/2019. 

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 
2019/2020-

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. 

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 2018/2019. 

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 munkavállalók munkaszervezését, a szabadságolást, 

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: 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.  

Szabadidős mk. beszámoló: 8. sz. melléklet,  

Módszertani mk. beszámoló: 9. sz. melléklet 

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

ben több ilyen csoport is végzett közösen szakmai munkát: 

- Tehetségpályázatokhoz csoportok 

- A Bázisintézményi program megvalósításában résztvevő csoportok 

- Közös ballagó ünnepre készülődve a közösen ballagó csoportok óvodapedagó-

gusai között nagyfokú közös munkára volt szükség 

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. 

Az óvodában dolgozó szakemberekkel (pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, 

szakértői bizottság, helyi fejlesztőpedagógusok) az óvodapedagógusok intenzív kap-

csolatot tartanak a gyermekek fejlesztése a változásai nyomonkövetése céljából.  
2019/2020-

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 2018/2019. 

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 programban. 

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

gógus 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 óvo-

dában a továbbképzés. 

A pedagógus szakvizsga hozzájárul intézményünkben: 

 az alapképzésben megszerezett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez 

 a pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez, 

 a vezetői, szakértői, vizsgaelnöki, vezetőtanári tevékenységhez, 

 az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismeretek megszerzé-

séhez. 

Egy fő óvodapedagógus, végzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Karán a fejlesztőpe-

dagógusként (Veresné Hevesi Zsuzsánna). 

Egy fő óvodapedagógus egy tanévet befejezett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Karán 

a fejlesztőpedagógus szakirányán (Gerhardt Veronika). 

Sajnos a követező tanévre egy óvodapedagógus sem jelentkezett fejlesztőpedagógus szakirányú 

továbbképzésre egy fő közoktatásvezetői szakra adja be a 2019/2020-as tanévre jelentkezését, 

mint szakvizsgázott pedagógus. 

További képzések: 

Minősítésekhez kapcsolódó képzések / 3 fő, 

Szilágyi Barna az OVPED programfejlesztője többször tartott előadást helyben a program 

használatáról /21 fő, 

A gyermek lelki egészségének támogatása Debrecen/ 4 fő 

Dr. Csányi Tamás adjunktus ELTE Óvodai mozgás továbbképzése helyben 21 fő 

Lippogó akkreditált táncos képzés helyben 5 órás/ 21 fő – 2019. március 

Magvacska zenei továbbképzés DB Zeneművészeti főiskola / 1 fő 

Egyéni fejlesztő programok tehetség továbbképzés Hhadház / 4 fő 

Tehetség előadások Debrecen, Nyíregyháza / 2 fő 

Szülők akadémiája / logopédusok előadása helyben 21 fő óvodapedagógus 15 fő szülő 

Belső tudásmegosztásként Tóth Imréné kolléganő kooperatív módszer alkalmazása elméletben 

és gyakorlatban tartott előadást a kollégák számára.  
2019/2020-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

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. 

A pedagógus és dajkai képességek fejleszthetőségéről óvodapedagógusok és dajkák 

számára tréning formájában történő megújítás megszervezése. 3*10 fős csoportban 
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4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata 

4.3.1.Elvárás Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) ala-

kítottak ki.  

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommu-

nikáció.  

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

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges informáci-

ókhoz és ismeretekhez való hozzáférés.  

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekel-

tek.  

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK 

SZÁMÁRA)  

A 2018/2019. 

nevelési év-

ben az aláb-

biak 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 10 óvodai csoportban felszerelt PC-kel és TV/monitorokkal a szupergyors internettel 

a több mint 100 csatornás Tv-vel az óvodai információs rendszer hatalmasat fejlődött. 

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.  

2019/2020-

tanévben 

szükséges 

megvalósítani 

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

használatának begyakorlása a tanév feladata. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai (Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó 

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

rendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az 

intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és 

feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is.) 

5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei  

5.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörté-

nik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.  

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Forrás: Önértéke-

lési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 

2018/2019. 

nevelési év-

ben az aláb-

biak 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 tanévben 

decemberben megrendezésre került karácsonyi koncert ismét egy újító kapcsolattartási 

forma volt, mind az óvoda partnereivel (fenntartó, településvezetői, vállalkozók, óvo-

dával kapcsolatban lévő szakemberek, szülői szervezeti tagok, régi óvodások szülei, 

volt óvodások. 

A kapcsolatápolásnak szintén sajátos egyéni megoldása volt a tanévben, mikor 

Affaltercah testvérvárosát és Téglás vezető tisztségviselőit meghívtuk az óvodai ke-

mence és filagória felavatására. 

Az újszerű, megújító kapcsolattartásban az idei tanévben a csoportok évzáró ünnepsége 

egy közös szülő-óvónó-gyermek partival zárul. A babagáson pedig az óvoda három 

részben összevontan szerveződő ünnepet rendez. Ebben kipróbáljuk együttműködési 

képességünket, a  szülők számára lehetőséget adunk további kapcsolatépítésre és peda-

gógiai szempontok szerint a 3-5 éves korosztályt nem terheljük fárasztó próbákkal, 

olyan szereplésekkel, melyek nem egyeztethetők össze egyéni érzékenységükkel. 

 

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) 

A 

2018/2019. 

nevelési év-

ben az aláb-

biak 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. 

