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Az értékelés törvényi háttere:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
A nevelőtestület által is elfogadott vezetői megítélés: A terület eredményei: 3 kiemelkedő, 2

megfelelő, 1 fejleszthető
Forrás: PP, SZMSZ, ÖP,
Vezetési
program,
Továbbképzési/beiskolázási
terv, Munkaterv

1. Pedagógiai folyamatok

Adatszolgáltatás: Melléklet: Az
óvoda kulcsfolyamatai

Vezető megítélése (1-3):
3
A 2017-2018-as nevelési évben:
Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmai összhangban
voltak.
Célrendszerünk olyan alapot adott a képességek és jártasságok kialakításához,
melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.
A Didaktikai szakmai munkacsoport a Szentimrevárosi Óvoda vezetése, a Nevelőtestület és a
belső és a külső partnerek bevonásával elkészült intézményi stratégiai és operatív terve a
Pedagógiai Programunk alapján a 2017-2018-as nevelési év kiemelt céljaink és
feladataink voltak
-

Zenei nevelés és néphagyományőrzés 

-

Környezettudatos magatartás 

-

Érzékenyítő program 
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-

Tudatos közlekedés 

A Pedagógiai Programunk alapján a 2017-2018-as nevelési általános céljai és feladatai
voltak
-

Egészséges életmód alakítása 

-

Egészségfejlesztés 

GONDOLKODJ EGÉSZSÉGESEN!
Tematikus Egészséghét Szentimrevárosi Óvoda - Székhely Óvodában
2018.03.19. – 2018.03.22.
A beszámolót készítette: Szabó Tímea, Vargáné Tóth Márta
Gondolkodj egészségesen országos egészség programhoz,- 2017 őszén- először csatlakozott óvodánk.
2018 tavasza második alkalom volt.
Az idei tavaszi Egészséghét megszervezését Szabó Tímea vállalta, de ezen sokrétű több napból álló
programsorozat megszervezéséhez további szervezőre volt szükség, ezért csatlakozott önként Vargáné
Tóth Márta az idei tavaszi tematikus hét megvalósításához.
Délelőttök
Igyekeztünk a második tematikus hetet úgy összeállítani, hogy a napi óvodai fejlesztési területekben,
azaz minden napi tevékenységben, foglalkozásban megjelenjen az egészséges életmód, az
egészségvédelem. Az óvó nénik e témában, változatos módon és módszerrel maguk szervezték
tartották meg a foglalkozásokat. Különös hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségre és a
differenciálásra,hogy mindenki élményként élhesse meg a tematikus tervhez kapcsolódó
tevékenységeket. A környezettudatos magatartás ,szemléletmód szintén kiemelt helyen
szerepelt,hiszen Egész-ség ezek nélkül elképzelhetetlen.
Délelőttökre más előadókat szerettünk volna hívni és színesebbé tenni a napi tevékenységeket
- Így bővült a „Gasztrohős” nagycsoportos gyermekeknek tartott foglalkozással (Küldetésük a
fenntartható és egészséges étkezés támogatása. A Felelős Gasztrohős csapatának önkéntesei
ökotudatos foglalkozás témái:szelektív hulladékgyűjtés , tudatos vásárlás ,valamint egészséges
táplálkozás .A hulladék-újrahasznosításnál a zöld hulladékon volt a hangsúly , ami minden
háztartásban és intézményi konyhán megtalálható. A kis előadás óvodásaink számára interaktív volt ,
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esztétikus szemléltető eszközökkel és gyermekeknek jól érthető nyelvezettel bővítették ismereteiket.
Előadásuk megerősített abban a tudatban ,hogy nagy mértékben felelősek vagyunk a környezetünk
fenntarthatóságáért és ,hogy a tudatos, egészséges táplálkozással hozzájárulhatunk a
környezetvédelemhez. A hiteles szemléletformálás kisgyerekkorban a leghatékonyabb, már
tapasztaljuk áldásos hatásait, hálásak vagyunk a Gasztrohős Alapítvány önkénteseinek, akik
rendszerese tartanak előadásokat óvodánkban.
- Egy délelőtti Mesejáték előadással szintén sikerült még színesebbé tenni a programsorozatot:„Mese
az egészségről” – interaktív előadás az egészségtudatos életmódról
Ezen minden óvodai csoport részt vett.
Szervezési feladataink:
- Külső előadók, oktatók felkérése arra, hogy előadásokat, mozgásos tevékenységeket tartsanak a
gyermekeikkel együtt résztvevő szülőknek.
- Az információs plakátok elkészítése bejáratainkhoz
- A jelentkezésre alkalmas napokat feltüntető táblázatok elkészítése, kifüggesztése az óvodai
csoportokhoz, a szülők invitálása
- az információs táblázatok e-mailben való elküldése az Szülői Szervezet tagjainak (Óvodavezető)
- Szülők invitálása a tematikus hét délutáni programjaira (minden óvodapedagógus)
- Kérdőívek kiosztása a részt vevő szülőknek véleményezésre, (oktatók, óvodapedagógusok)
Délutánok:
Ugyanakkor Nevelőtestületünk bővíteni szerette volna a tematikus hetet más programokkal is. Például
délutánokkal is, különös tekintettel az óvoda - család kapcsolatának erősítésére.
A tavaszi tematikus hetünk szervezésekor a szülőkkel családokkal együtt történő közös
tevékenykedésre, jobbára mozgásra nagy hangsúlyt fektettünk.
Így lett az őszi délelőttönként zajló egészséghétből egész napos tavaszi tematikus hét.
Az előadások egy délután valósultak meg, témáiból adódóan csak a szülők vettek részt.
Dr. Kovács Jolán ortopéd –szakorvos előadása: A gyermek testi fejlődéséről, csontrendszerének
alakulásáról, fejlődési rendellenességek fejleszthetőségéről szólt.
Tarján Hedvig a Magyar Vöröskereszt előadója: A napi szinten előforduló gyermekbalesetekkel
kapcsolatban tartott elsősegélynyújtó tanfolyamot a résztvevő szülők részére.
További napokon a mozgásos tevékenységeken szülők és gyermekeink közösen vettek részt.
- Délutáni mozgásos tevékenységeket, alkalmakat azokkal az oktatókkal szerveztük és beszéltük le,
akik gyermekeinknek délutáni külön foglalkozásokat tartanak:
Foci, Zeneovi, Néptánc foglalkozások voltak mindkét épületünkben. egy napon többnyire 2-2
foglalkozást tartottak az Oktatók. Ezeket az órákat teljesen ingyenesen vállalták és tartották meg. A
Zeneovi és Néptánc foglalkozásokon közös éneklésre, táncra, hangszer megszólaltatásra volt
lehetőségük a szülőknek gyermekeikkel együtt – mellyel a lelki egészségmegőrzésre szerettük volna
felhívni a figyelmet. A Foci foglalkozásokon az apáknak módjuk nyílt közös labdajátékra fiaikkal- a
mozgás fontosságára, örömére szerettünk volna rávilágítani.
Feneketlen - tó körüli futás a szülőkkel és gyermekekkel!
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Első alkalommal családi futást szerveztünk a Feneketlen tó körül. A családi futást bemelegítő torna
előzte meg : Bakó Dóra testnevelő segítségével, majd levezető torna zárta. Hangsúlyozni szerettük
volna ezen programunkkal az együtt mozgás örömét egy gyönyörű környezetben. Nagyon jó
hangulatban telt a családi futás , bátrabb – lelkes szülők egészen kicsi gyermekekkel vágtak neki az
500 m táv teljesítésének. Természetesen a futás mellett, sétára is volt lehetősége az ovisoknak. A célba
érkezőket csörgőkkel, kereplőkkel köszöntöttük – ezzel is motiválva Őket a célba érkezésre. Ez a
program megfelelőnek bizonyult az óvoda és a családok , valamint a tagintézmények kapcsolatának
erősítésére.
- Az érzelmi nevelés, az erkölcsi és közösségi nevelés 
Tavaszi kertrendezés szülőkkel
Mint minden évben, idén is „megrendeztük” a tavaszi kert- és udvarszépítést amelyen dajka,
kertész, óvónő, konyhás néni és minden gyerek részt vett,a családokkal együtt.
Már korábban is vettek részt,segítettek a szülők az előre meghirdetett kerti munkálatokban,viszont az
idén megelőztek és önként ajánlották fel segítségüket. konkrét udvarrészeket és kertrészeket tett
rendbe,szépített egy – egy csoport szülőközössége.
Jelezték az óvónőknek ,hogy szívesen segítenének a kert – és udvar rendezésben, ahol szükség. A
felajánlásról tájékoztattuk a vezetőséget, aki megbeszélést kezdeményezett ebben a témában és
támogatásáról biztosította,valamint felajánlott anyagi támogatást is a tervek megvalósításához
Nagyon örültünk a felajánlásnak,mert a korábbiakhoz viszonyítva több kerti munka volt az
idén,ugyanis csatornahálózat felújítás és biciklitároló-telepítés miatt átalakultak a virágos területeink.
Első alkalmat a Föld napjára tervezték a szülők,de a sok óvodai program miatt későbbre
halasztottuk,ugyanis a gyerekekkel együtt volt tervezve a kertészkedés .
Előkészületként számba vettük a rendelkezésünkre álló kerti szerszámainkat. A kertész bácsit
megkértük, hogy ami javításra szorul, de még használható, azt hozza rendbe nekünk, amit
eredményesen el is végzett.
Folyamatosan hozták, hozzák az egynyári virágpalántákat ,valamint az évelő növényeket a
szülők,ezekkel is szépítgettük, szépítgetjük udvarrészeinket,kiskertünket.
A tavaly sikeresen létrehozott magas ágyásokba magok és palánták(paradicsom,paprika) kerültek.
Fűszer- és gyógynövénykertünket, amelybe tavaly száz tő palántát ültettünk, szintén rendbetettük,a
kihalt fűszernövényeket pótoltuk.
Aki nem ásott vagy ültetett, annak is akadt teendő :
leszedtük a gyerekekkel a szülős Madáretető –készítő programon barkácsolt madáretetőket.
Megbeszéltük,hogy a madarak érdekébe csak a tél beálltával folytatjuk az etetést,az itatást
viszont folyamatosan biztosítjuk.
- a túlnőtt gallyakat lemetszettük, söpörtünk
- egy édesapa az udvarban található fákról és növényekről adott felvilágosítást
Nem csak magokat és növényeket ültettünk, hanem zöld és különböző anyagú hulladékokat
is,amiket a jövő évben kiásunk és megnézzük mi történt velük.
-

A hulladékültetés során is figyeltünk a környezetvédelemre:olyan anyagokat,, ültettünk” ,amik, ha
lebomlanak nem ártanak a talajnak( pl:papír, zöld hulladék),valamint olyanokat, amik egy év múlva
még biztosan ott lesznek(üveg,műanyag palack,kupak, nylon szatyor,üres üdítős doboz)és majd a
szelektívbe tehetjük őket.
Környezetvédelmi intézkedések kertrendezésnél:
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-A kertrendezés során a környezetünkben levő maradék téglák kerültek felhasználásra az
ágyásszegélyek körbekerítésénél. Volt olyan terület , ahová nem jutott,a szülők a szülői
munkaközösség elnökének levelet írtak,hogy bontott, lepucolt téglára lenne még szükség ,ő
továbbküldte a szülők felé és már érkezett felajánlás.
-A kertünkben meglévő, tőről osztható,évelő virágok szétszedésre kerültek(árnyék- és sás-liliomok),
így ezekre nem kellett pénzt kiadni. A szülők a saját kertjeikből szintén hoztak zöld növényeket.
-A tavaly komposztba helyezett zöld hulladékkal javítottuk fel a föld minőségét, így nem kellett
trágyát venni.
-Általunk komposztált földbe vetettünk virágmagokat, aminek egy részét mi gyűjtöttük be a tavaly,
másik részét pedig a konyhás nénitől kaptuk. A komposztképzésen azt tanultuk, akkor van kész a
komposzt,ha a mag kikel benne. Megtapasztaltuk,hogy kész van,mert olyan szép palánták nőttek
mostanra benne,hogy már el is tudtuk ültetni őket. A tavalyi kis virágpalántás műanyag dobozkákat
tettük el és használtuk fel az idén erre a célra, és még jövőre is használni tudjuk őket.
- Az idén felszerelésre került esővízgyűjtőkből sok vizet tudunk használni locsolásra,így nem kell
vezetékes vizet használnunk erre a célra.
-A kipucolt zöld hulladék újra komposztkeretekbe került,ami a konyhai zölhulladékkal vegyítve
reményeink szerint jövőre újra talajjavítóként szolgál.
-A fűszer- és gyógynövénykertbe fejlett példányokat szedtünk szét, így szaporítottuk az évelő
növényeket. A bazsalikom kifagyott,de egy anyukától kaptunk utánpótlást,a tavasszal ültette magról.
-A zöld falakon túlnőtt virághajtásokat a falgondozók levágják nekünk, amiket mi gyökereztetünk és
elültetünk.
-Gesztenyefáinkat élősködők ellen beinjekciózták,így reméljük nem kerül sor a tavalyi invázióra.
-A száraz- és túlnőtt gallyakat már felmérték,hamarosan jönnek metszeni,az itt keletkezett gally
aprítékot kértük, hogy ne vigyék el, talajjavítónak szeretnénk használni, akárcsak a tavalyi évben.
Reflexió:
A programot nagyon sikeresnek mondhatjuk. Örülünk, hogy kicsit sajátjuknak érzik a szülők az óvoda
területét gondozás szempontjából is. Konkrét udvarrészeket és kertrészeket tett rendbe, szépített egy –
egy csoport szülőközössége. Nagyon jó hangulatú együttműködés volt,aki nem tudott segíteni pl.a
kistestvér miatt,az süteményt hozott. Nagyon lelkesek,már tervezik a további munkálatokat a
sziklakerttel és újabb szülők bevonását. A gyerekek nagyon élvezték, hogy a szüleikkel együtt
áshatnak, ültethetnek,locsolhatnak. Másnap mutogatták egymásnak,hogy ki melyiket ültette és
kérték,hogy locsolhassák meg. Természetesen az új esővízgyűjtőinkből engedtünk együtt vizet és
locsolhattak.
A munkálatokról felvételeket készítettünk, ilyen volt - ilyen lett(az eredmény magáért beszél)
,kitettük a faliújságra ,ezzel is éreztetjük a szülőkkel,hogy milyen fontosnak tartjuk,értékeljük az
együttműködést .Csoportok emblémájával ellátott kis táblákat helyeztünk el a rendbetett területeken,
melyre rá van írva,hogy adott csoport gondozza. Így már nem gazdátlan a terület és mindenki
igyekszik,hogy úgy legyen rendben tartva,hogy büszkék lehessenek rá.
A végén a koordinátor (jómagam) aki természetesen részt vett, ebben a programban,tájékoztatta a
vezetőnőt írásos beszámolóval a munkafolyamatokról,az eredményekről,a részvételi arányról és a
szülők további terveiről ,amit a kertek rendbetétele,folyamatos gondozása kapcsán kigondoltak. A
vezetőnő további támogatásáról biztosított. A tagintézményekben látott jó gyakorlatok átvételét
folytatjuk(fákat,gyógynövényeket láttunk el laminált képekkel és fatáblákkal,fák törzse köré
ágyásszegéllyel virágágyásokat hoztunk létre,stb.)
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Terv: Folytatása következik !
Beszámolót készítette:Gábos Éva-Márta
Budapest , 2018. 05.28.