 Bázisintézményi és tehetséggondozó programunk révén a megyében számos 

óvodával vagyunk szakmai kapcsolatban. A Hajdúszoboszlói Egyesített óvodá-

ból ebben tanévben többször is ellátogattak a kolléganők szakmai tapasztalat-

cserére, jó gyakorlatink megbeszélésére.  
A 2018/2019. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

Az intézmény külső kapcsolatai 

 A Mikrotérségi Szociális Gondozási Központtal való folyamatos kapcsolatot 

nagyon fontosnak tartjuk. A gyermeket az idős korosztály tiszteletére, megbe-
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A 2018/2019. 

nevelési évben 

az alábbiak 

szerint valósult 

meg 

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, fogorvos, gyermekorvos az éves munkatervének megfele-

lően végezte tisztasági vizsgálatait.  

 Téglás Város Polgárőr Szervezete az idei tanévben a rendezvényeink biztosítá-

sán túl a közlekedési tehetségműhely foglalkozásaihoz is nyújtott segítséget. 

 A római katolikus egyház meghívására Balázs áldásban részesültek nagycsopor-

tos óvodásaink. ismerkedtek a templom belső környezetével és az egyház egyik 

plébánosa rövid élményszerű előadását hallgatták meg szent Balázsról. 

 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.  

 Bázisintézményi valamint a Zöld Óvodai és Tehetségsegítő munkánk által már 

a térség a megye óvodáink kívül is kezdünk kapcsolatokat alakítani, fenntartani.   
2019/2020-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

A partneri kapcsolatok további ápolása, óvodai kapcsolatok további alakítása, óvodai 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 2018/2019. 

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) 
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A 2018/2019. 

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,  

- helyszínt biztosítottunk és bekapcsolódtunk önkormányzati pályázati feladat 

megvalósításához. 
2019/2020-

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-

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 2018/2019. 

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 néhány alkalommal az óvoda 

(Kertbarátkör kiállítás, Ízek fesztiválja) 

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

mekpszichológiai foglalkozás esetenként foci) SZMSZ-ben foglaltak szerint külső fog-

lalkozást csak pedagógus, pszichológus végzettségű szakemberek tarthatnak az intézmé-

nyen belül.  

2018. évben az óvodai normatív támogatásból néhány karbantartáshoz szükséges eszközt 

is sikerült vásárolnunk. 

2018. nyarán teljes mértékben megszépült óvodánk az önkormányzat 

A 2017-ben óvodai udvarunkon elkészített kemencénkhez elkészült az a hatalmas méretű 

filagória, mely megvédi a kemencét az időjárás viszontagságaitól. 

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

Az Udvari teamot Urbin Mihályné óvodapedagógus vezeti munkájukat a 12. sz. mellék-

let tartalmazza. 

A Téglási Óvodás gyermekekért alapítvány bevételéből 500.000 Ft értékben készült el 

egy csúszdás udvari mászóka, mely ütéscsillapításához a sódert a normatív keretünkből 

az ütéscsillapítási munkákat pedig karbantartóink végezték el.  

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

és a felújításokat is karbantartónk és segítője rendszeresen végzik. 

Az udvar egy részén egyenesítésre került a talaj kevés fűvel is bevetettük. 

A szabadidős munkaközösség virágjegyek árusításával szponzorokra talált a szülőkben, 

melyek a 2018 év tavaszán lehetőséget adtak arra, hogy egynyári virágokkal díszítsük az 

udvarunkat.  

2018 nyarán, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat keretében megvalósított Bárczay Anna Városi Óvoda (4243 Téglás, Kossuth u. 

72/A. Hrsz.: 909.) régi épületének felújítása kapcsán megújult teljes mértékben régi óvo-

daépületünk. Ennek a pályázatnak a  kapcsán közel 2 MFt értékben óvodai bútorok be-

szerzése is megtörtént. 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati konstrukció Kódszám: 

TOP-3.2.1-15 keretében megvalósítandó „Komplex energetikai fejlesztések Téglás Vá-

ros intézményeinek épületein” korszerű energetikai megoldásokkal a melegvíz és a fűtés 

is megújuló energiával jut az intézménybe. Az óvodai pavilon rész felújítása sok-sok 

kívánnivalót hagyott maga után. Azon túl, hogy a külső és a tető szigetelése, valamint a 

nyílászárók cseréje megtörtént. 
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2019/2020-

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. 

A filagória további fejlesztése még hiányoznak, /oldalkorlát ülőpaddal és az aljának a 

térkővel való burkolása/ 

Óvodaépületünk álagának megőrzése is fontos feladat, így az új épület homlokzatán lévő 

két fával kirakott boltív elkorhad lassan, annak cseréje, javítása elengedhetetlen. Fontos 

az épület egyes elemeinek folyamatos festéséről is gondoskodni. 

Mivel nyitva van a óvoda egész nyáron, így az extrém meleg időjárásokban már nem 

tudjuk megfelelő módon hűteni az épületet. A klímatizálás is elkövetkezendő feladataink 

közé tartozik.  

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 2018/2019. 

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. 

Szoros kapcsolatban vagyunk a járási szakértői bizottsággal, akik a képességméréseket, 

iskolaérettségi vizsgálatokat logopédiai szűréseket igyekeznek helyben, az intézmény-

ben végezni. Így a szülőkre kevesebb teher jut ebben a feladatban. 