Előtte:

Közben:

Végeredmény:
-

Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

A 2017-2018-as év munkaterve alapján a nevelési év céljainak elérését támogató kiemelt
feladataink voltak
- Mozgás Feladatok a TEAM- munka kialakítása és működtetése 
ENNEK AZ ÉVNEK KIEMELT KULCSTERÜLETE A MOZGÁSFEJLESZTÉS
LEHETŐSÉGÉNEK RENDSZEREZÉSE, ÉS KOMPLEX ALKALMAZÁSA.
Óvodapedagógusok mozgásos tevékenységekkel kapcsolatos módszertani kultúrájának
fejlesztése, bővítése, ezáltal szakmai innovációra való ösztönzés. Célunk, hogy a
Szentimrevárosi Óvoda minden munkatársa számára a szükséges feltételek biztosítva
legyenek, így céljaik elérése és feladataik megvalósítása közben aktívak, sikeresek és
eredményesek lehessenek. 
- Minőségelvű működésünk 
- A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése 
- Hatékony együttműködés a családokkal 
- A szakmai munkaközösségek ellátottsága, és irányítása, Óvodaközi szakmai
munkaközösségek 
A Szentimrevárosi Óvodában 2017-2018 nevelési évben fenntartói javaslat figyelembe
vételével három szakmai munkaközösség és két munkacsoport létrehozása valósult meg.
A Szentimrevárosi Óvoda Szakmai Centrum működése
Eredmény:
A Szakmai Centrum vezetőjének Beszámolójában – Andics Istvánné - Alsóhegy Utcai Óvoda
Telephely Megbízás. Szakmai Centrum vezetése.
Beszámoló a 2017-2018-as nevelési évről.
A mögöttünk álló nevelési évben több célt is megfogalmaztunk, melyek elérésével – közvetve ugyan –
, de elsősorban az óvodás gyermekek érdekeit kívántuk szolgálni. Az elmúlt nevelési évben a Szakmai
Centrum sokrétű, de az előző évhez képest teljesíthetőbb mennyiségű feladatot vállalt.
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1. Sikeresen teljesítettük a kerület felé tett vállalásunkat:
A nevelési év folyamán 7 alkalommal kínáltunk szakmai programot a kerület pedagógusainak. Belső
műhelymunkáinkat nyitottá tettük a kerület felé.
Őszi és a tavaszi pedagógiai napokra 1-1 műhelymunka-bemutatót, ill. bemutató foglalkozást
tartottunk, tehetséges gyermekek részvételével, majd a tanév folyamán még 5 alkalommal szerveztünk
nyitott műhelymunkát. Négy programunk különlegessége volt, hogy a programokat a meghirdetett
napokon kétszer is lebonyolítottuk, hogy minél többen részt vehessenek rajta. A programokat
okleveles népi kismesterség oktatók tartották, térítésmentesen. Két műhelymunka programunkat
óvodapedagógusaink vezették.
Témáink:
- Novemberben „Csuhé- és szalmabáb készítés” – Antal Borbála népi kismesterség oktatóval.
Ez a program kapcsolódott az őszi módszertani napokhoz, a kerület témájához, „Tehetséges
gyermek – felkészült pedagógus” címmel kínáltunk programot.
- Novemberben – „Fazekasság” – Veresné Rácz Mária – népi kismesterség oktatóval.
- Decemberben – „Mézeskalácsosság” – Bálint Károly népi kismesterség oktatóval.
- Márciusban az Újbudai Pedagógiai Napokon ppt-s összegzésben számoltam be az őszi
módszertani napokhoz kapcsolódó programjainkról.

-

-

Márciusban – „Komplex tevékenységbe ágyazott mesélés” címmel bemutató foglalkozást
kínáltunk, e program szintén kapcsolódott a kerületi módszertani napjaihoz. A bemutatót
Aranyos Boglárka óvodapedagógus tartotta.
Márciusban – „Népművészetünk Írókázó Hagyománya” – Bálint Károly népi kismesterség
oktatóval.
Márciusban – „Dalos játékfűzés március idusára” – Andics Istvánné dráma – és
óvodapedagógus vezetésével.
Áprilisban – „Süss fel nap, Szt. György nap” címmel Az aranyszőrű bárány népmese
feldolgozása drámajátékokkal – Népköltészeti Team tagjai vezetésével.

Jövőre is érdemes hasonló programokat tervezni a kerület felé. A visszajelzések pozitívak.
Érdemes megtartani a bevált és nyitott műhelymunkák gyakorlatát. A programokat azonban
jobban el kell osztani a nevelési év során. Figyelembe kell venni az egyéb programokat,
ünnepeket, az óvónők túlterheltségét.
2. A nevelőtestület szakmai tudásának, az óvoda profiljához kapcsolódó tájékozottságának
mélyítésére több intézményen belüli továbbképzés is megvalósult.
A kerület felé is nyitott műhelymunkákon (5 program), bemutatókon (2 program) intézményünk
pedagógusai is képviseltették magukat. Az elméleti és gyakorlati oktatások, előadások aránya ideális
volt.
A két (őszi és a tavaszi) Nevelés Nélküli napon 8, ill. 5 órás intézményi képzést szerveztünk. A
profilunkhoz kapcsolódó akkreditált módszertani képzésen szinte minden kolléga részt vett.
Témák:
- „Játék és tánc az óvodában” c. képzést Pap-Besenyei Andrea az „Így tedd rá” módszertani
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-

program hivatalos néptánc oktatója tartotta.
„A népi sportjátékok helye az óvodai mozgásfejlesztésben, néptánc az óvodában” c. képzést
Kovács Henrik néptánc-pedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára, a „Lippogó”
módszertani program vezetője tartotta.

A jövőben is érdemes ezt a képzési formát választani, mert a színvonalas, értékes tudást „házhoz
jön”. Emellett kiváló csapatépítő program.
Jövőre nézve javaslom, hogy a belső továbbképzés hangsúlyosan a népköltészettel foglalkozzon,
a népköltészeti alkotásokban rejlő lehetőségeket érdemes újragondolni, egymást segíteni,
valamint a nevelők szemléletéről, értékrendjéről, tevékenységéről – figyelembe véve az újonnan
érkező kollégákat, - együtt gondolkodni.
3. Sikeresnek mondhatók az óvoda profiljához kapcsolódó belső szakmai kapcsolatok
megtalálására tett első lépések.
Közös programok lehetőségét kerestük a Környezetismereti és a Mozgás Munkaközösséggel. Nem
szokványos munkakapcsolat, mely több rugalmasságot, nyitottságot, szélesebb látókört feltételez. A
kezdeti próbálkozások pozitív visszhangra találtak. A Mozgás munkacsoport munkájához a tavaszi
Nevelés Nélküli napunk programja (Népi sportjátékok) kapcsolódott, a Környezetismereti Mk
környezettudatos programjához pedig a műhelymunkáinkon használt természetes anyagok
alkalmazása illeszkedett.
Javaslom, hogy jövőre a SzC éves feladatát – „Népköltészet a mindennapokban” -, az óvoda
kiemelt feladataival – „A játék és az érzelmi nevelés”-sel - összhangban lehetne feldolgozni.
Érdekes és érdemes lehetne a népköltészetben megkeresni és alkalmazni a benne rejlő
játékosságot és az érzelmi megnyilvánulásokat, kifejezéseket segítő irodalmi anyagot.
4. A jó gyakorlat egymás közötti megosztására több elképzelésünk is volt. Itt a tervezettnél jóval
kevesebb dolog valósult meg. Jövőre ez a terület mindenképpen fejlesztést igényel.
Hasznos lett volna az elmúlt év gyakorlatát folytatni, a rendszeres hospitálást hétköznapi szokássá
tenni. Sajnos e tekintetben az elmúlt évhez képest visszalépés mutatkozott, mely magyarázható az
óvónőhiánnyal, betegségekkel.
Hagyományőrző játékgyűjtemény elkészítésére és a levelezési fórum létrehozására idén nem maradt
energiánk. Ősszel érdemes újragondolni.
A szakmai Beszélgető-kör óvodaszinten beindult, ezért ennek a szervezésével nem foglalkoztunk. Az
első ilyen beszélgetés az iskolaérettség volt.
A jövőben érdemes keresni a jó gyakorlat egymás közti megosztásának – a többség számára
elfogadható – lehetőségeit. Legyen érték az egymástól való tanulás. A hospitálás nagyon hasznos
lenne, egybekötve egy kis szakmai beszélgetéssel. Amíg munkaerő- hiány van, és túlterheltek az
óvónők, nem tud belső igénnyé válni.
Hagyományőrző játékgyűjteményre elkészítésére szükség lenne. Ha a levelezési fórum is
beindulna, oda küldhetné mindenki az ötleteit, évközi tapasztalatait, így év végére
megszülethetne a gyűjtemény. A levelezési fórum egyéb szakmai beszélgetésekre, ötletelésekre,
információk átadására, egymás segítésére is hasznos lehetne.
A jövőben érdemes lenne a szakmai Beszélgető-kör programját rendszeressé tenni, ahol
együttgondolkodó partnerként jelen lehet/van az óvodai pszichológus, logopédus,
gyógypedagógus. Hasznos lehet év elején felmérni az igényeket, témajavaslatot gyűjteni, de jó
figyelni az aktualitásra és a felmerülő problémákra.
5. A nevelőtestület tagjai több, intézményen kívüli továbbképzésen vettek részt, amik nem
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közvetlenül az óvoda profiljához kapcsolódtak, de a komplexitást, az egyéni érdeklődés
kielégítését és a módszertani látókört pozitívan befolyásolták.
Az érdeklődő óvónők többek között az érzékenyítés, az érzelmi nevelés, a BTM-es gyermekek óvodai
nevelése, a Duna – Ipoly környezetvédelmi témában vettek részt.
Célunk volt, hogy a továbbképzések résztvevői a bemutatókon, előadásokon szerzett ismereteket
osszák meg a nevelői közösséggel. Az elmúlt két év gyakorlata azt mutatta, hogy ennek a
tapasztalatátadásnak legcélravezetőbb formája az írott anyag lenne, hogy mindenkihez eljussanak az
információk. Erre egy általános formanyomtatványt készítünk, melynek szerkesztése jelenleg még
folyamatban van.
„Beszámoló a továbbképzésről” c. belső használatú nyomtatvány kitöltésével mindenki rövid
ismertetőt, tájékoztatást nyújthat a közösségnek, hogy ezáltal is bővülhessen a nevelőközösség
szakmódszertani tudása, önmaga számára pedig egy újragondolás, bevésés, emlékeztető lehet.
5. Gyerekeknek kínált külső programok szervezése:
Mi az Alsóhegyi oviban a tanévet egy vidám hangulatú, interaktív zenés gyermekműsorral zártuk.
A gyermekek nagy örömére ellátogatott hozzánk „Tücsök Peti és Hangya Levi”, (Berényi Nagy Péter
képzőművész és előadó, Gulyás Levente zenész, zeneszerző) hogy jókedvű mozgással, tánccal,
énekléssel együtt ünnepeljük a nyár érkezését.
Következő tanévben célszerű lenne közösen átgondolni a külső programkínálatot, hogy azok
minőség, és mennyiséget, stb. tekintetében is a gyermekek érdekeit szolgálják.
A Szakmai Centrum tagjai lelkiismeretesen igyekeztek a feladatok ellátásában. Munkájukat ezúton is
köszönöm!
Az óvodavezetés segítségét, a Szakmai Centrum felé tett támogatását köszönjük!
Andics Istvánné SZC vezető
A DIDAKTIKA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES ÉRTÉKELÉSE
Cél: Az óvodapedagógusok mozgásos tevékenységekkel kapcsolatos módszertani kultúrájának
fejlesztése, bővítése, ezáltal szakmai innovációra való ösztönzés.
Pedagógiai gyakorlatot segítő szakmai ismeretek átadása anyaggyűjtés által és a már szerzett
tapasztalatok elméleti és gyakorlati eredményeinek megosztásával.
Tudatos, korszerű, egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe vevő tervezési folyamatok
elkészítésének képességére törekvés.
Korszerű módszertani eszközök és játékos mozgástevékenységek modelljeinek,
felépítésének megismertetése óvodánk Pedagógiai Programjának figyelembe vételével.
A megvalósulás értékelése:
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szerkezeti

Feladatként tűztük ki a szabadtéri és zárt helyen végezhető mozgásos tevékenységek felosztását,
anyaggyűjtés céljából.
A gyűjtés témakörei: nagymozgásos körjátékok, közlekedési játékok, mozgásos népi gyermekjátékok,
mozgáskotta, gyógytestnevelés, gyermekjóga, érzékenyítő program tartalmi elemeinek beépíthetősége,
valamint pihenés idő egy adott részében nem alvó gyermekek finom- és grafomotorikus képességeinek
fejlesztése.
Az anyaggyűjtés a Szentimrevárosi Óvoda mindhárom intézményének bevonásával történt, melyben a
munkaközösségi tagokon kívül, egyes témaköröknél az óvoda többi pedagógusa is részt vett.
Ez nagyban hozzájárult a pedagógusok mozgásos tevékenységekkel kapcsolatos módszertani
kultúrájának fejlődésére, és azok sokrétű alkalmazására a mindennapokban.
Az éves munka során - az előzőeken kívül –pozitív irányban fejlődött az óvónők viszonya a mozgásos
tevékenységek, gyermekjátékok iránt, mely kreatív játékötleteikben nyilvánult meg
Tervezési folyamatok elkészítéséhez segédanyagként szakmai kiadványok beszerzését, illetve szakmai
előadás megszervezését tűztem ki célul. Vezetői támogatással, segítséggel (szakmai és anyagi) sikerült
több mozgásos tevékenységek tervezését tartalmazó kiadványt is beszereznünk. Ezen felül, Gergely
Ildikó, az ELTE testnevelési tanszékének mestertanárát kértük fel a témához kapcsolódó előadás és
gyakorlati foglalkozás megtartására.
Ennek sikerét bizonyítja, hogy pedagógusi igényekre építve (még ebben a nevelési évben), egy 30 órás
gyakorlati továbbképzésen vesz részt óvodánk minden pedagógusa.
Kiemelkedően megvalósult:
A kitűzött feladat teljes mértékben, kiemelkedően megvalósult.
Fejleszthető terület:
Az év során felmerült probléma a mozgásos tevékenységek szempontsor szerinti besorolása és az
egyik intézmény munkaközösségi tagjainak team munkájában volt. Ezeket a problémákat sikerült
megoldanom azzal, hogy minden munkaközösségi értekezlet alkalmával megbeszéltük a munka
folyamatát, az adott elvárásokat. Fontosnak láttam a napi szintű kapcsolattartás lehetőségének
fenntartását is (telefon, e-mail formájában), ez segített a hatékony információáramlás
megvalósításában.
A feladat megvalósulásának folyamatában nem merült fel nehézség, probléma.
dr. Bencsikné Walter Rita

A környezettudatos magatartás és a biztonságos közlekedés szabályainak megismertetése és
elmélyítése.
A KÖRNYEZETI MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA
Cél: 1. Környezetvédelmi vetélkedő projektterveinek összefoglalása, feltöltése:





Márton napi projekt(szülős barkácsolás)
Egészséghét a környezettudatosság jegyében.
Karácsonyi projekt.
Víz világnapi projektterv (mozgás)Réka vezetésével.
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 A Föld napi projekt(vetélkedő)
(palánta ültetés)
2.Partnerkapcsolat kiépítése: Badacsonyi Utcai Általános Iskolával. Együttműködési nyilatkozat
szemponjainak megfogalmazása.
3.Innováció keresése.(Mese)
4.Külsős program szervezése: Kamaraerdei tanösvény látogatása.
5.Swot elemzés megírása.
A megvalósulás értékelése:
A projektterveket nem kaptam meg mindig mindenkitől. A Karolinások vették a legkomolyabban a
projekttervek megírását. A Márton napi barkácsolásban részt vett:Koffler Zsuzsa és Bartháné Noémi
Mindenki részt vett. Mindenki részt vett.
Mozgásos feladatokat összeállította és levezette Majercsák Réka
Minden óvónő kivette részét. Szülős program.(A partnerkapcsolatok kiépítésén még dolgoznunk kell.)
A kapcsolatot felvette az iskolával Bartháné Noémi.
Az értékelés, amit még le kell adni róla, folyamatban. Gábos Éva megírta a mesét.
Szabó Andrásné keresésére, szülői segítséggel illusztráljuk. Még folyamatban
Könyvkuckó kialakítása már a Karolina oviban is megvalósult. A sárga és a piros csoport
részvételével. Még folyamatban.
Kiemelkedően megvalósult:
A Szentimrevárosi Óvoda és a Karolina telephely „Zöld Óvoda” címért indított pályázat korrigálása,
előkészítése.Kapcsolat felvétele a szakemberrel és az Önkormányzattal. (Havas tanár úrral és
Viával.)Sófal kialakítása.
Fejleszthető terület:
A projekttervek értékelésénél hiányosságok merültek fel. Nem a munkánk minőségére vonatkozva,
hanem a telephelyek együttműködésére kell a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnünk .A szülőkkel
való kapcsolattartásra, valamint partnerkapcsolatokra kell fókuszálnunk. A vezetőség befolyására is
nagyobb szükség lesz, hiszen a kollégák nehezen motiválhatók. Kevés a külsős, szakvezetéses
programunk is. A személyi feltételek hiánya (betegségek, megüresedések) is megnehezítették a
munkánkat. Idő hiányában nehezen megy a konzultáció is. Javaslatom, hogy a jövőben a nevelés
nélküli munkanapokon a környezeti nevelés is kerüljön előtérbe. Főleg ha a Zöld Óvoda címeket
sikerül megszereznünk. Esetleg előadókat is hívhatnánk. Valamint a néphagyományőrző szakmai
centrummal kellene keresnünk olyan közös találkozási pontokat, amelyek mind a környezettudatos,
mind a néphagyományőrző szempontoknak megfelelnek. Így biztos a siker. A nagycsoportosoknak
kötelezővé kellene tenni a pályázatokon való részvételt, a külsős programokat stb..
A nevelési év kiemelt céljai követhető módon jelentek meg a nevelési és tanulási tervekben, a
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megvalósítás, valamint az értékelések tatalmaiban.
Óvoda/telephely neve: Újbudai Karolina Óvoda
Pedagógus neve: Both Judit
Felelősség/feladat: Minőségbiztosítás munkacsoport vezető

Cél/feladat

1.A székhely és
hozzá tartozó két
telephely minőségi
munkájának
összehangolása

Feladat
megvalósulásának
értékelése,
hatása a pedagógiai
munkára
Az év elején betervezett
feladatokat
megvalósítottuk,
ezekről bővebben
beszámolok az
értékelési tervemben.
-Két kolléganőnek
sikeresen megtanítottam
a min.bizt.alapjait.
-A min.bizt.team
összehangoltan, jól
tudott együtt dolgozni.
-Mindhárom
intézményben
ugyanazokkal a
mérőeszközökkel
dolgoztunk.
Mindhárom
intézményben
ugyanabban az időben
végeztük a különböző
méréseket,
eredményesen.
-A team tagjai
elkötelezettek a
minőségi munka iránt és
azt megkövetelték a
kollegáktól is.
-

Kiemelkedően
megvalósult

Fejleszthető terület
változtatási lehetőség

-Legnagyobb eredmény
az egységes
mérőeszközök
kidolgozása a három
intézményben, valamint
az összehangolt munka
melyet sok
egyeztetéssel sikerült
elérni..
-A két betanított kollega
jövőre sokkal
biztonságosabban tudja
majd végezni a
munkáját.

-Hiányosságunk:
-kevés idő maradt az
intézkedési tervek
elkészítésére
-nem ismerem annyira
a két intézményben
folyó munkát, hogy
konkrét tanácsokat
tudtam volna adni a
fejlesztési tervekhez,
de igyekeztem segíteni.
Javaslat:
-minden mérés után, a
legalacsonyabb
pontszámot elért
kérdésekre azonnal
fejlesztési tervet
készíteni

Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és Elvárás: Az éves munkaterv
operatív tervezés?
összhangban van a stratégiai
dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
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A nevelési év kiemelt célja a mozgás és egészségmegőrzés szokásainak alakítása terén:
Folyamatos volt a baleset megelőző nevelés
• A gyermek testi épségének védelme. 
• Személyi, tárgyi feltételek biztosítása, 
• Az eszközök, használati tárgyak ellenőrzése és karbantartása, hibaforrások megszüntetése,

• Óvodán belüli és óvodán kívüli balesetek megelőzésére irányuló törekvés /baleseti helyzetek
felismertetése, közlekedési szabályok gyakorlása, balesetveszély lehetőségét magukban
hordozó eszközök helyes használata, kirándulások szabályai. 
Mozgás
( PP. 82. oldal )
A mozgásfejlesztés keretei:
Spontán, a szabad játéktevékenységben, óvodánkban székhely és telephelyeken igyekszünk
megfelelő mozgásteret, helyszínt és időt biztosítani arra, hogy a gyermekek szabadon
próbálhassák ki a különböző mozgásformákat (ovi foci, kerékpározás, rollerezés, tartásjavító
torna, vagy lábtorna, teremben használható kézi szerek, eszközök udvaron használható kézi
szerek, eszközök.)
A gyermekek egyéni képességeinek és aktuális állapotának megfelelően differenciálunk.
Elvárás: A nevelési év
végi
beszámoló
• A gyermekek környezettudatos magatartásának és a későbbi megállapításai
alapján
oktatási folyamatnak a megalapozása. 
történik a következő
nevelési év tervezése.
• Célunk továbbá a környezet védelméhez és megóvásához
kapcsolódó szokások alakítása, a környezeti problémák iránti
érzékenység felébresztése. 
Célunk A környezettudatos magatartás megalapozása

A fenntarthatóság pedagógiája
( PP. 34. oldal )
Célunk az érzékenyítő programmal a szemléletformálás
• A befogadó, elfogadó szemlélet megerősítése, a megértőbb bánásmód kialakításának
elősegítése a másság, a fogyatékosság, a kisebbség iránt. 
Elvárás: Az intézményi stratégiai
alapdokumentumok alapján az
intézményben belső ellenőrzést
végeznek.

Feladatunk
(PP. 37. oldal)

Célunk a tudatos közlekedés magatartásának kialakítása, a gyermekek
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közlekedésbiztonságos magatartásának, kultúrájának megalapozása, közlekedési
alapismeretek elsajátítása.
• Közúti jelzőtáblák megismertetése
• Gyalogos közlekedés
• Láthatóság
• Kerékpáros közlekedés
Óvodapedagógus feladatai:
(PP. 39. oldal)
Célunk a szakmai dokumentumok csoportnapló,
mulasztási napló, egyéni fejlődés nyomon követés
egységes formájának, tartalmi elemeinek
alkalmazása

Elvárás:
A
pedagógiai
programnak és az egyéni
fejlesztési terveknek megfelelően
történik az egyénre szabott
értékelés, amely a fejlődési
(feljegyzésekben)
Folyamatos, endszeres ellenőrzés és visszacsatolás a naplóban
nyomon követhető.
nevelési év során
A gyermekek eredményeiről
fejlesztő céllal folyamatosan
visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az
életkornak, fejlettségi szintnek
megfelelő formában gyermeknek.
Szakmai Centrum célja:
• Intézményünk pedagógusai a zenei nevelés és néphagyományőrzés területén szerzett
tudásukat és tapasztalataikat ismertessék meg és adják át a kerület óvodapedagógusainak.
• Óvónőink a nevezett témában továbbra is legyenek nyitottak, változatos módon bővítsék
tudásukat, ismereteiket, és a jó gyakorlatot szervezett belső keretek között is osszák meg
egymással.
• Találjunk kapcsolódási pontokat az intézmény többi munkaközösségével, munkálkodjunk
együtt közös célokért.
Megvalósult
Zenei nevelés és néphagyományőrzés
(PP 32 oldal)
Elvárás: Az intézmény stratégiai
és operatív dokumentumainak
elkészítése, módosítása során
megtörténik az ellenőrzések
során
feltárt
információk
felhasználása.
Elvárás: Évente megtörténik az
önértékelés keretében a helyben
Pedagógiai Programunkhoz igazodó, támogatott szokások formában rögzített
mérési eredmények elemzése, a
képzések:
tanulságok levonása, fejlesztések
meghatározása. Ezt követően az
- Zenei nevelés,
Továbbképzési terv
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-

-

Néphagyományőrzés,
Környezettudatos nevelés,
Érzékenyítés,
Biztonságos közlekedés,
Szakmai megújító képzés
Preventív és korrektív pedagógia
A BTM-es (beilleszkedési, tanulási,
magatartás és viselkedés zavarral küzdő)
gyermekek
megsegítésére
irányuló
képzések
SNI

intézmény a mérési-értékelési
eredmények
függvényében
szükség esetén korrekciót végez.
1. Gergely Ildikó 30 órás
továbbképzése
minden
óvodapedagógusnak
2. „Játék és tánc az óvodában” c.
képzést Pap-Besenyei Andrea az
„Így tedd rá” módszertani program
hivatalos néptánc oktatója tartotta.
3. „A népi sportjátékok helye az
óvodai
mozgásfejlesztésben,
néptánc az óvodában” c. képzést
Kovács Henrik néptánc-pedagógus,
a Magyar Táncművészeti Egyetem
tanára, a „Lippogó” módszertani
program vezetője tartotta.
- Az érdeklődő óvónők többek
között az érzékenyítés, az érzelmi
nevelés, a BTM-es gyermekek
óvodai nevelése, a Duna – Ipoly
környezetvédelmi témában vettek
részt.


Önértékelési program
ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK –
ÜTEMEZÉS
2017-2018 Nevelési év

Ssz
.

Önértékelésr
e kijelölt
pedagógus

Önértékelési csoport tagjai
Adatgyűjt
ő

Csoportta
g1

Csoportta
g2

Adatgyűjté
s időszaka

Megjegyzé
s

SZENTIMREVÁROSI SZÉKHELY ÓVODA
1. Péter Katalin

K.R.A.

K.CS.

O.D.

2017.11.23.

Pedagógus

2. Norczen

K.R.A.

K.CS.

O.D.

2018.02.08.

Pedagógus

L.SZ.G.

B.J.

2018.02.22.

Pedagógus

Gabriella
KARONINA ÓVODA
1. Fülőp

K.R.A.
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Katalin
ALSÓHEGY UTCAI ÓVODA
1. Szilágyi

K.R.A.

R.L.

K.R.A.

R.L.

P.H.ZS.

2017.11.09..

Pedagógus

2017.11.16.

Pedagógus

Krisztina
2. Pappné
Hajdú
Zsuzsa

Minőségi célok
- Az intézmény saját minőségcéljai:



Az előrehaladás objektív mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz képest. 
A pedagógusok felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzésre, valamint a
minősítésre. 
 A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók fejlődésének elősegítése
 A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval történő hatékony
együttműködés kialakítása és fenntartása
 A szakmatanuló szervezeti kultúra kiépítése, megerősítése
Etikai kódex
A Kódex célja a pedagógus szakma közmegegyezésen alapuló hivatáserkölcsi normáinak
rögzítése, a szakma belső összetartozását és ezzel társadalmi megbecsültségét erősítő, a
közösség tagjaként követendő etikus emberi magatartások leírása.


A pedagógus hivatás különlegesen fontos társadalmi szerepéből következő tartalmak:
- A pedagógus hivatás etikai normái: Kapcsolatok

Házirend
A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a
család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. 
Értékelési szabályzó dokumentum elkészítése
A Pedagógiai program hatékonyságát és eredményességét (beválását) befolyásoló
tényezők vizsgálata
ÖSSZEGZÉS
Intézmény mérési eredményeinek összegzése
Mérés helye: Szentimrevárosi Óvoda Székhely, Alsóhegy Utcai Óvoda Telephely,
17

Újbudai Karolina Óvoda Telephely.
Nevelőtestület tagjainak száma: 40
Kitöltött (összegzésbe bevont) mérőeszközök száma: 33 FŐ: 85%
A mérés időpontja: 2018.01.05-10..
A mérési eredmények összegzését, értékelését végző munkacsoport tagjai: Kissné Répási
Anikó (székhely), dr. Bencsikné Walter Rita (Karolina telephely), dr. Bartha Lászlóné
(Alsóhegy Utcai telephely).
Szöveges összefoglaló értékelés

A PP legerősebb
láncszemei
I.

A PP fejlesztést igénylő
területei

Javasolt intézkedések

P.P.
filozófiája,
célja:



Megmaradt
telephelyi arculat
 Gyermekközpontú
ság
 Hagyományőrzés
 Környezeti
nevelés/
környezettudatoss
ág
II.
Szülők és
pedagógusok
kapcsolata



III.




Jól működő
partneri viszony
Szülők
tájékoztatása
(faliújság, honlap)
Óvodapedagó
gus
felkészültsége
Fejlődési napló
vezetése
Differenciálás

IV. Óvodapedagógus

II.

Szülők és
pedagógusok
kapcsolata



Kirándulás során
szülők bevonása
Szülői igény: gyermekek
egyéni alvásigényének
figyelembe vétele

III.



IV.

Óvodapedagó
gus
felkészültsége
Gyakornok kevés
információt kap
Óvodapedagó
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II.