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 2018/2019. 

nevelési évben az 

alábbiak szerint 

valósult meg 

Lásd; 4.3.1-ben 
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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 intézményi célok és szükségletek, az egyéni élet-

pálya figyelembevételével alakították ki.  

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.  

(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 

A 2018/2019. 

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, 2018. 

decemberéig. 

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 (határo-

zott idejű jogviszonnyal) nem tudtuk többszöri pályázati kiírás mellett sem betölteni. 

Két óvodai csoportban délelőtt folyamatosan egy óvodapedagógus dolgozott és napi 8 

órában pedig pedagógiai asszisztenssel (óvónői tanulmányok közben illetve óvodape-

dagógusi végzettséggel) oldottuk meg a feladat ellátását. 
2019/2020-

tanévben szük-

séges megvaló-

sítani 

Óvodapedagógus álláshelyek betöltése 2019/2020-as nevelési év kezdetére 

Fejlesztő pedagógusok további 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) 
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A 2018/2019. 

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.  

Az idei évben először az óvoda három egysége egységenként oldották meg a ballagó 

ünnepet. Ez újszerű volt a felnőttek a gyerekek és a szülők számára is. Ennek tapaszta-

latait a kolléganőktől összegyűjtve a 14. sz. melléklet tartalmazza. 

A szervezeti kultúra további fejlesztése érdekében óvodavezetői kezdeményezés indult 

egy három napos Erdélyi kirándulás megszervezésére, erre összesen négy kolléga je-

lentkezett.  
2019/2020-

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.  

 

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) 
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A 2018/2019. 

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, e program zárása volt 2018. decembe-

rében a téglási Degenfeld Kastélyban, volt óvodásaink közreműködésével az ünnepi 

koncert. Itt mutattuk be Dr. Várkonyi Tibor családkutató által megtalált Bárczay An-

na portrét, mely azóta épületünk falait díszíti. Tompa Tiborné közművelődési főtaná-

csos a család történetéről beszélt a vendégek számára, majd tehetséges volt óvodása-

ink verssel, hangszeres játékkal énekkel mutatkoztak be, s mutatták be tehetségüket. 

Az estét az óvónői énekkar zárta, majd az óvodai dolgozók által készített sütemény, 

tea egy beszélgetést és szeretetvendégség foglalta keretbe ezt a feledhetetlen estét.  

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.  

Affalterbach testvérváros delegációjának 2019. május elején mutattuk meg, hogy a 60 

éves jubileumi ünnepre kapott adományból elkészült a filagória. Egy kemencés főzés-

re láttuk vendégül a delegációt és Téglás vezetőit.  

Büszkék vagyunk a hagyományainkra, színvonalas rendezvényeinkre és élménynyúj-

tó programjainkra. Intézményünk rendszeresen megjelenik különböző városi rendez-

vényeken. Gyermeknevelésünkben helyet kap elődeink szellemi és tárgyi kultúrájá-

nak átadása. Óvodapedagógusaink a néphagyományőrzés elkötelezettjei is. Fontosnak 

tartják, hogy az óvodáskorú gyermekek megismerjék, a nemzetét éltető hagyományo-

kat, követendő mintákat kapjanak. Kiváló közvetítője ennek, zeneóvodai tehetségmű-

helyünk. 

Az idei évben módszertani munkaközösségünk a március 15-ei nemzeti ünnep köré 

szervezte a vers és mesemondó délelőttöt, valamint a rajzos alkotások bemutatását is. 

Így ismertetve meg óvodásainkat nemzeti értékeinkkel. 

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

talmakkal megtölteni. Kollégáink munkaközösségeink rendkívül kreatívan gondol-

koznak ezen a területen.  
2019/2020-

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 2018/2019. 

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 kerestünk óvodapedagógust, GYES-es álláshelyünkre. A megol-

dás nem lett teljesen tökéletets a tanévre.  

A munkaköri leírások (főként óvodapedagógusok esetében) egy-két évente frissülnek 

az aktuális plusz feladatok ki és bekerülnek. A dajkai munkaköri leírások 2 évente ke-

rülnek 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.  
2019/2020-

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 2018/2019. 

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. 
2019/2020-

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 2018/2019. 

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: 

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

működése, hatásköre, online felületen való mozgási lehetőség, a minősítések 

közbeni változások nyomonkövetése 

- folyamatos a pedagógiai módszertan az óvodapedagógiai szemlélet változása:  

 szabad játék hangsúlyossága (nem irányított, nem direkt) 

 rugalmas napirend, játék, párhuzamos tevékenységek aránya 

 óvodai mozgás koncepciók változásai, 

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

forma, tevékenységforma, cél, feladat, alkalmazott módszerek) 

 online csoportnapló adta változások és további feladatok 
2019/2020-

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.  

Tanfelügyeleti rendszer változása (útmutató változott, kormányrendeletek változtak, 

önértékelési kézikönyv változott) ismét rá kell fókuszálni, hogy milyen aktualitásai 

lesznek óvodánkban a tanfelügyeletnek, önértékelésnek. 

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 felülvizs-

gálja, 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) 

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, tanítást segítő eszközök és a nevelési módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)  
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A 2018/2019. 