Szülők és
pedagógusok
kapcsolata
Gyermekprogramok
gazdagítása szülők
intenzívebb bevonásával
Pihenő időtartamának
rugalmas kezelése (P.P.,
Házirend)

III. Óvodapedagógus
felkészültsége


Gyakornokok
megsegítésére irányuló
intézkedések bekerülése az
SZMSZ-be

IV. Óvodapedagógus

továbbképzési
irányultsága


Színvonalas belső
továbbképzések

gus
továbbképzés
i irányultsága


továbbképzési irányultsága


Továbbképzések fejlesztést
igénylő területek
megsegítésére (zenei
nevelés, SNI és BTM-s
gyerekek sajátos
igényeinek megismerése,
pedagógusok önismerete,
személyiségfejlesztés)
Belső hospitálások (Jó
gyakorlatok átadása,
telephelyi arculatok
megismerése:
hagyományőrzés,
környezettudatosság)
Esetmegbeszélések

Különleges
bánásmódot
igénylő
(SNI,BTM)
gyermekek sajátos
igényeinek
teljeskörűbb

megismerésére
 Zenei nevelés
 Szakmai
önállóság,
önképzés

 Jó gyakorlatok
átadása
Esetmegbeszélések
V. A vezetés és a
V.
A vezetés és a V. A vezetés és a nevelőközösség
nevelőközösség
nevelőközössé interakciói
interakciói
g interakciói
 Pedagógusok között
felmérés a munkaterv
 Segítőkész,
 Munkaterv
támogató
készítésébe a
készítésében igényelt
vezetőség
pedagógus
szerepéről
kollégák
 Határozott vezetői
hatékonyabb
attitűd
bevonása.
 A vezetőség figyel
a pedagógusok
szakmai
kompetenciájára,
az elvárásokat
ehhez igazítja
VI.
Személyeket
VI. Személyeket érintő
VI.Személyeket érintő
érintő
rendelkezések
rendelkezések
rendelkezések
 Nevelést segítők
 Nevelést segítők
 Feladatok
munkájának
munkájának átgondolása
megosztása
hatékonysága
hatékonyságnövelő
szempontokat figyelembe
 Tárgyi feltételek
véve
(IKT eszközök)
 Tárgyi feltételek
fejlesztése (IKT eszközök)
VII. Egészség és
VII.Egészség és
VII.Egészség és biztonság
biztonság
biztonság
 Poros udvarrészek
költséghatékony
 Egészség és
 Poros udvarrészek
biztonságos
megoldása (mezítlábas
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nevelés,
 Egészséges
életmód
Gyermekvédelem
VIII. Értékelési
gyakorlat

ösvény)

VIII. Értékelési
gyakorlat

VIII.Értékelési gyakorlat


Pedagógus értékelési
 Szakmailag jól
 Gondozási terv
rendszer konkrét területeire
átgondolt tanügyi
gyakorlati
való nagyobb fókuszálás
dokumentáció
megvalósítása
(gondozás, szabad játék,
szakmai önállóság, másság
 Szakmai
elfogadása)
önállóság
Vezetőség évenkénti értékelésének
Vezetőség évenkénti
megvalósulása
értékelése
Heti- rend javaslat (mind három korcsoportnak egyaránt alkalmas)
PP. módosítás a tudatosabb tervezéshez, időkeretek kihasználása érdekében
Az óvodapedagógusok kompetenciája a heti rend összeállítása, amely a csoportnaplóban kerül
rögzítésre.
Időszak
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Tevékenység
Délelőtt
Szabad játék,
mindennapos mozgás naponta
kötött mozgás (heti két alkalom) vagy
kötetlen, naponta 1-2-tevékenység:
külső világ tevékeny megismerése;
matematikai tartalmú
tapasztalatszerzés; ének, zene, énekes
játékok, gyermektánc; rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka; verselés,
mesélés;

Délután
Szabad játék,
Egyéni fejlesztések,
Tehetséggondozás,
Felzárkóztatás.

Vezetői pályázat/Vezetési program
Rövid – közép – hosszú távú célok
A törvényes működés feltételeinek megteremtése és biztosítása




A törvényes tartalmi és formai elemek folyamatos biztosítása.
Minőségügyi Kézikönyv felülvizsgálata
Gazdálkodás, működési; tárgyi és eszközbeli feltételek biztosítása
Szakmai információáramlás megfelelő működtetése.

A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése
 Vezetői utánpótlás tudatos tervezése.


A belső értékelés során „kiváló” minősítést kapott pedagógusok ösztönzése a
minősítési rendszeren belüli megmérettetésre (Életpálya Modell)



Pedagógusok informatikai kompetenciáinak bővítése (ösztönzés, lehetőség szerint a
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rendszergazda általi segítségnyújtás igénybevétele).
Pedagógiai célkitűzések és feladatok – Szolgáltatások
 A nevelési - oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése és azok
ápolása


A programbeválás vizsgálatok eredményei, a törvényi változások és a partneri igények
alapján az intézmény pedagógiai jövőképének felülvizsgálata, szükség szerinti
korrekciója



Család-óvoda kapcsolatának, minőségi változásának erősítése.



A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek speciális szükségleteinek,
foglalkoztatásuk feltételeinek megteremtése külső tehetségműhelyek felkutatásával.



A hátrányos és SNI gyermekek körében a differenciált egyéni foglalkoztatás
pedagógiai módszereinek folyamatos bővítése
Intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési célok és eladatok

A SZENTIMREVÁROSI ÓVODA 2015. augusztus 01. alapítását követően a 2017-2018 nevelési
év során első ízben került sor az intézmény önértékelésére, melynek célja, hogy segítséget adjon a
pedagógiai-szakmai munkánk eredményeinek kimutatásához, fejlesztéséhez, annak feltárása által,
hogy az itt dolgozó pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak hogyan valósították meg az
elmúlt évek során a pedagógiai programunkban foglaltakat.
Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki:
1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
5. Az intézmény külső kapcsolatai
6. A pedagógiai munka feltételei
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak
való megfelelés
Az 1-2. és 4-6. területeken az intézményi adottságokat, az intézmény működésének jelenlegi állapotát
méri fel az intézmény, a 3. és 7. területeken pedig az elért eredményeit veszi számba.
Az önértékelés során az értékelő csoport tagjai a nevelőtestületi tagokat és a szülőket, mint
közvetlen partnereket is bevonták a folyamatba.
Az intézményi önértékelés eredményeként az alábbiak szerint határoztuk meg a kiemelkedő
területeket, fejleszthetőségeinket, és jelöltük ki feladatainkat:

Intézményértékelési
terület
1.Pedagógiai
folyamatok

Kiemelkedő területek

Fejleszthető területek

Megtett
intézkedések
Az óvodapedagógusok 1.1.
A
szakmai A belső szakmai
aktívan vesznek részt a munkaközösségek
foglalkozások,
kerületi
szakmai feladatainak bővítése, esetmegbeszélések
konferenciákon,
a aktualitások
megvalósulásának
munkaközösségek
figyelemmel kísérése. támogatása.
munkájában.
Kihasználják az ingyenes
A 2018-2019 nevelési
továbbképzési
év célmeghatározásai
lehetőségeket, az óvodán
során
(Éves
belüli, és az óvodák
munkaterv) fokozott
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közötti
hospitálási
lehetőségeket.

2.Személyiség- és

A pedagógiai feladatok
meghatározása tudatos, a
gyermekek
életkori
sajátosságainak
megfelelő.

1.2.
Az
inkluzív
nevelés megvalósítása
érdekében, a kollégák
érzékenyítése,
az
egyes
gyermekek
igényeinek,
szükségleteinek,
differenciált
figyelembe vételére.

Az intézményben folyó
nevelési, tanítási munka
alapjaként a gyermekek
adottságaink,
képességeink
megismerésére
vonatkozó megfigyelési,
mérési rendszer működik.

1.3.
Csoportnapló
tartalmi
elemeinek
kidolgozása, a teljes
pedagógiai folyamat
legyen követhető a
tevékenységi tervben,
a csoportnaplókban,
valamint a gyermeki
produktumokban.
Az óvodapedagógus,
tervező munkája során
figyelembe veszi az
intézmény
vonatkozásában
alkalmazott tartalmi és
intézményi
belső
elvárásokat, valamint
az általa nevelt/tanított
gyermekek
és
csoportok fejlesztési
céljait.

Az óvodapedagógusok a
gyermekek
eredményeiről fejlesztő
céllal
folyamatosan
visszacsatolnak
a
gyermek
szüleinek,
gondviselőjének és az
életkornak
fejlettségi
szintnek
megfelelő
formában
a
gyermekeknek.
A
tanulásszervezés
megvalósítása korszerű, a
csoportnaplóban
dokumentált.

1.4. Fejlődés nyomon
követő dokumentáció
statisztikai
eredményeinek
tudatos megjelenése.

Az

1.5. A differenciált
mozgásfejlesztés
lehetőségeinek
kidolgozása.

figyelmet fordítunk a
stratégiai
célok
operacionálására.
Az inkluzív nevelés
lehetőségeinek
megismerése,
elsajátítása.

Vezetői ellenőrzések,
gyakornokok
mentorálása, szakmai
munkaközösségi
foglakozások, belső
továbbképzések
szervezése keretében
folyamatosan
és
aktuálisan
foglalkozunk ezzel a
területtel.

Féléves
értékelés
készítése,
előzetes
megbeszélés
után,
melynek
elvégzése
segíti a tudatos, valós
adatok
megjelenítését.

Szakmai
munkaközösség éves
terve
alapján,
módszertani
segédanyag
létrehozása
óvodapedagógusok 2.1. Az alkalmazotti Közösségformálás a
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közösségfejlesztés

módszertani
kultúrája
magas színvonalú, ez
tükröződik a neveléstanulás módszereiknek a
munkaformáknak,
a
tanulási lehetőségeinek
megválasztásában,
a
tapasztalati
tanulási
formák kihasználásában,
a képességek differenciált
fejlesztésében.
Az
intézményben
a
gyermekek fejlődésének
nyomon
követésére,
személyes, és szociális
képességeik vizsgálatára
alkalmas
módszereket,
eszközöket használnak.

közösség viszonyainak szakmai centrum által
erősítése,
további szervezett
csapatformálás.
továbbképzések
segítségével

2.2. A lehetőségek
felkutatása,
kihasználása,
a
tehetség
kibontakoztatására.

Hogyan fejlesztik az
egyes
gyermekek
személyes és szociális
képességeit (különös
tekintettel a kiemelt
figyelmet
igénylő
gyermekekre)
Az
önálló
tanulás 2.3.
Információs
támogatása érdekében, az csatornák
intézmény
pedagógiai működésének
programjával
megerősítése.
összhangban, az óvodai
tanulás
megszervezésénél,
a
folyamatos
játékba
integrált, önkéntes, és
cselekvéses
tapasztalatszerzés
előnyben részesített, a
teljes
személyiség
fejlesztése érdekében Az
intézmény
elegendő
közösségi programokat
szervez, ahol a szülők a
megfelelő kereteken belül
részt
vesznek
a
közösségfejlesztésben.
Az intézmény szervezeti
kultúráját a közösen
meghozott, elfogadott, és
betartott normák, etikai
szabályok jellemzik.
3. Eredmények

Az intézményi működés 3.1. A szakmai munka
szempontjából
színvonalának
kulcsfontosságú
kiegyenlített
sikertényezők
fejlesztése érdekében a
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Új
gyermek
megismerési
módszerek
és
technikák tanulása,
alkalmazása
a
szakmai
munkaközösség
segítségével
Vezetői ellenőrzések
és értékelések kiemelt
tárgya
Az
információs
csatornák
megerősítése,
visszacsatolás kérése
a
nevelőtestület
tagjaitól
Célzott
partneri
igény-elégedettség
mérés bevezetésére
kerül sor a 2018-2019
nevelési évben.

Szakmai megújulás,
folyamatos fejlődés
biztosítása,
támogatása

azonosításába
partnereit.

bevonja szakmai
megújulás
ösztönzése

Az intézmény kiemelt
nevelési
céljaihoz
kapcsolódó eredmények
alakulása az elvárásoknak
megfelelő.
Az
eredmények
eléréséhez
az
alkalmazotti
közösség
hozzájárul.
A mérési eredmények
elemzése alapján történik
az
intézmény
erősségeinek
és
fejlesztési
területeinek
meghatározása
munkaközösségek
4.Belső kapcsolatok, A
munkájában való aktív
együttműködés,
részvétel, tudásmegosztás
kommunikáció
működtetése.

3.2. Érzékenyítés az
inkluzív nevelési, és
integrációs szemléletű
pedagógiai
munka
elfogadása érdekében.
3.3.
Különös
bánásmódot igénylő
gyermekek fejlesztő
támogatásához
ismeretszerzés.

Rendszeresen
megtörténik a kiemelt
kulcsfontosságú
partnerek
igényeinek,
elégedettségének
megismerése.
Rendszeres, kidolgozott,
és
követhető
az
intézmény
panaszkezelése.
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Különös bánásmódot
igénylő gyermekek
fejlesztésének
támogatása.

4.1.
A
belső
munkaközösségek
közötti kommunikáció
javítása.

A
szakmai
munkaközösségek
tudatosabb
bevonódása
a
pedagógiai
A folyamatok
megvalósításába

4.1.2.
munkaközösségek
bevonódásával
történik a pedagógiai
folyamatok
megvalósításának
ellenőrzése,
értékelése.
Az
intézményben 4.2.
A
csoportok
rendszeres
a
jó közötti együttműködés
gyakorlatok ismertetése, hatékonyságának
átadása.
növelése
5.Az
intézmény A külső partnerek köre
ismert az intézmény
külső kapcsolatai
munkavállalói számára.

Az inkluzív nevelés
fejlesztése
belső
továbbképzés
szervezésével

Kommunikáció
javítása.
Kooperatív
együttműködés
fejlesztése.

Az intézmény vezetése a
jogszabályban
előírt
módon
eleget
tesz
tájékoztatási
kötelezettségeinek,
Az óvoda honlapján a
partnerek számára fontos
információk
folyamatosan
megjelenítése,
és
aktualizálása
intézményben
a
6.A
pedagógiai Az
különleges bánásmódot
munka feltételei
igénylő
gyermekek
nevelésének
feltételei
biztosítottak, rendszeres
igényfelmérés történik.

Az
intézmény
rendszeresen felméri a
szükségleteket,
reális
képpel rendelkezik a
nevelő-tanító
munka
humánerőforrás
szükségletéről.
A
pedagógus
továbbképzési program
figyelembe veszi az
intézményi
célokat,
szükségleteket, az egyéni
életpályát.
A
továbbképzéseken
rendszeresen
részt
vesznek a nevelőtestület
tagjai,
az
ehhez
szükséges
támogatást
(idő, személyi feltételek,
anyagi
hozzájárulás)
megkapják a dolgozók,
így a szakmai fejlődéshez
lehetőséget teremt a
vezetés.
Az alkalmazotti közösség
munkájára,
együttműködésére
a
hatékonyság jellemző.
A nevelést, tanítást segítő
eszközök és módszerek
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Az
intézmény
nevelőtestülete
az
IKTeszközeit
rendszeresen
alkalmazza
a
nevelő/tanító
munkájában,
az
eszközök
kihasználtsága,
alkalmazásuk nyomon
követhető.
A belső infrastruktúra
fejlesztésére
vonatkozó
terv
rendszeres
felülvizsgálata.

Az IKT eszközök
használatához
szükséges eszközök,
hálózatok biztosítása

A 2018-2019 nevelési
évben a szükséges
eszközök beszerzése
Megjegyzés: Szinte
valamennyi dolgozó
okos telefonnal és
saját
internet
hozzáféréssel
rendelkezik.

7. A kormány és az
oktatásért felelős
miniszter által
kiadott az óvodai
nevelés országos
alapprogramban
megfogalmazott
elvárásoknak és a
pedagógiai
programban
megfogalmazott
céloknak való
megfelelés

kiválasztása
és
alkalmazása rugalmasan,
a
pedagógiai
prioritásokkal
összhangban történik.
Az
intézmény
napi
gyakorlatában jelen van a
folyamatos tájékozódás,
az
óvodát
érintő
jogszabályi, és szakmai
kérdésekben.
A pedagógiai program
koherens Óvodai nevelés
országos alapprogramban
foglaltakkal, a benne
foglaltak megvalósulása
folyamatosan értékelt.

-

-

A
tervekben
(éves
munkaterv,
éves
beszámolók,
továbbképzési
és
beiskolázási
terv)
nyomon követhetők a
pedagógiai
program
kiemelt
céljaira
vonatkozó
részcélok,
feladatok, felelősök, a
megvalósulást
jelző
eredménymutatók.
Készítette: Balla Krisztina
Átfogó intézményi önértékelés (2017-2018) Intézkedési tervek
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI / INTÉZKEDÉSI TERV
I.
Intézmény neve:

Szentimrevárosi Óvoda

Intézmény oktatási
azonosítója:

034458

Intézményfejlesztési /
intézkedési terv
neve/azonosítója:

Intézkedési terv 1.

Terv kezdő dátuma:

2018. 09. 01.