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. A nyár során beépül 

a Pedagógiai Programba a 2018 augusztusában módosított Alapprogram miatti változás 

és aktualizáljuk, korszerűsítjük a programot (mozgás területén, online csoportnapló 

belekerül) 

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 

2019. 

10.01. adat  

 251  4  250  100%  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 251 251 254 256  

ingyenes óvodai étkezést igénylők, nyilatkozataik 

alapján 

240 241 - 254  

térítéses óvodai étkezést igénylők, nyilatkozataik 

alapján 

10 10 - 10  

Étkező gyermekek létszáma 250 250 253 255  

Hátrányos helyzetű gy. létszáma: 27 27  27  

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 10 10  10  

Az óvodai csoportok adatai 2019. május 31-én 
8.4 adattábla 
óvodai csoport neve a csoport 

típusa, 

heterogén 

szept 01. május 31 Ebből isko-

lát kezd 

Ebből óvo-

dában ma-

rad 

SNI fő 2019-ben 

várhatóan 

óvodát kezd 

Százszorszép X 25 24 6 16 1 fő 2-nek 

számít 

10 

Cica X 24 23 3 20  6 

Pillangó X 26 26 6 20 1 fő 2-nek 

számít 

5 

Kisvakond X 27 25 6 18 1 fő 2-nek 

számít 

5 

Csicsergő X 27 28 7 21 0 6 

Katica X 26 27 6 21 0 6 
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Napocska X 25 26 7 19 0 7 

Margaréta X 25 25 3 22 1 fő 2-nek 

számít 

4 

Szivárvány X 25 25 7 19 1 fő 2-nek 

számít 

7 

Csibe X 25 27 5 21 0 4 

ÖSSZESEN X 255 256 56 197 5 60 

Várhatóan összesen 

óvodát kezd 2019/2020-

ben 

257 gyerek ebből (4 fő SNI2-nek számít) 

 

Felvételi adatok 
8.5. adattábla 
adat 

 

beirat-

kozott 

gyerme-

kek 

létszáma 

 

elutasí-

tott  

gyerme-

kek 

létszáma 

 

A felvételt 

nyert 

gyerme-

kek lét-

száma 

 

Jegyzői 

engedéllyel 

felmentett 

gyermekek 

száma 

felvételt nyert: 

Nemek aránya 

Felvételt nyert: A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

  

lányok 

  
2 éves 
 2017-es 

3 éves 
 2016-os 

4 éves 
2015 es 

5 éves 
 2014-es 

6 
éves 

 2013-as 

A.2019/202

0. nevelési 

évre óvodai 

felvétel 

2019. május 

31-ig 

66 4 60 2 31 29 9 43 6  0  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 

2018. 10.01. 

adat  

 21  14  20    20   1 

Intézményvezetés 
8.7. adattábla 
adat 

Óvodavezető Óvodavezető helyettes 

2018. 10. 01.  1 2  

Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai 
8.8. adattábla 
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Adat nevelőmunkát közvetlenül 

segítő 

óvodapszi-

chológus 

óvoda-

titkár 

informati-

kus 

műszaki 

alkal-

mazott 

 

konyhás 

dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

 

2018. 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 
pedagó-

gusok 

létszáma 

PED II 

sorolt peda-
gógusok 

létszáma  

Mesterpe-

dagógusok 
száma 

Gyakor-

nokok 
létszáma 

 

Men-

torok 
lét-

száma 

Betöl-

tetlen  

2019. 05. 31. adat 

álláshely (18 óvoda-

pedagógus) 

 4  8 0 3 7 8 3 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 

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 
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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 

2019. május  07 

2019. április 11. 
minősítése 2019. okt 24 
2019. február 19. 

 96% 

100% 

 

97% 

PII 

PII 

PII 

M 

 

8.15. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás időpontja Eredménye Elért kívántfokozat 

2019/2020 

nevelési év 

Major-Hajdú Zsuzsa 

Szabó Edina 

Szabóné Győrffy Zita 

Dudásné Vass Zsuzsanna 

Kiss-Dankó Katalin 

  PII 

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 

 

2018/2019 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 

9.sz. melléklet 

Szabadidős 

munkaközösség 

 11  3  jegyző-

könyvek 

8.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  

2018/2019 

nevelési év 

95 56 8+31=39 251 22,31% 

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 

2018/2019. 

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 

értékelése 

(megfelelő 

vagy fejlesz-

tendő terület… 

2018. 08. 29.  tanévzáró/nyitó értekezlet ó.vez 21 óvped.-13 ped 

assz és dajka 

 

2018. 09. 08.   

Gulyásfesztivál és ízek fesztiválja 

 ó. vez., szabadidős mk.  10 felnőtt  
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2018. 09.17 LEGO játszó nap  LEGO pályázathoz kap-

csolódó.  

 teljes óvoda   

2018. 09. 22  HAJDU Zrt családi nap  szabadidős mk  15 felnőtt  

2018. szept. 25.  EFOP 3.1.1. képzésen való rész-

vételről pedagógus beszámolók 

 21 óvodapedagógus  

2018. 09. 27. játszó délelőtt Családsegítő központ 

Hajdúhadház 

245 óvodás  

2018. 10. 01-05 Sünis hét a csoportokban szabadidős munkaközös-

ség munkaterve szerint 

10 óvodai csoport  

2018. 10. 08. Idősek gála napocska csoport   

2018. 10. 17. Látogatás az autista óvodába Deb-

recenbe 

óvodavezető margaréta csoport 

óvodapedagógusai, 

dadusai  

 

2018. 10. 18 Előadás a gyermeke lelki egészsé-

géről  

Debrecen klinika BCSM, Szabó E, 

SzM, Gábor Sné 

 

2018. 10. 19.  Dr. Csányi Tamás mozgásról 

előadás 

óvodavezető 21 óvodapedagógus  

2018. 10. 22-26  Tök jó hét szabadidős mk  10 óvodai csoport   

2018. 10.29 tűzvédelmi oktatás óvodavezető alkalmazotti közös-

ség 

 

2018. nov. 07. 

2019. jan. 22. 

Belső továbbképzés Kooperatív 

módszer alkalmazásának lehetősé-

gei 

Tóth Imréné innovátor 

mesterpedagógus 

óvodapedagógusok  

2018. 11. 09. Magvacska zenei tehetségsegítő 

előadás 

Alsójózsai óvoda tehet-

ségközpont 

Kiss-DK, Major-

HZs 

 

2018. 11. 09. Márton napi lámpás felvonulás és 

zsíroskenyér 

szabadidős mk érdeklődő szülők, 

gyerekek, dadusok, 

óvodapedagógusok 

 

2018. 11. 10. Egyéni fejlesztő programok Hh. ref.óvoda tehetség-

műhely 

KDK, DVZS, SZM, 

TI 

 

2018. 11. 12-16 EWWR hét csoportjelkép készítés 

kupakból 

szabadidős mk. óvodapedagógusok  

2018. 11. 13 vissza látogatás az 1. osztályosok-

nak az oviba 

ó.vez, ig.h. iskola óvodaped., tanítók  

2018. 11. 16. Tehetség előadás MATEHETSZ ó.vez  

2018. 11.22. Barangolás a logopédiába módszertani mk. szülők, óv. pedagó-

gusok 

 

2018. 11. 26-28 visszalátogatás az első osztályo-

sokhoz 

ó.vez, ig.h. iskola óvodaped., tanítók  

2018. november 

hó 

mézeskalácsok készítése a Téglás 

szíve dekorációhoz 

szabadidős mk. óvodapedagógusok, 

dadusok 

 

2018. 12. 06. Mikulás ó. vez, óv.ped. teljes óvoda   

2018. 12. 07 karácsonyi koncert a Degenfeld 

Kastélyban  

szabadidős mk óv.ped, dadusok, 

meghívott vendégek, 

gyerekek 

 

2018. 12. 15. Ezüstcsengő és ovi cuki ó.vez, szabadidős mk,  ó.ped  

2018. 12.17. Vojtina bábszínház pályázati díját-

adó 

Vojtina bábszínház ó.vez.  

2018. 12. 20 évzáró ó. vez. alkalmazotti közös-

ség 

 

2019. 01. 22.  költészet napja Hh.refi ovi Baranyi H.  

2019. 02. 07. Balázsjárás  Római katolikus templom ó.ped. gyerekek  

2019. 02. 09. üzemorvosi vizsgálat Szabó Mónika és Dr. 

Mándi Bt 

alkalmazotti közös-

ség 

 

2019. 02.19 mesteri minősítés Szabó Mónika  Veresné Hevesi 

Zsuzsánna 
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2019. 02. 26. EFOP pályázat Családsegítő Köz-

pont 

Hh. Csal.seg központ ó.vez Baranyi H és 

Szabó M 

 

2019. 02. 27.  mentor konferencia  H.böszörméyn Gyakorló 

óvoda és főiskola 

Varga Ibolya, szabó 

M.  

 

2019. 03. 01. farsang és farsangi álarc készítés 

szülők részére 

óvodaped, szabadidős mk. szülők, óvodai al-

kalmazottak 

 

2019. 03.07 gyakorlati államvizsga Óv.vez, Varga Ibolya Szilágyi Szilvia 

hallgató és a katica 

csop. 

 

2019. 03. 11, 12. tehetségnap mesemondás, rajzolás módszertani mk. vez és 

tagok. 

gyerekek, szülők  

2019. márc. 13. Boldog képek/VOJTINA BÁB-

SZÍNHÁZ 

Baranyi H., ó.vez 30 fő HH-s gyerek  

2019. 03. 14.   LIPPOGÓ táncház és módszertani 

nap 

NTP-OTKP-18-0096 

pályázat Kiss-Dankó K, 

Szabó M 

óvodapedagógusok, 

zenei tehetségmű-

helybe járó gyerme-

kek  

 

2019. 03. 18,19 Nyílt nap ó.vez és óvodaped.  szülők, fenntartó  

2019. 03.21,22  Nyitott óvoda óv. vez., óvodaped. leendő óvodások  

2019. 03. 26. Sőrés Rozka óvodaped. meseelő-

adása  

Hh. csal.seg központ 

EFOP pályázathoz kap-

csolódó program 

óvodások  

2019. 03. 6. 27, 

04. 03. 

Bázisintézményi nap I, II. Kooperatív módszer Tóth 

Imréné innovátor 

mesterped. 