SZAKMAI MEGÚJULÁS, FOLYAMATOS FEJLŐDÉS,
AZ INKLUZÍV NEVELÉS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN,
A KÜLÖNÖS BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK
FEJLESZTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA,
TEHETSÉGGONDOZÁS.
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Terv befejező dátuma:

2021.08.31.

Fejlesztésre kijelölt terület:

1.Pedagógiai folyamatok
2.Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények

A fejlesztés célja,
indokoltsága:

Cél:- 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.
Indokoltság: - Az egyes gyermekek személyes és szociális
képességeinek fejlődési különbözősége (különös tekintettel a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)
- Módszerek, eszközök, technikák eltérő szintű ismerete és
alkalmazása az óvodapedagógusok részéről.
- Igénye a nevelőtestületnek az érzékenyítés és az inkluzív
nevelés, és integrációs szemléletű pedagógiai munka magasabb
szintű alkalmazása.
- A szülői interjú alkalmával fogalmazódott meg: nincs
ismeretük az intézményi tehetséggondozásról

A fejlesztés mérföldkövei,
ellenőrzési pontjai:

A nevelési évek végén a munkaterv értékelésében jelenik meg

A célok eléréséhez szükséges feladatok
A feladat:

- A lehetőségek
kibontakoztatására.

felkutatása,

kihasználása,

a

tehetség

- Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek
fejlesztése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekre)
- Érzékenyítés az inkluzív nevelési, és integrációs szemléletű
pedagógiai munka elfogadása érdekében.
- Különös bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő
támogatásához ismeretszerzés.
- Az inkluzív nevelés lehetőségeinek megismerése, elsajátítása.
- Vezetői ellenőrzések, gyakornokok mentorálása, szakmai
munkaközösségi foglakozások, belső továbbképzések szervezése
keretében folyamatos és aktuális foglalkozás ezzel a területtel.
- Munkatervi tartalom tervezése, pedagógiai asszisztensek
felkészítése, csoport és intézményi szintű fejlesztési irányok és
feladatok meghatározása, célirányos fejlesztési gyakorlat.
- A 2019-2020 évi pedagógus beiskolázási tervben célirányos
továbbképzések megtervezése
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- Belső továbbképzés, tudásmegosztás elősegítése
- Szülőkkel történő kommunikáció, tájékoztatás minőségének
fejlesztése
A feladat végrehajtásának
módszerei:

- A fejlesztési feladat megvalósulásának ellenőrzése, értékelése.
- Továbbképzéseken való részvétel
- Belső továbbképzések szervezése
- Előadás, műhelymunka, családi beszélgetés fejlesztés
- Konzultáció
- Kapcsolatfelvétel, műhelymunka.

A feladat elvárt eredménye:

- Növekszik a szakmai munka színvonala
- A tudatosabb, mérési eredményekre alapozott fejlesztés
gyakorlatának egyre több kolléga lesz részese.
- Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek
fejlődése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekre)
- Belső továbbképzés, tudásmegosztás hatékonyabbá,
eredményesebbé válása
- Munkatervi tartalmak, csoport és intézményi szintű fejlesztési
irányok és feladatok tudatosabb, célirányosabb fejlesztési
gyakorlat megvalósulása és alkalmazása a mindennapi
nevelőmunkában.
- Szülőkkel történő kommunikáció, tájékoztatás minőségének
fejlődése, hatékonyabbá válása.

A feladat tervezett
ütemezése:

2018-2019
- Munkatervi tartalom tervezése, pedagógusok, pedagógiai
asszisztensek felkészítése, csoport és intézményi szintű
fejlesztési irányok és feladatok meghatározása, célirányos
fejlesztési gyakorlat.
- A lehetőségek
kibontakoztatására.

felkutatása,

kihasználása,

- Különös bánásmódot igénylő
támogatásához ismeretszerzés.

a

gyermekek

tehetség
fejlesztő

- Vezetői ellenőrzések, gyakornokok mentorálása, szakmai
munkaközösségi foglakozások, belső továbbképzések szervezése
keretében folyamatos és aktuális foglalkozás ezzel a területtel.
- A 2019-2020 évi pedagógus beiskolázási tervben célirányos
továbbképzések megtervezése
- Szülőkkel történő új típusú kommunikáció lehetőségei belső
fórum
2019-2020
- Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek
fejlesztése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekre)
- Az inkluzív nevelés lehetőségeinek megismerése, elsajátítása.
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- Vezetői ellenőrzések, gyakornokok mentorálása, szakmai
munkaközösségi foglakozások, belső továbbképzések szervezése
keretében folyamatos és aktuális foglalkozás ezzel a területtel.
- Szülőkkel történő új típusú kommunikáció gyakorlatának
bevezetése
2020-2021
- Az inkluzív nevelési, és integrációs szemléletű pedagógiai
munka új típusú gyakorlatának alkalmazása a gyermekek
optimális, egyéni igényekhez igazodó fejlődése érdekében.
- Vezetői ellenőrzések, gyakornokok mentorálása, szakmai
munkaközösségi foglakozások, belső továbbképzések szervezése
keretében folyamatos és aktuális foglalkozás ezzel a területtel.
- Szülőkkel történő új típusú kommunikáció gyakorlatának
alkalmazása
A feladat végrehajtásába
bevontak köre:

Óvodavezető, független óvodavezető helyettes, vezető
helyettesek, szakmai munkaközösségek és munkacsoportok
tagjai, nevelőtestület

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI / INTÉZKEDÉSI TERV
II.
Intézmény neve:

Szentimrevárosi Óvoda

Intézmény oktatási azonosítója:

034458

Intézményfejlesztési / intézkedési
terv neve/azonosítója:

Intézkedési terv 2.

Terv kezdő dátuma:

2019. 09.01.

Terv befejező dátuma:

2022. 08.31.

Fejlesztésre kijelölt terület:

1.Pedagógiai folyamatok

A
SZAKMAI
MUNKAKÖZÖSSÉGEK
TUDATOSABB BEVONÓDÁSA A PEDAGÓGIAI
FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBA

3. Eredmények
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A fejlesztés célja, indokoltsága:

Cél:
1.1. A szakmai munkaközösségek feladatainak bővítése,
aktualitások figyelemmel kísérése.
3.1. A szakmai munka színvonalának kiegyenlített
fejlesztése érdekében a szakmai megújulás ösztönzése
4.1. A belső munkaközösségek közötti kommunikáció
javítása.
4.1.2. A munkaközösségek bevonódásával történik a
pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése,
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értékelése.
Indokoltság:
- A szakmai munkaközösségek profilját és aktuális
tartalmait képviselve tudatosabb bevonódás szükséges a
pedagógiai folyamatok megvalósításába, hangsúlyosan
az ellenőrzési és értékelési feladatok ellátásába.
- A munkaközösségek és munkacsoportok éves
tervezése során tudatosabb felelősségvállalás.

A fejlesztés mérföldkövei,
ellenőrzési pontjai:

- Éves értékelő beszámolókban a szakmai
munkaközösségek és munkacsoportok értékelésében
való hatékony részvétel.
- Pedagógus önértékelések során - értékelt és értékelő
szerepekben egyaránt - a munkaközösségi profil és
tartalmak hatékony képviselete.
A célok eléréséhez szükséges feladatok
A feladat:

- A belső szakmai foglalkozások, esetmegbeszélések
megvalósulásának támogatása.
- Konkrét javaslatok megfogalmazása
munkatervek meghatározása során.

az

éves

- Pedagógus önértékelések során a szakmai
munkaközösség/munkacsoport képviselete: Az adott
szakmai munkaközösség/munkacsoport profiljának és
aktuális
tartalmainak
megfelelő
megfigyelési
szempontok,
kérdések,
(reflexiók),
javaslatok,
értékelések megfogalmazása.
- Értékelési feladatok ellátása az intézményi elvárások
(beszámoló sablonok) tükrében.
- Szakmai megújulás, folyamatos fejlődés biztosítása,
támogatása
- A szakmai munka színvonalának kiegyenlített
fejlesztése érdekében a szakmai megújulás ösztönzése
A feladat végrehajtásának
módszerei:

- szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés, ötletelés.
- Továbbképzéseken való részvétel
- A fejlesztési feladat megvalósulásának ellenőrzése,
értékelése.

A feladat elvárt eredménye:

- A szakmai munkaközösségek /munkacsoportok tagjai
értékelésre, valamint az éves intézményi beszámolóban
kijelölt fejlesztési irányokra alapozottan gondolják végig
a következő nevelési év munkaközösségi céljainak és
feladatainak meghatározását.
- A pedagógus önértékelésekbe tudatosan épülnek be a
PP cél és feladatrendszerére épülő éves célok, feladatok.
- Növekszik a szakmai munka színvonala
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A feladat tervezett ütemezése:

2019-2022
- A belső szakmai foglalkozások, esetmegbeszélések
megvalósulásának támogatása.
- Konkrét javaslatok megfogalmazása
munkatervek meghatározása során.

az

éves

- Személyekhez köthető feladatvállalások a
munkaközösségek/munkacsoportok működési terveinek
és értékelési feladatainak elkészítésében.
- A szakmai munkaközösségek /munkacsoportok tagjai
értékelésre, valamint az éves intézményi beszámolóban
kijelölt fejlesztési irányokra alapozottan gondolják végig
a következő nevelési év munkaközösségi céljainak és
feladatainak meghatározását.
- A pedagógus önértékelésekbe tudatosan épülnek be a
PP cél és feladatrendszerére épülő éves célok, feladatok.
- Növekszik a szakmai munka színvonala
A feladat végrehajtásába bevontak
köre:

Óvodavezető, független óvodavezető helyettes, vezető
helyettesek, szakmai munkaközösségek és
munkacsoportok tagjai, nevelőtestület

Dátum: 2018. 03.29.

…………………………………………
Balla Krisztina intézményvezető

Az INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELJÁRÁS ÉRTÉKELÉSÉNEK eredményeként az
alábbiak szerint határozta meg a kiemelkedő területeinket, fejleszthetőségeinket. és ez alapján
jelöltük ki feladatainkat:
Intézményértékelési
terület
1.Pedagógiai
folyamatok

Kiemelkedő területek

Fejleszthető
területek

Megtett intézkedések

A pedagógia feladatok
meghatározása tudatos, a
gyerekek
életkori
sajátosságaihoz igazodó.
Az
intézményben
a
gyerekek képességeinek,
adottságainak megfelelő
megfigyelési,
mérési
rendszert működtetnek.
Az óvodapedagógusok a
gyermekek eredményeit
a
szülők
felé
kommunikálják,
és
dokumentálják.
Az
intézményben
a
gyerekek
fejlődésének
nyomon követésére és a
képességeik vizsgálatára

Inkluzív
nevelés
megvalósítása,
a
gyermekek
igényeinek
szükségleteinek
differenciáltabb
figyelembe vétele.

A
belső
szakmai
foglalkozások,
esetmegbeszélések
megvalósulásának
támogatása.

31

Az SNI gyermekek
fejlesztési tervén túl
jelenjen
meg,
a
tervezésben a az
átlagtól
lassabban
fejlődő gyermekek
fejlesztésének terve
is. (pl. egyensúly
érzék, grafo-motorika
fejlesztés)

A 2018-2019 nevelési
év célmeghatározásai
során
(Éves
munkaterv)
fokozott
figyelmet fordítunk a
stratégiai
célok
operacionálására.
Az inkluzív nevelés
lehetőségeinek
megismerése,
elsajátítása.

megfelelő
mérési
módszereket használnak.

2.Személyiség- és
közösségfejlesztés

Az óvodapedagógusok
módszertani
kultúrája
magas színvonalú.
Munkájuk során olyan
módszereket,
munkaformákat
alkalmaznak,
amelyek
segítik
a
gyermek
differenciált fejlesztését.
A pedagógiai munkában
fontosnak tartják, hogy
érzelmi
biztonságban,
otthonos, derűs, családias
légkörben, szeretetteljes
nevelésben,
tevékenykedhessen
a
gyermek.
Kiemelt
cél
az
egészséges
életmódra
nevelés.
Az óvodapedagógusok
törekednek a személyre
szabott egyéni nevelésre,
valamint
a
tanulási
nehézségek
kezelésére
és, külön tevékenységek
felkínálásával.
Nevelőmunkájuk során
figyelembe veszik az
intézmény
vonatkozásában
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Vezetői ellenőrzések,
gyakornokok
mentorálása, szakmai
munkaközösségi
foglakozások,
belső
továbbképzések
szervezése keretében
folyamatosan
és
aktuálisan
foglalkozunk ezzel a
területtel.
Féléves
értékelés
készítése,
előzetes
megbeszélés
után,
melynek
elvégzése
segíti a tudatos, valós
adatok megjelenítését.
Szakmai
munkaközösség éves
terve
alapján,
módszertani
segédanyag létrehozása
Az intézmény 2015.
augusztus
1-től
működik
jelenlegi
formájában.
Közösségformálás
a
szakmai centrum által
Feladat a megkezdett szervezett
folyamat,
az továbbképzések
alkalmazotti
segítségével
közösség egymáshoz
való
viszonyának Az
információs
segítése, fejlesztése.
csatornák
megerősítése,
visszacsatolás kérése a
nevelőtestület tagjaitól

A
tehetséges
gyermekek fejlesztési
lehetőségeinek
feltérképezése, az új
ismeretek beépítése a
napi gyakorlatba.

Új
gyermek
megismerési
módszerek
és
technikák
tanulása,
alkalmazása a szakmai
munkaközösség
segítségével
Vezetői ellenőrzések és
értékelések
kiemelt
tárgya

3. Eredmények

alkalmazott tartalmi és
intézményi
belső
elvárásokat, valamint az
általuk nevelt gyermekek
fejlesztési céljait.
Építenek
a
szülői
együttműködésre.
Nyitott, családias légkör,
a
hagyományápolás
lehetőségeinek
széles
körű kiaknázása.
Az óvodapedagógusok
munkáját
gyógypedagógus,
pszichológus segíti.
A mérési eredmények
kiértékelése
alapján
történik az intézmény
erősségeinek
és
fejleszthető területeinek
meghatározása.

A szakmai munka
színvonalának
fejlesztése érdekében
a
pedagógusok
ösztönzése,
hogy
több a pedagógiai
programhoz
Az elért eredmények a kapcsolódó képzésen
nevelőtestület
aktív vegyenek részt.
munkájával valósulnak
meg,
mely
az A
különös
elvárásoknak megfelel.
bánásmódot igénylő
–tehetséges
Az
intézmény
az gyermekek
egységes
szakmai fejlesztéséhez
fejlődés segítésére több segítséget
nyújtó
területet érintő szakmai ismeretek
segédanyagot készít.
megszerzése,
beépítése a szakmai
munkába

szakmai
4.Belső kapcsolatok, Több
munkaközösség működik
együttműködés,
az intézményben. A
kommunikáció
munkaközösségek
munkájában aktívan részt
vesznek a pedagógusok.
A
jógyakorlatokat,
megosztják egymással. A
szakmai Centrumokban
szekciók
működnek.
Szülőkkel
való
együttműködés nagyon
jó, az SZMK aktív
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Szakmai
megújulás,
folyamatos
fejlődés
biztosítása, támogatása
Az inkluzív nevelés
fejlesztése
belső
továbbképzés
szervezésével
Különös bánásmódot
igénylő
gyermekek
fejlesztésének
támogatása.
A
szakmai
munkaközösségek
tudatosabb bevonódása
a
pedagógiai
folyamatok
megvalósításába
Kommunikáció
javítása.
Kooperatív
együttműködés
fejlesztése.