POK által szervezett 

óvodaped. tanítók 

12, 14 fő 

 

2019. 04. 04. tehetségműhelyeink jó gyakorlata-

inak bemutatása 

ó.vez, tehetségműhely 

vezetők 

H.szoboszló 

óvodaped 4 fő 

 

2019. 04. 05. mesemondó verseny Bocskaikerti óvoda Baranyi Hajnalka, 

Szabó Boglárka 

 

2019. 04. 10. Bázisintézményi nap III. Szabad játék napja (régi 

épület óvodaped és ó.vez) 

POK által szervezett 

óvodaped. tanítók 14 

fő 

 

2019. 04. 11. pedagógus minősítés ó.vez Gránicz Lajosné  

2019. 04. 17. kirándulás a HAJDU víztisztító 

telepén 

ó. vez, óvodaped. iskolába készülő 

nagycsoportosok 

 

2019. 04. 24. szaktanácsadás minősítéshez ó.vez, szaktanácsadó 

Kovásc Anna  

óvodaped (MHZS, 

DVZS, SZGYZ, TI, 

KDK, SZE). 

 

2019. 04. 25 Föld napi éneklés  Szabadódős mk.    

2019. 04. 26 EFOP pályázat zárás Tiszafüred 

hajózás 

Családsegítő központ Hh. SZM, BH.  

2019. 04. 29. papírgyűjtés szabadidős mk szülők  

2019. 05. 01. Város napja  kézműves tevékenységek óvodaped  

2019. május 02 Német testvérváros és a város 

vezetőinek vendéglátása kemence 

és filagória avatás 

ó.ped, ó.vez   

2019. május  virágjegyek árusítása szabadidős mk szülők  

2019. 05. 07 pedagógus minősítés ó.vez 

 

Baranyi Hajnalka  

2019. 05. 07 Ba-Hor-Ka gyermek előadás 

kétszerre  

NTP-OTKP-18-0096 

pályázat Kiss-Dankó K, 

Szabó M 

óvodásaink  

2019. 05.09. tanító nénik látogatása és közös 

tapasztalatcsere 

óvodaped, tanítók   

2019. május 10. nyugdíjas búcsúztatók Harangi Béláné és Kóka 

Ferencné 

alkalmazottak  
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2019. 05. 15. Nyíregyháza MATEHETSZ prog-

ram 

Tóth Imréné, Szabó M   

2019. 05. 21 Hh. HHH-s gyermekprogram Csa-

ládsegítő Központ 

   

2019. 05.24 Pindur Pandur Országos Közleke-

dési verseny 

Dudásné Vass Zsuzsanna 

tehetségműhely vezető 

4 óvodás  

2019. május 31, 

június 01 

ballagások óvodapedagógusok szülők, óvodapeda-

gógusok, óvodások 

 

2019. 06. 05. FOGÁSZATI SZŰRÉS ó. vez. fogorvos óvodások  

2019. 06.17. 0. szülői értekezlet ó.vez, óv.ped leendő ovisok  

2019. 06. 21. kirándulás Budapest ó.vez óvodai dolgozók  

2019. 06. hó, 3, 

7, 12 

védőnői szűrés, látás hallás védőnők, óvónők összes óvodás gye-

rek 

 

2019. 06. 24.  tanévzáró nevelőtestületi ülés ó. vez. óv. ped.  

2019. 07. 09-13 kézműves tábor kézműves tehetségműhely 

vez. 

táborozó gyk, segítő 

óvodaped. dajka, 

ped.assz. 

 

2019. 07. 15.-26 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  
8.17. adattábla                                                                                             Óvodavezetői ellenőrzés a 2018/2019-es éves munkaterv alapján  
A látogatás célja: Az óvodapedagógusok mozgás foglalkozása a hozzá kapcsolódó tervezés az eszközök előkészítése, a játékok és feladatok szervezése milyen sikereket, 

eredményeket hozott a kollégák számára, mely területen szükséges számukra jó gyakorlatok szerzése. 

Látogató személyek óvodavezető Látogatás ideje a csoportok tervezett mozgásfoglalkozásainak ideje 

 

Tervezett látogatási beosztások 2018/2019 tanév 
01. 23. szerda 8.30 01. 24. csüt. 9.30 01. 28. hétfő  8.30 01. 29. kedd 9.30 01. 30. szerda 10.30 01.  31. csüt. 10.30 02. 04. hétfő 9.30  február 11. hétfő 10.30 

pillangó cica szivárvány csicsergő százszorszép napocska csibe margaréta 

        

ápr. 01 hétfő 

8.30 

április 02. 

kedd 9.30 

március 20. 

szerda 8.30 

március 28. 

csütörtök 9.30  

március 25. hétfő 

9.30 

 

A portfóliózó kolléganők a látogatás alól mentességet kapnak 

szivárvány csicsergő pillangó cica csibe 

     

 

Tervezett látogatási beosztások 2018/2019 tanév 
01. 23. szerda 8.30 01. 24. csüt. 9.30 01. 28. hétfő 8.30 01. 29. kedd 9.30 01. 30. szerda 10.30 01. 31. csüt. 10.30 02. 04. hétfő 9.30  02. 11. hétfő 10.30 

pillangó cica szivárvány csicsergő százszorszép napocska csibe margaréta 

        

ápr. 01 hétfő 

8.30 

április 02. 

kedd 9.30 

március 20. 

szerda 8.30 

március 28. 

csütörtök 9.30  

március 25. hétfő 

9.30 

 

A portfóliózó kolléganők a látogatás alól mentességet kapnak 

szivárvány csicsergő pillangó cica csibe 
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Látogatási tapasztalatok 

A mozgás foglalkozások látogatását megelőzte Dr. Csányi Tamás előadása és gyakorlatban való bemutatása. Valamint Gerhardt Veronika óvodapedagógus 

kolléganő elméletben és gyakorlatban is megosztott kolléganőivel jó tapasztalatait, jó gyakorlatait. 