-

önállóan is megszervezik
a
Pedagógiai programhoz
és
a
munkatervhez
kapcsolódó programokat.
(Mihály napi vásár,
Gyermeknapi program,
kerti főzés bográcsozás,
Gesztenyés nap)
5.Az
intézmény Az intézmény pedagógiai
programjával
külső kapcsolatai
összhangban, a vezetés
irányításával megtörténik
a
külső
partnerek
azonosítása, köztük a
kulcsfontosságú
partnerek kijelölése.
A külső partnerek köre
ismert az intézmény
munkavállalói számára.
Az
intézmény
az
azonosított partnerekkel
kapcsolatos
tevékenységekről
tartalomleírással
is
rendelkezik.
Az intézmény részt vesz
a különböző társadalmi,
szakmai
szervezetek
munkájában és a helyi
közéletben.
A
tájékoztatási
kötelezettségének
az
intézmény
a
jogszabályban
meghatározott
módon
eleget tesz.
Honlapot működtet, helyi
hirdetőtáblákon
osztja
meg az információt a
szülőkkel, nevelőkkel.
A
kerület
szakmai
munkaközösségében is
aktívan részt vesznek.
Idősek otthona, bölcsi,
iskola, fenntartó

34

-

-

intézmény
6.A
pedagógiai Az
munka feltételei
rendszeresen felméri a
szükségleteket,
reális
képpel rendelkezik a
nevelő
munka
humánerőforrásszükségletéről.

-

-

-

-

Az
intézmény
napi
gyakorlatában jelen van a
folyamatos tájékozódási,
fejlődési
igény,
az
elvárásoknak
való
megfelelés.
Az
intézményben
a
különleges bánásmódot
igénylő
gyermekek
nevelésének
feltételei
biztosítottak.
Továbbképzésekre,
megújulásra lehetőséget
teremtenek, a vezetőség
támogató
ebben
és
megteremti a feltételeket.
Az SZMSZ részletesen
tartalmazza
a
kapcsolattartások,
együttműködések
módját, tartalmi, formai
megvalósulásuk kereteit.
A feladat és hatáskörök
meghatározása tisztázott,
egyértelmű.
7. A kormány és az
oktatásért felelős
miniszter által
kiadott az óvodai
nevelés országos
alapprogramban
megfogalmazott
elvárásoknak és a
pedagógiai
programban
megfogalmazott
céloknak való
megfelelés

Az intézmény pedagógiai
programja koherens a
Kormány és az oktatásért
felelős miniszter által
kiadott Óvodai nevelés
országos alapprogramban
foglaltakkal.
A pedagógiai program a
jogszabályi és tartalmi
elvárásokkal
összhangban fogalmazza
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meg az intézmény sajátos
nevelési-/tanulási
feladatait, céljait.
Minden nevelési év
tervezésekor megtörténik
az
intézmény
tevékenységeinek
terveinek ütemezése, ami
az éves munkatervben
rögzítésre is kerül.
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 intézmény ösztönzi,
és támogatja a céljainak
megfelelő
pedagógus
továbbképzéseket, egyéni
fejlődési
törekvéseket,
különös tekintettel az –
SNI
gyermekek
fejlesztésére.
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI / INTÉZKEDÉSI TERV
III.
Intézmény neve:

Szentimrevárosi Óvoda

Intézmény oktatási
azonosítója:

034458

Intézményfejlesztési /
intézkedési terv
neve/azonosítója:

Intézkedési terv 3.

Terv kezdő dátuma:

2018. 09. 01.

INTÉZMÉNYI
TANFELÜGYELETI
ELJÁRÁS
ÉRTÉKELÉSÉNEK JAVASLATA ALAPJÁN A KÜLÖNÖS
BÁNÁSMÓDOT
IGÉNYLŐ
GYERMEKEK
FEJLESZTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA,
TEHETSÉGGONDOZÁS.
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Terv befejező dátuma:

2023. 08.31.

Fejlesztésre kijelölt terület:

1.Pedagógiai folyamatok
2.Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények

A fejlesztés célja,
indokoltsága:

1. - Inkluzív nevelés megvalósítása, a gyermekek igényeinek
szükségleteinek
differenciáltabb
figyelembe vétele érdekében.
- Az SNI gyermekek fejlesztési tervén túl jelenjen meg, a
tervezésben a az átlagtól lassabban fejlődő gyermekek
fejlesztésének terve is. (pl. egyensúly érzék, grafomotorika fejlesztés)
2. - Az intézmény 2015. augusztus 1-től működik jelenlegi
formájában.
- Cél a megkezdett folyamat, az alkalmazotti közösség
egymáshoz való viszonyának segítése, fejlesztése.
-

3.

A fejlesztés mérföldkövei,
ellenőrzési pontjai:

A tehetséges gyermekek fejlesztési lehetőségeinek
feltérképezése, az új ismeretek beépítése a napi
gyakorlatba.

- A szakmai munka színvonalának fejlesztése érdekében a
pedagógusok
ösztönzése,
hogy
több
a pedagógiai programhoz kapcsolódó képzésen vegyenek
részt.
- A különös bánásmódot igénylő –tehetséges gyermekek
fejlesztéséhez segítséget nyújtó ismeretek megszerzése,
beépítése a szakmai munkába

A nevelési évek végén a pedagógusok a munkaterv és a szakmai
munkaközösségek értékelésében jelenik meg
A célok eléréséhez szükséges feladatok

A feladat:

- A belső szakmai foglalkozások,
megvalósulásának támogatása.

esetmegbeszélések

- Konkrét javaslatok megfogalmazása az éves munkatervek
meghatározása során.
Pedagógus
önértékelések
során
a
szakmai
munkaközösség/munkacsoport képviselete: Az adott szakmai
munkaközösség/munkacsoport profiljának és aktuális tartalmainak
megfelelő megfigyelési szempontok, kérdések, (reflexiók),
javaslatok, értékelések megfogalmazása.
- Értékelési feladatok ellátása az intézményi elvárások (beszámoló
sablonok) tükrében.
- Szakmai megújulás, folyamatos fejlődés biztosítása, támogatása
- A szakmai munka színvonalának kiegyenlített fejlesztése
érdekében a szakmai megújulás ösztönzése
A feladat végrehajtásának

- szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés, ötletelés.
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módszerei:

- A fejlesztési feladat megvalósulásának ellenőrzése, értékelése.
- Továbbképzéseken való részvétel
- Belső továbbképzések szervezése
- Előadás, műhelymunka, családi beszélgetések fejlesztése
- Konzultáció
- Kapcsolatfelvétel, műhelymunka.

A feladat elvárt eredménye:

- Növekszik a szakmai munka színvonala
- A tudatosabb, mérési eredményekre alapozott fejlesztés
gyakorlatának egyre több kolléga lesz részese.
- Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek
fejlődése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekre)
- Belső továbbképzés, tudásmegosztás hatékonyabbá,
eredményesebbé válása
- Munkatervi tartalmak, csoport és intézményi szintű fejlesztési
irányok és feladatok tudatosabb, célirányosabb fejlesztési
gyakorlat megvalósulása és alkalmazása a mindennapi
nevelőmunkában.
- Szülőkkel történő kommunikáció, tájékoztatás minőségének
fejlődése, hatékonyabbá válása.

A feladat tervezett
ütemezése:

2018-2020
- Munkatervi tartalom tervezése, pedagógusok, pedagógiai
asszisztensek felkészítése, csoport és intézményi szintű fejlesztési
irányok és feladatok meghatározása, célirányos fejlesztési
gyakorlat.
- A lehetőségek
kibontakoztatására.

felkutatása,

kihasználása,

- Különös bánásmódot igénylő
támogatásához ismeretszerzés.

a

gyermekek

tehetség
fejlesztő

- Vezetői ellenőrzések, gyakornokok mentorálása, szakmai
munkaközösségi foglakozások, belső továbbképzések szervezése
keretében folyamatos és aktuális foglalkozás ezzel a területtel.
- A 2019-2020 évi pedagógus beiskolázási tervben célirányos
továbbképzések megtervezése
- Szülőkkel történő új típusú kommunikáció lehetőségei belső
fórum
2020-2021
- Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek
fejlesztése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekre)
- Az inkluzív nevelés lehetőségeinek megismerése, elsajátítása.
- Vezetői ellenőrzések, gyakornokok mentorálása, szakmai
munkaközösségi foglakozások, belső továbbképzések szervezése
keretében folyamatos és aktuális foglalkozás ezzel a területtel.
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- Szülőkkel történő új típusú kommunikáció gyakorlatának
bevezetése
2021-2023
- Az inkluzív nevelési, és integrációs szemléletű pedagógiai
munka új típusú gyakorlatának alkalmazása a gyermekek
optimális, egyéni igényekhez igazodó fejlődése érdekében.
- Vezetői ellenőrzések, gyakornokok mentorálása, szakmai
munkaközösségi foglakozások, belső továbbképzések szervezése
keretében folyamatos és aktuális foglalkozás ezzel a területtel.
- Szülőkkel történő új típusú kommunikáció gyakorlatának
alkalmazása
Óvodavezető, független óvodavezető helyettes, vezető
helyettesek, szakmai munkaközösségek és munkacsoportok tagjai,
nevelőtestület

A feladat végrehajtásába
bevontak köre:

Dátum: 2018. 05. 22.
………………………………………
Balla Krisztina
intézményvezető
Önfejlesztési terv
és kiegészítése a vezetői tanfelügyelet értékelését követően
2017-2022.
készítette:
Balla Krisztina óvodavezető
pedagógus/intézményvezető neve: Balla Krisztina
pedagógus/intézményvezető

Balla Krisztina

79267546671

79267546671

o792675466712017a001

quiangig7vvl9w2n

oktatási azonosítója:
önfejlesztési terv
neve/azonosítója:

2018a

önfejlesztési terv kezdő dátuma:

2017. 04. 25.

2018. 04. 21.

önfejlesztési terv befejező

2019. 04. 25.

2022. 04.21.

dátuma:

kiemelkedő területek

vezetői önértékelés indikátorok alapján

1. a tanulás és tanítás
stratégiai vezetése és
operatív irányítása

1.1.1.
részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési
alapelvek, célok és feladatok meghatározásában.

39

1.1.2.
együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy
az intézmény elérje a nevelési/tanulási eredményekre vonatkozó
deklarált céljait.
1.1.3.
a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatására
összpontosító nevelő munkát vár el.
1.2.4.
az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött,
értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai
dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli
helyzetének megítélésében, különösen a nevelés/tanulás szervezésében
és irányításában.
1.2.5.
a kollégákkal megosztja a nevelési/tanulási eredményességről szóló
információkat.
1.3.7.
irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének
közös alapelveit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.
1.3.8.
irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a
pedagógiai kultúrába
1.4.9.
a jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot, az óvodai
nevelés országos alapprogramjára (onap) alapozva, az intézmény
sajátosságaihoz igazítja.
1.5.11.
irányítja a differenciáló, az egyéni nevelési/ tanulási utak kialakítását
célzó nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni
fejlesztést.
2. a változások
stratégiai vezetése és
operatív irányítása

2.1.1.
a jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső
és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat.
2.2.4.
figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat,
konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének
okait.
2.2.5.
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a változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a
kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a
felmerülő kérdésekre választ ad.
2.3.8.
rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a
fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső
intézményértékelés eredményét.
2.5.11.
folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a
megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló
információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források).
2.5.12.
a vezetés engedi, és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-tanítás
eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat,
fejlesztéseket.
3. önmaga stratégiai
vezetése és operatív
irányítása

3.1.1.
vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.
3.1.2.
tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és
korlátait.
3.1.3.
önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási
folyamat részeként értékeli.
3.2.4.
az óvodapedagógusi szakma és az intézményvezetés területein keresi és
rendelkezik új szakmai információkkal és elsajátítja azokat.
3.2.5.
vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások
tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti.
3.2.6.
hiteles és etikus magatartást tanúsít (kommunikációja és magatartása a
pedagógus etika normáinak megfelelnek).

4. mások stratégiai
vezetése és operatív
irányítása

4.1.1.
a munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen
meghatározza, felhatalmazást ad.
4.1.2.
a vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe,
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majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is
betartja, betartatja.
4.2.4.
részt vállal az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában,
megbeszélésében.
4.2.5.
az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet
érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál.
4.3.7.
alkalmat ad az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik
megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és feladataik
teljesítésében.
4.4.9.
kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli
együttműködéseket.
4.5.11.
szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit.
4.6.12.
az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe,
döntések előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és
partnereit.
4.7.15.
személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével,
odafigyel problémáikra és választ ad kérdéseikre.
4.7.17.
támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű
ötleteket.
5. az intézmény
stratégiai vezetése és
operatív irányítása

5.1.1.
folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló
jogi szabályozók változásait.
5.1.2.
az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges
jogszabályi változásokról folyamatosan tájékoztatja.
5.2.4.
a megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű
kommunikáción alapul.
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5.3.6.
hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény,
és a használt eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (pl.:
sportlétesítmények eszközei, sószoba, főzőkonyha).
5.4.7.
az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza
nyilvánosságra.
5.4.8.
a pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében
kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet.
5.5.9.
szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét,
ellenőrizhetőségét.
5.6.11.
személyesen irányítja partnereinek azonosítását, részt vesz a partnerek
képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel (például szmk,
óvodaszék) történő kapcsolattartásban.
5.6.12.
az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan
együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások
biztosítása érdekében.

kiemelkedő területek
1. a tanulás és tanítás
stratégiai vezetése és
operatív irányítása

a vezetői tanfelügyelet értékelése kompetenciák alapján
minden esetben a kitűzött célok, feladatok megvalósítására
törekszik, együttműködve kollégáival. irányító munkájában
előtérbe helyezi a nevelés, tanulás és tanítási folyamat egységét. a
tervezett nevelési célok szervesen illeszkednek a pp-ban
megfogalmazott célokkal, feladatokkal. munkája során
hangsúlyt fektet a családias légkör megteremtéséré, a szülők
korrekt tájékoztatására, biztosítja az óvodai tevékenységhez a
személyi és tárgyi feltételeket, a fenntartó segítségével. kiemelt
feladatként kezeli minden területen a jogszabályi megfelelést.
vezetői gyakorlatában a szakmai fejlődést lehetőségként
közvetíti. az intézmény tanulási-, nevelési eredményekre
vonatkozó deklarált elérése érdekében munkatársakkal való
együttműködése,
példamutatása
kiemelkedő.
szakmai
munkaközösségek munkájának támogatása fontos számára.
nyitott a partnerek (szülők, alkalmazottak, fenntartó)
visszajelzéseire, javaslataira. bevonja őket a folyamatba,
tájékoztatja őket pl. nyílt-nap. döntései meghozatalában bevonja
vezetőtársát, társakat, döntését az eredményesség tükrében
felülvizsgálja, ha szükséges módosít, változtat rajta vagy
visszavonja azt.
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2. a változások
stratégiai vezetése és
operatív irányítása

a jövőkép a szakmai értékekre épít. elkötelezett a folyamatos
fejlesztés mellett. a fejlesztésre stratégiát dolgoz ki, melyben épít
a kollégák javaslataira. az intézményt érintő kihívásokra időben
reagál, képes a változásokat elfogadni, végrehajtani. a stratégiai
szintű fejlesztést a nevelőtestület képességeibe vetett bizalomra
alapozza. a dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelően
a célokat, feladatokat felülvizsgálja.

3. önmaga stratégiai
vezetése és operatív
irányítása

önértékelés, változásokra való pozitív reagálással személyes
példamutatás. nyitottság az építő jellegű vélemények iránt.
belátásra, befogadásra és változtatásra való képesség. az
intézmény határozott célok mentén történő, demokratikus elvek
szerinti működtetése. önképzése és fejlesztése iránti
elkötelezettség.

4. mások stratégiai
vezetése és operatív
irányítása

a pedagógiai ellenőrzés intézményi gyakorlatának kidolgozása,
tervszerű, ütemezett működtetése. a vezető ellenőrzései során
szempontjait az objektív tervezésben, a stratégiai céljainak
megfelelően, választja meg. alkalmazza a megerősítés, pozitív
példa kiemelésével való ösztönzés módszerét. példaadással
ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű
ötleteket. az intézményi folyamatok megvalósítása során
megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja az óvoda
munkatársait, partnereit. a vezetőtársakkal szoros az
együttműködés. rendszeres és eseti szakmai konzultációk
kezdeményezése, irányítása. a szülői házzal való bensőséges,
tudatos, gyermekek érdekében szervezett, rendszeres a
kapcsolattartás - a három óvoda különböző megközelítéssel
tartja a kapcsolatot, a hagyományaiknak megfelelően.

5. az intézmény
stratégiai vezetése és
operatív irányítása

az intézményvezető hatáskörének megfelelően együttműködik a
fenntartóval, a belső szakmai irányító közösséggel. biztosítja a
dokumentumok nyilvánosságát. átlátható az emberi, pénzügyi,
tárgyi erőforrások kezelése. hangsúlyt fektet arra, hogy
naprakészen reagáljon a jogszabályváltozásokra. megbeszélések,
értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción
alapul. a pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás
érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet.
személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel történő
kapcsolatártásában. a szükséges változásokat megfogalmazza,
elemzése racionális, döntéseit körültekintő mérlegelés után hozza
meg. személyes, ösztönző példamutatás jellemzi. szakmai
elkötelezettsége példamutató.

fejleszthető
területek

vezetői önértékelés 2017. 04.
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vezetői tanfelügyelet értékelése
alapján

projekt
neve/azonosítója:

1.2.6.
beszámolót kér a gyermek
megfigyelésén, és a helyben
szokásos méréseken alapuló egyéni
fejlődés változásáról és elvárja, hogy
a tapasztalatokat felhasználják a
gyermek fejlesztése érdekében.
2.3.7.
folyamatosan nyomon követi a célok
megvalósulását.
3.3.8.
ha a körülmények változása
indokolja a vezetői pályázat
tartalmának felülvizsgálatát, ezt
világossá teszi a nevelőtestület és
valamennyi érintett számára.
4.7.16.
olyan nevelési/tanulási környezetet
alakít ki, ahol az intézmény
szervezeti és tanulási kultúráját a
nevelési/ tanulási folyamatot
támogató rend jellemzi. (pl.
mindenki által ismert és betartott
szokások, szabályok).

1. mivel a szakmai értékelés
(vezetői,
vezetőtársak,
fenntartói) és a szülői
vélemény között jelentős
ellentmondás
mutatkozik,
javasoljuk,
hogy
a
pedagógusi közösség és a
szülői
munkaközösség
álláspontjának közelítésére
tegyék meg a lépéseket
(például: szülői fórumon,
szülői
értekezleteken
eredmények
kommunikálása).
2. nincs fejleszthető terület
3. nincs fejleszthető terület
4. nem minden esetben van
lehetősége a feladatokat
ledelegálni.
a
vezetési
feladatok
egy
részét
delegálja vezetőtársai felé.
5. hatékony idő-és emberi
erőforrás
felhasználását
valósítson meg, az egyenletes
terhelés,
túlterhelés
elkerülése céljából.

5.3.5.
hatékony idő- és emberi erőforrás
felhasználást valósít meg (egyenletes
terhelés, túlterhelés elkerülése, stb.).
projekt célja,
indokoltsága:

1.2.6.
cél a gyermekek differenciált egyéni
fejlesztésének sikeresebb
megvalósulása.
nem elegendő az éves beszámoló,
várhatóan ha fél évenként történik a
beszámoltatás, akkor a mindennapi
nevelőmunka tudatosabbá és
eredményesebbé válik.
2.3.7.
cél, a célok megvalósulásának
nyomon követése az éves
munkatervben meghatározottak
szerinti időben történjen, a határidők
ne tolódjanak lehetőség szerint.
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1. cél, hogy a pedagógusi
közösség
és
a
szülői
munkaközösség álláspontja
közelítsen
4. cél a vezetési feladatok egy
részének
delegálása
a
vezetőtársak felé.
5. cél a hatékony idő-és
emberi
erőforrás
felhasználása, az egyenletes
terhelés,
túlterhelés
elkerülése érdekében.

3.3.8.
cél, hogy az alkalmazotti közösség
számára is lehetőség nyíljon a
tudatosságra, célorientáltságra, a
feladatok prioritására.

4.7.16.
mivel sok új munkatársa lett az
alkalmazotti közösségnek, ezért a
mindenki által ismert és betartott
szokások, szabályok hatékony
megismertetése az elsődleges cél.

5.3.5.
a hatékony idő- és emberi erőforrás
felhasználás megvalósítása az
egyenletes terhelés, túlterhelés
elkerülése az elsődleges cél.

projekt
mérföldkövei,
ellenőrzési
pontjai:

féléves ciklusban

aktualitásnak megfelelően,

munkatervben meghatározottan,

munkatervben
meghatározottan,

beszámolóban értékelve

beszámolóban értékelve
a célok eléréséhez szükséges feladatok
a feladat:
1.2.6.
- félévenkénti beszámoló készítése
az óvodapedagógusok által a
mindennapi nevelőmunka
tudatosabbá és eredményesebbé
válása érdekében.
- a szakmai munkaközösség
támogató részvétele a beszámoló
szempontjainak megfogalmazásánál.
2.3.7.
- a határidők betartásnál elsődleges
feladat az éves munkatervben
konkréten meghatározott időpontok.
- az előre meghatározott időpont
lehetővé teszi az egyéni ütemhez
igazodó felkészülés ütemezését az
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1.

szülői fórumokon és
szülői értekezleteken az
eredmények
kommunikálása.

4.
kompetenciák
és
prioritások
figyelembe
vételével a vezetési feladatok
delegálása a vezetőtársak
felé.
- a megosztott vezetési
koncepció alkalmazásához a
feladatok
megfelelő
elosztása.
5. a hatékony idő-és emberi
erőforrás
felhasználása
érdekében, az egyenletes
terhelés szem előtt tartása.

egyes pedagógusok számára
3.3.8
a vezetői pályázat tartalmának
felülvizsgálatát, ha a körülmények
változása indokolja, akkor az éves
beszámolóban világossá teszem a
nevelőtestület és valamennyi érintett
számára.
4.7.16.
olyan nevelési/tanulási környezet
kialakítása az elsődleges feladat,
ahol az intézmény szervezeti és
tanulási kultúráját a nevelési/
tanulási folyamatot támogató rend
jellemzi.
5.3.5.
ennek érdekében a vezetői team
összehangolt, tudatos
közreműködése, tevékenységük
támogatása és segítése folyamatos
feladat.
a feladat
végrehajtásának
módszere:

beszámoltatás megadott szempontsor
alapján
szakmódszertani segítségadás

- szülőkkel történő új típusú
kommunikáció gyakorlatának
alkalmazása
- a megvalósulás ellenőrzése,
értékelése.
- továbbképzéseken való
részvétel
- belső továbbképzések
szervezése
- előadás, műhelymunka,
családi beszélgetés fejlesztés
- konzultáció
- kapcsolatfelvétel,
műhelymunka.

a feladat elvárt
eredménye:

1.2.6.
- a gyermekek differenciált egyéni
fejlesztésének sikeresebb
megvalósulása.
- a mindennapi nevelőmunka
tudatosabbá és eredményesebbé
válása.
2.3.7.
- a célok megvalósulásának nyomon
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1. a szakmai értékelés
(vezetői,
vezetőtársak,
fenntartói) és a szülői
vélemény
közötti
ellentmondás
közeledése,
megszűnése.
4. a vezetési feladatok
optimális
delegálása
a
vezetőtársak
felé
az
eredményes
működés

követése az éves munkatervben
meghatározottan.

érdekében.

- a határidők betartása.

5. hatékony idő-és emberi
erőforrás felhasználása az
egyenletes
terhelés,
túlterhelés
elkerülése
céljából.

3.3.8.
az alkalmazotti közösség
munkavégzését a tudatosság,
célorientáltság, és a feladatok
megfelelő prioritása jellemzi.

4.7.16.
az új munkatársak és az alkalmazotti
közösség minden tagja által ismert és
betartott szokások, szabályok.

5.3.5.
a hatékony idő- és emberi erőforrás
felhasználás megvalósulása a
túlterhelés elkerülése és az
egyenletes terhelés érdekében.
a feladat tervezett
ütemezése:
a feladat
végrehajtásába
bevontak köre:

2017. 05. 01 - 2019. 03.31.

2018. 05. 01. - 2022. 05. 31.

vezetői team tagjai

vezetői team tagjai

szakmai munkaközösség vezetők,

szakmai munkaközösség
vezetők,

csoportos óvodapedagógusok

csoportos óvodapedagógusok
szülők közössége

Budapest, 2018-04-21
………………………………
Balla Krisztina óvodavezető

Forrás: PP, Vezetési
program, Munkaterv

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Adatszolgáltatás:
2017. októberi statisztikai
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és aktuális adatok
Vezető megítélése (1-3)
3
Személyiségfejlesztés
Szempont:
gyermekek
enyhítése?

2.1. Hogyan történik a Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő
szociális
hátrányainak gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a
pedagógusok megfelelő információkkal, és
alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és
oktató munkájukban.
Az intézmény vezetése és érintett
pedagógusa információkkal rendelkezik
minden gyermek szociális helyzetéről.

Ssz.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Összesen

Csoportok/ székhely/telephely →
A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai ↓

Beírt gyermekek száma
Nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek
száma
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma
HH gyermek
HHH gyermek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő
Szülői nyilatkozat alapján térítésmentesen
étkezők
3, vagy több gyermeket nevelő családban élők
Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek
Nevelésbe vett gyermek
Beilleszkedési magatartási, tanulási zavarral
küzdő gyermek
Veszélyeztetett gyermek
Anyaotthonban lakó gyermek
Gyermekét egyedül nevelő szülő
Félnapos óvodás gyermek
Nem étkező

17. Speciális étrendet igénylő gyermek
18. Tehetségígéretes gyermek

2017. 10.
01.

2018.05.31.

428
0

459
0

2
0
0
1

2
1
0
0

89

101

95
11

110
15

0
4

0
9

0
0
23
0
6

0
0
22
1
4

21
2

23
2

A gyermekek szociális hátteréről az információkat a Szülőktől , a kitöltött anamnézis
lapokból, fogadóórák megbeszéléseiből, gyermeki játék, ruházat megfigyeléséből
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óvodatitkártól szerzik a pedagógusok. A pedagógusok személyre szabott fejlesztő
tevékenységet folytatnak az érintett gyermekkel, amelyről a feljegyzéseket a gyermek
Fejlődés nyomon követő dokumentációjában rögzítik. A visszacsatolást a szülők felé fogadó
óra keretében végzik. A gyermekvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart a Család és
Gyermekjóléti központtal. Esetenként közös megbeszéléseken, fórumokon történik meg az
információ átadás. Az intézményben jól működik a Jelzőrendszer adott gyermek és családok
megsegítése érdekében.
A különös bánásmódot igénylő Sajátos nevelési igényű gyermekekkel gyógypedagógus és
logopédus foglakozott a szakértői véleményben meghatározott órakeretben.
A gyógypedagógus a gyermekek fejlesztését a szakvéleményben meghatározott fejlesztési
területekre, a saját megfigyeléseire, pedagógiai diagnózisra, valamint a gyermekkel
foglalkozó óvodapedagógusok észrevételeire építve egyéni fejlesztési terv alapján végezte,
mely tartalmazza a fejlesztés fő területeit, a fejlesztés idejét, ütemezését, az egyes területeken
belüli fejlesztés célját, feladatát, módszerét és eszköztárát. A foglalkozások dokumentálása a
jogszabályok által meghatározott nyomtatványban történt. A fejlesztések eredményéről
egyénre szabottan szöveges értékelést készített. A gyógypedagógus rendszeresen hospitált az
együttnevelést végző óvodai csoportokban, törekedett az óvodapedagógusok munkájának
támogatására, javaslatot tett az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó módszerekre,
speciális eszközök kiválasztására, vállalta azok elkészítését, elősegítette használatukat.
Folyamatos kapcsolatot tartott a szülőkkel a fejlesztés sikerességét szolgáló ismeretek
átadásával, tanácsadással. Fogadóórákon vett részt, hogy segítse a sikeres együttműködést az
óvodapedagógusok és szülők között
Erősség: Színvonalasan megvalósult az érintett gyermekek egyéni fejlesztése.
Fejleszthető terület: Az óvodapedagógusok, az asszisztensek és az érintett csoportok
érzékenyítésének elősegítése a sikeres integráció megvalósulása érdekében.
Külső szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, megerősítése a belső kapcsolati háló elmélyítése
a hatékonyabb segítségnyújtás elősegítésére.
ÉVES ÉRTÉKELÉS
Gyermekvédelmi felelős megbízatás
2017-2018