Objektív feltételeink teljes mértékben alkalmasak arra, hogy a mozgást, mint az óvodai nevelés egyik sarkalatos tevékenységét, a gyermekek elemi szükséglete-

it úgy végezzük, ahogyan az a 3-7 éves életkorú gyermekek fizikai és pszichés funkcióinak megfelelő. A játék és a játékosság arányának és helyének megtalálá-

sa a mozgásban, a mozgás szervezeti formáinak megfelelő megtalálása (J-FGY-J, J, J-G-J)  

 

Általában a legtöbben a legutóbbit választották (Játék-Gimnaszikta-Játék) , sokszor teljesen feleslegesen erőltetve a gimnasztikai részt. A gimnasztikai gyakor-

latokat pontosan kivitelezni nehezen tudják a gyerekek, monoton és unalmas számukra és nem is okoz megfelelő terhelést számukra. Igyekeztek a kollégák a 

rendgyakorlatok helyett játékokkal, különböző érdekes testérzékelésekkel indítani a foglalkozást. Örömmel láttam, hogy a kiesős fogók és a sor és váltóverse-

nyek mára teljesen megszűntek az óvodai heterogén összetételű csoportok mozgásaiban.  

 

Néhány óvodapedagógus már szívesen alkalmazta a főgyakorlatoknál a csoportonkénti csoportos foglalkoztatást, illetve a csoportos, de számos variációt magá-

ba hordozó foglalkoztatást. Az akadály pályák kialakításánál előre átgondolt a természetes mozgásokra épülő (csúszás, kúszás, mászás, egyensúlyozás, járás 

stb) pályák kerültek kialakításra. A dadus nénik csak annyit és úgy segítettek ahogyan az óvodapedagógusok igényelték. A főgyakorlatok esteében is jellemző 

volt, hogy a gyermekek mozgásigényének, ügyességének és terhelhetőségének  megfelelő módon tervezték  a pályákat. Volt lehetőségük a  kihagyásra a nehe-

zebb feladatok kivitelezésére és a más módon való megoldásokat is dicsérték e kollégák.  

Az út jó, amin elindultak a Csányi Tamás facebook csoportját minden óvodapedagógus követi és hasznosítja az ott olvasottakat. Rendkívül hasznosnak ítélem 

az elmúlt egy tanév ebben a tevékenységben való elmélyülését és a következő tanévben az egymástól tanulást a hospitálást javaslom pedagógiai célkitűzésként.  
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A kollégákkal a  mozgás foglalkozás után egyéni megbeszélést is tartottunk, ahol szinte mindenki megfogalmazta, hogy ezekben az újszerű formákban több 

lehetőséget lát, kevesebb a  konfliktus a holtidő és olyan gyerekek is szívesen mozognak, kezdik el használni az eszközöket, akik eddig kevésbé voltak ügyesek,  

aktívak. Éppen azért hiszen csak annyit és addig csinálják, amíg ők abban biztonságban  vannak. Miután kialakult a mozgásügyesség és biztonság látják a töb-

biek újabb mozgásait szívesen próbálkoznak kicsit számukra nehezebb feladtok megoldására is. 
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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  
8.18. adattábla 

2018/2019. nevelési év 

Pályázat kiírója 
megnevezése 

Megpályá-

zott összeg 

Elnyert és el-

számolt támoga-

tás: 

Vojtina bábszínház 
előadás 30 gyerek  sikeres 

okosóvoda honlap készítés és fenntar-

tás 
 sikeres 

TESCO pályázat   sikertelen 

Nemzeti Tehetségprogram Ügyes kezek-táncos lábak 800 e Ft sikeres 

DM nap gyermekei naptejek sikeres 

Az óvoda rajzos és egyéb pályázatainak részletes összefoglalója 11. 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 

2014. 09. 01 – 2015. 08. 31-ig  

születettek: 

2013. 09. 01 – 2014. 08. 31-ig  

születettek:  

2011, 2012. 01. 01 – 2013. 08. 31-ig 

születettek: 

őszi mérés: 28 gyermek,  

tavaszi mérés: gyermek 

őszi mérés: 63 gyermek,  

tavaszi mérés: gyermek 

őszi mérés: 89 gyermek,  

tavaszi mérés: gyermek 

Összesen mért gyerek száma: 

őszi mérés:      180 gyermek  

tavaszi mérés:        gyermek 

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 
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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… 

2018. 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 

2018. 10. 03. 

2019. 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 

2018. 11. 09 Márton napi 

lámpás felvo-

nulásprogram

on való rész-

vétel 

szabadidős 

mk 

150 fénykép kiváló 

2018.  11. 22. barangolás a 

logopédiában 

előadáson 

való részvétel 

módszertani 

mk., 

15 fénykép, videó anyag gyenge 

2018. 12. 15. részvétel ezüstcsengő 

rendezvény,  

 

gyermekek 

szülők 

részvétel a rendezvé-

nyen  és vásár az ovi 

cukiban, az ovi cuki 

sütivel való megtámoga-

tása 

jó 

2019. február otthoni akti-

vitás a far-

sangi álarcké-

szítésben 

csoportok, 

szabadidős 

mk. 

40 elkészült álarcok kiállí-

tása 

kiváló 

2019. március 

11,12 

 tehetségnap-

ra meghívás 

 Módszer-

tani mk. 

 40  megnézték a szülők a 

tehetségnapon gyerme-

keiket 

 kiváló 

2019. április 25. gyűjtő munka szabadidős 

mk 

 papírgyűjtésre aktivizá-

lás 

megfelelő 

2019. április gyűjtő munka óvodaped 

régi rész 

 szabad játékhoz eszkö-

zök 

megfelelő 

szülői értekezletek  tanévben két 

alkalommal 

 óvodaped.  csoportok 

szülei 

   több résztvevőre 

számítanak  

2019. március  betekintés  óvodavez.  leendő és 

óvodába 

járó gy. 

szülei 

 nyílt nap, nyitott óvoda  nagyobb aktivitásra 

számítunk 

2019. május, június  évzárók, 

ballagások 

 óvodaped.    videó anyag  megfelelő 

2019. június 17. 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  
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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: 

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 

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 is, melyben a leggyakrabban előforduló értékek 

kerülnek összehasonlításra.. 

 

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 óvodavezetői mozgás látogatás az óvodapedagógusoknál megtörtént, annak közös megbeszélése az 
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eredmények és tapasztalatok levonása megtörtént és összegzése is elkészült ebben a munkatervben.  

 

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. Az idei tanévben is a szaktanácsadók igénybevételével. Lehetőség szerint minden 

kolléga vegyen részt a minősítési eljárásban, amikor már lehetséges számára, hiszen a részvétel folyama-

ta egy tudatosabb, strukturáltabb pedagógiai munkát eredményez. a 2019/2020–as tanévben 4 óvodape-

dagógusnak jelentkezett minősítése PII fokozatért, egy fő pedig a mesteri fokozatért. A következő tanév-

ben a pedagógus kompetenciák és a neveléshez szükséges kompetenciák erősítése érdekében interaktív 

kiscsoportos foglalkozásokat tervezünk.  

 

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 

Bázisintézményi három éves program keretében óvodai jó gyakorlataink elmélet és gyakorlati bemutatása 

- Online csoportnaplóban tervező munkánk további magas színvonalának megtartása /pedagógiai / szak-

módszertani közös álláspontok kialakítása, jó gyakorlataink továbbadása 

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 
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összekapcsolni már kormányzati szinten. Az innováció ezen alapokon értelmezve egybefoglalja a válto-

zást, változtatást, aminek célja a fejlesztés.” 

(Óvodai nevelés, 2013. 5. szám) 

A jövőképhez az ország oktatási stratégiai változásait követni kell. Az idei tanévben beválasztottak az 

óvodavezetők országos szakmai egyesületébe, mely ha a 2019-2020-as tanévben működni kezd, bízha-

tunk abban, hogy közvetlenebb kapcsolatban leszünk az oktatás irányítóival, s tudjuk képviselni pedagó-

gusaink, dolgozóink és az óvodánk érdekeit.  

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.  

 

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-

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. 

A dajkák, mint a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzése is fontos, ezért következő tanévben ők 

is részt vesznek a kompetenciákat megújító tréningen. Valamint dajkai munkájukra több óvoda jelezte, 

hogy kíváncsi így erre egy bemutató napot készülünk szervezni. 

 

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 
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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. Az óvodavezető saját példája, munkamorál, az új típusú feladatokhoz való pozitív viszony, a 

fennmaradó értékek védelme segíti a változásokra nyitott szervezet fennmaradását.  

 

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-

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. 
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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 (mozgás). 

 

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. 

 

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 2018/2019-es tanévet fenntartói be-

ruházások következtésen egy korszerű intézmény egységben kezdték meg a kollégák. Az igényeket mivel 

sokfélék, mérlegelni kell, egyrészt realitását, aktualitását és a sorrendiséget.   

 

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  
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Mellékletek jegyzéke:  

1. sz. melléklet Gyermekek nyomonkövetési dokumentációjának elemzése  

2. sz. melléklet Mozgás vezetői ellenőrzés értékelése  

3. sz. melléklet  Fejlesztőpedagógusok beszámolóinak összesítése  

4. sz. melléklet Gyermekvédelmi beszámoló  

5. sz. melléklet Logopédia beszámoló  

6. sz. melléklet Gyógytestnevelés beszámoló 

7. sz. melléklet  Tehetségműhelyek beszámolói (pindur-panur, kézműves kuckó, zeneóvoda) 

8. sz. melléklet Szabadidős munkaközösség beszámoló 

9. sz. melléklet Módszertani munkaközösség beszámoló 

10. sz. melléklet Szülői Szervezeti beszámoló 

11. sz. melléklet rajzpályázatok eredményeinek összesítése 

12. sz. melléklet Udvari team beszámoló 

13. sz. melléklet  beszámoló és vizsgálat mesterpedagógusi tevékenységről 

14. sz. melléklet A közös ballagás tapasztalatai 
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