Készítette: Vargáné Tóth Márta – gyermekvédelmi felelős az éves munkaterv alapján
Felhasznált adatok:
- Székhely Óvoda óvodapedagógusai által évközben szolgáltatott adatok alapján
Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés:
- a prevenció
- gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,
- a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,
- szükség szerinti segítségnyújtás, - és együttműködés az intézményekkel és a szakemberekkel
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Figyelembe vettük:
- az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját,
- sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi eljárásokat és intézményi alapelveket,
- differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és nehezebben kezelhető gyermekek
számára,
- gyermekvédelmi feladatok ellátását helyi nevelési programban részletezett kompetenciaszintek
betartásával végeztük
Gyermekvédelmi feladataink az alábbiak szerint valósultak meg:
- Ingyenes étkezési térítésre feljogosító dokumentumokat - az érintett szülőktől a szükséges
nyilatkozatokat szeptember hónapban begyűjtöttük, konzultáltunk a szülőkkel, családsegítővel,
fenntartóval (Óvodavezető, óvodatitkárok)
A 2017/ 2018 nevelési évben gyermekjóléti adatok csoportnaplókban szerepelnek.
Ezeket a statisztikai adatokat a csoportok óvodapedagógusai vezették és kétszer szolgáltatták a
nevelési év során:
2017. október hónapban és 2018. május hónapban
Csoportnaplók nyilvántartásában az alábbi adatok szerepelnek
- Három vagy többgyermekes család (100% étkezési kedvezmény): 53
- Tartósan beteg gyermek (100% étkezési kedvezmény): 7
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100% étkezési kedvezmény): 3
- Szülői jövedelem alapján (100% étkezési kedvezmény): 48
Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető
gyermekeket
Szeptember hónapban feltérképeztük, folyamatosan nyomon követtük
- Veszélyeztetett gyermek: 0
- Hátrányos helyzetű gyermekek: 1
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 0
- Gyermekét egyedül nevelő családban nevelkedő gyermek: 11
Beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel (BTM) küzdő gyermekeket,
és a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI):
- szeptember hónapban feltérképeztük, (szakértői szakvélemény alapján) és a nevelési év folyamán
folyamatosan nyomon követtük
Ahol szükséges volt a gyermekek vizsgálatát óvodapedagógusok kezdeményezték.
Óvodavezetőmmel a nevelési év folyamán folyamatosan konzultáltam
- egyes gyermekek helyzetérről, a segítségnyújtás lehetőségeiről, feladatairól
- egyes gyermekekkel kapcsolatosan felmerülő problémák és jelzési kötelezettségünk megtétele után
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kialakult helyzetről;
- Gyermekjóléti Szolgálat koordinátorával folytatott megbeszélésről
Konzultáltam az óvodapedagógusokkal, az óvodapedagógusok pedig az érintett gyermekek
szüleivel
- ebben a nevelési évben gyermekvédelmi felelősként családlátogatáson nem voltam.
2017. Októberi statisztikához adatokat gyűjtöttünk- elemeztük
2017. Karácsonykor segítségre szoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a
családsegítőkkel, szükség esetén források keresése- Kerületi Gyermekjóléti Szolgálat kérésére a
szülők figyelmét felhívtuk a kerületi karácsonyi önkormányzati segítségre, (ebben az évben is az
interneten keresztül történt az űrlapok kitöltése)
Újbuda koordinátorával - Kunszt Mariettával aktív munkakapcsolatot telefonon tartottam:
a) Írásban, a jelzési kötelezettségünknek 1 estben tettünk eleget;
b) Telefonon keresztül folyamatos kölcsönös tájékoztatás történt: Újbuda Gyermekjóléti Szolgálattal
c) Újbuda Humánszolgáltató Központban tett látogatásomkor – megbeszéléseken:
-1 alkalommal került sor,
- Újbuda Humánszolgáltató Központban tett látogatásom megbeszélésein:
- Székhely óvodánk gyermekvédelmi eseményeiről adtam tájékoztatást
Nevelőtestület tájékoztatása a gyermekvédelmi tevékenységről
Óvodapedagógusi megbeszéléseken, tájékoztattam Óvodapedagógus kollégáimat az aktuális
gyermekvédelmi tevékenységemről.
- Egy esetben tájékoztattam Óvodapedagógus kollégáimat egy óvodás gyermekünk esetében bírósági
végzésről: a szülő távoltartás tekintetében,
- valamint: u.ennek a gyermeknek esetében újabb bírósági végzésről, amelyben a szülő gyermeke
láthatási jogát szabályozta a bíróság.
Gyermekvédelmi jelzési kötelezettségünknek ebben a nevelési évben 1 esetben tettünk eleget:
Egy esetben: 2018. 04. 28. írásban a Kapcsolat felvételi lapon megírtuk észrevételeinket és eljuttattuk
a ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Óvodapedagógus kollégáim óvodás gyermekeinkről az alábbi intézmények felkérésére
pedagógiai véleményt készítettek és küldtek:
1.) BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA-XI. KERÜLETI HIVATALA GYÁMÜGYI
OSZTÁLY részére: - egy alkalommal (E. A. 2017. október 12.)
2.) BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG – Dr. Ocskó Katalin –bíró megkeresésére egy
alkalommal adtuk pedagógiai véleményünket: (E A esetében -2018.01.25.)
Gyermekvédelemi éves beszámoló elkészítéséről, annak tartalmáról, ha szükséges tájékoztatom
Nevelőtestületi értekezleten Óvodapedagógus kollégáimat.
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Budapest, 2018. 06. 18.
Vargáné Tóth Márta
Gyermekvédelmi felelős óvodapedagógus

Közösségfejlesztés
Szempont: 2.2. Az intézmény
közösségépítő tevékenységei hogyan,
milyen keretek között valósulnak meg?

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken
belül
részt
vesznek
a
közösségfejlesztésben.

A nevelési év során megvalósult közösségépítő tevékenységek a szülők részvételével?
Alkalmak és résztvevők száma ⇛

Összesen

Ssz.

Közösségépítő tevékenységek⇓

1.

Szülői értekezlet

37

473

2.

Fogadó óra (a fejlettségállapotról történő
visszacsatoláson túl) egyéb más témában
Rétegszülői értekezlet (új szülők, iskolai

138

263

85

155

53

644

19

198

9

76

36

751

18

259

17

39

3

14

11.

Családokat támogató programok, pld.
vásárok, gyűjtések, stb.
Szülő Klub

2

6

12.

Összesen

281

2402

3.

Résztv.
Száma
össz.

Alk.

alkalmasság, fórum adott témákról, stb.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szülőbevonással lebonyolított programok
(sütés-főzés, barkácsolás, stb. együtt, )
Nyitott nap az óvodába járó gyermekek
szülei részére
Nyitott nap leendő óvodás gyermekek szülei
részére
Ünnepeken, jeles napokon történő aktív
részvétel
Csoporttal együtt szervezett családi
programok (kirándulás, szüret, stb.)
Óvodáért végzett szülői munkafelajánlások
(óvodaszépítés, pályázatok, kísérés, stb.)

10.

Erősség:
Rétegszülői értekezlet (új szülők, iskolai alkalmasság, fórum adott témákról, stb.)
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Fogadó óra (a fejlettségállapotról történő visszacsatoláson túl) egyéb más témában
Szülőbevonással lebonyolított programok (sütés-főzés, barkácsolás, stb. együtt, )
Fejleszthető:
Szülői értekezletek tartalmi színvonalának növelése.
Óvodáért végzett szülői munkálatok.
Nyílt napok szervezése az óvodába járó gyermekek szülei részére.
Fejlesztési javaslatok programok, hagyományok tekintetében:
Csoport szinteken:
Székhely:
- Szülői fórumok szervezése
- Apa nap: kooperatív játékok, mozgásos feladatok.
- Közös kertészkedés, egészséghét keretében a tó körüli futás váljon hagyománnyá, karitatív
gyűjtés szervezése a rászorulóknak
Alsóhegy
- Váljanak a csoportok nyitottabbá, a pedagógusok vállalják a nyílt napok szervezését.
- Egészség nap szervezése nyílt nap formájában.
Székhely, telephely szinteken:
Székhely:
A szülői Fórumok témáit a Szülők Közössége mérje fel, az összesítés alapján döntés a fórum
témájáról.
Az egészséghét keretében a tó körüli futás váljon hagyománnyá.
Alsóhegy:
Egymás munkájának megismerése, nyitottságra törekvés.
Intézményi szinten:
Alsóhegy: Lehetne több sportnapot szervezni, pl: a focira járó gyerekek vagy a nagyok
egymással versenyjátékokat folytathatnának, melybe a szülőket is bevonnánk.

Forrás: PP, ÖP,
Munkaterv
Adatszolgáltatás:
Csoport és
intézményi szinten
nyilvántartott adatok
Vezető megítélése (13):
3

3. Eredmények

Beiskolázási adatok 2018-2019-es nevelési évben:
Összehasonlításként 2015-2016-os nevelési évben
54

Beiskolázási adatok:

Sz. A. K.

Össz.

Tanköteles korú gyermekek száma 76+58+46=

180 fő

100%

Iskolai tan. elkezdők száma, aránya 61+31+29=

121 fő

67%

Óvodában maradtak száma, aránya 15+27+17=

59 fő

33%

2016-2017-es nevelési évben
Beiskolázási adatok:

Sz. A. K.

Össz.

Tanköteles korú gyermekek száma

64+62+40=

166 fő

100%

Iskolai tan. elkezdők száma, aránya

51+52+31=

134 fő

80%

32 fő

19%

Óvodában maradtak száma, aránya 13+10+ 9=

2017-2018-as nevelési évben
Beiskolázási adatok:

Sz. A. K.

Össz.

Tanköteles korú gyermekek száma

87+59+32=

178 fő

100%

111 fő

72 %

Iskolai tan. elkezdők száma, aránya

49+41+21=

Óvodában maradtak száma, aránya 38+18+ 11=

67 fő

28 %

A beiskolázási mutatók visszaesést mutatnak, ennek okai:

-

-

-

A nyári – július-augusztus- születésű gyermekeknél a legtöbb esetben egyértelműen
javasolt a további egy év óvodai nevelés.
Az óvodáskor végére a gyermekek nagy többsége eléri a megfelelő fejlettségi szintet,
de az általános iskolák elvárásai magasabbak. Ezt a nyílt napjaikon kommunikálják is
a családok felé.
A többgyermekes családok esetében az első gyermek esetleges iskolai kudarcai is
elbizonytalanítják a szülőket és ragaszkodnak a még egy évig óvodában maradáshoz.
A szülők „teljesen önálló” gyermeket szeretnének iskolába vinni. Ez részben működik,
de egy első osztályos tanuló sok odafigyelést, támogatást, türelmet és segítséget
igényel otthon.
A családok nagy részében „nem bírnak” a gyermekükkel. Sok esetben családi nevelési
hibákból alakulnak ki ezek a magatartási problémák, melyek az óvodában is
jelentkeznek. Ilyen esetekben először az óvodapszichológushoz, majd a Szakértői
Bizottsághoz irányítjuk a szülőket, nevelési tanácsadást javaslunk. Ennek eredménye
sajnos nagyon ritkán van, nem kötelező részt venni a segítő folyamatban, bármikor
abba hagyható a család részéről. Az óvoda erről nem is kap tájékoztatást a Szakértői
Bizottságoktól titoktartásra hivatkozva.
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- GONDOLKODJ EGÉSZSÉGESEN!
Tematikus Egészséghét Szentimrevárosi Óvoda - Székhely Óvodában
2018.03.19. – 2018.03.22.
Összegezve észrevételeink, tapasztalataink a 2018 tavaszi tematikus Egészséghétről
Úgy gondoljuk, hogy a jövő évi tavaszi tematikus hetet későbbi időben kell megtartani,
Húsvét után április hónapban (hogy biztos tavaszi időjárásunk legyen),hiszen akkor a futóink
örömét még a hideg időjárás sem befolyásolná. A 2018 tavaszi „Gondolkodj egészségesen!”tematikus hét programjai megítélésünk szerint elegendőek és megfelelőek voltak. Jól
szolgálta a kitűzött céljainkat. Javaslatunk: hogy a jövőben ne legyen párhuzamban három
program (pl. a futáson többen tudtak volna részt venni, ha nincs aznap még két foci
foglalkozás, ugyanezt gondoljuk a hétfői előadós nappal kapcsolatban is.). A meghívott,
illetve felkért előadókkal, oktatókkal a kapcsolattartásunk megfelelő volt. A jövőre nézve egy
hosszabb előadást vagy tanfolyamot javaslunk a kettő rövidebb helyett. Az egészséghét
megszervezéséhez, ilyen volumenű- egész hetes program lebonyolításához nem elegendő két
óvodapedagógus. A következő tematikus hétre javasoljuk, hogy a hét minden napjának legyen
egy- egy felelőse, hiszen az adott hét (5 nap délelőttjének – délutánjának szervezési feladatai
előadóval, oktatóval való kapcsolattartás, véleményezésre szolgáló kérdőívek kiosztása –
összegyűjtése, fotózás stb.) nagyon sokrétű feladat.
- Véleményezésre átadott kérdőívek:
Az idei tavaszi tematikus héten volt először közös programunk a szülőkkel. Mivel szervezők
kevesen voltunk, ezért több alkalommal az órákat adó oktatókra bíztuk a kérdőívek kiadását,
begyűjtését. A következő alkalommal ilyen közös programon a kérdőíveket a napi
felelősöknek kell majd kiosztani és összegyűjteni.
- Véleményezésre átadott kérdőívek eredménye:
A hétfői előadás, tanfolyam résztvevői : kiadott kérdőívek száma 10, visszaérkezett kérdőívek
száma: 6 ( a látogatottság: 60%)
A hétfői Foci foglalkozás résztvevői a Badacsonyi épületben: kiadott kérdőívek száma: 5,
visszaérkezett kérdőívek száma: 5 (látogatottság: 100%).
A hétfői Foci foglalkozás résztvevői a Diószegi épületben: kiadott kérdőívek száma: 5,
visszaérkezett kérdőívek száma: 5 (látogatottság: 100%).
A keddi Zeneovi foglalkozás résztvevői: kiadott kérdőívek száma : 10, visszaérkezett
kérdőívek száma: 9 (látogatottság: 90%).
A szerdai tó körüli futás résztvevői: kiadott kérdőívek száma 20, visszaérkezett kérdőívek
száma: 20 (látogatottság: 100%).
A szerdai Foci foglalkozás résztvevői a Badacsonyi épületben: kiadott kérdőívek száma: 10,
visszaérkezett kérdőívek száma: 7 (látogatottság: 70 %).
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A szerdai Foci foglalkozás résztvevői a Diószegi épületben: kiadott kérdőívek száma: 10,
visszaérkezett kérdőívek száma: 8 (látogatottság: 80%).
A csütörtöki (első) Néptánc foglalkozás résztvevői a Badacsonyi épületeben: kiadott
kérdőívek száma: 10, visszaérkezett kérdőívek száma: 8 (látogatottság: 80%).
A csütörtöki (második) Néptánc foglalkozás résztvevői a Badacsonyi épületben: kiadott
kérdőívek száma: 5, visszaérkezett kérdőívek száma: 5 (látogatottság: 100%).
A megfogalmazott szülői vélemények:
- Több kinti programon vennének szívesen részt.
- Későbbi időpontra kellene tenni az egészséghetet az időjárás miatt .
- Ugyanabban az időpontban egy program legyen, az egy időben tartott három helyett.
- Nagyon elégedettek voltak mindennel.
A Szentimrevárosi óvoda Egészség-hetét sok szempontból sikeres programnak könyvelhetjük
, de mivel első ízben került megrendezésre egy hetes programsorozatunk – ezért
mindenképpen szeretnénk levonni a konzekvenciákat és törekszünk a jövőbeni programok
gördülékenyebb kivitelezésére. Kiemelkedő célunkat: az egészségtudatos életmód kialakítását
teljes mértékben kiszolgálta programunk. Szerettük volna hangsúlyozni annak fontosságát,
hogy a gyermek a családi szocializáció folyamatán és az óvodai élet során tapasztalja meg –
hogy az emberi testtel, lélekkel szeretettel- gondoskodással kell bánni.
Budapest, 2018. 04. 03. Szabó Tímea,Vargáné Tóth Márta

- Ennek az évnek kiemelt kulcsterülete a mozgásfejlesztés lehetőségének rendszerezése,
és komplex alkalmazása. Az anyaggyűjtés a Szentimrevárosi Óvoda mindhárom
intézményének bevonásával történt, melyben a munkaközösségi tagokon kívül, egyes
témaköröknél az óvoda többi pedagógusa is részt vett.

TARTALOM
A./SZABADTÉRI MOZGÁSOS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JÁTÉKOK:
- Közlekedési játékok
(Alsóhegy óvoda gyűjtése)

2. oldal
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-

Forrai Katalin: Ének az óvodában (ÉZO) dalanyagához kapcsolódó mozgásos
játéktevékenységek
4. oldal

(Székhely óvoda gyűjtése)
-

Mozgásos népi játékok

12. oldal

(Karolina óvoda gyűjtése)

-

Szabadtéri mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó további játékgyűjtemény
25. oldal

- További szabadtéri mozgásos játékok
(Alsóhegy óvoda gyűjtése)

34. oldal

- Műdalokhoz kapcsolódó mozgásos játékok
(Székhely óvoda gyűjtése)

38. oldal

B./BELTÉRI MOZGÁSOS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JÁTÉKOK:
- Gyógytestnevelési játékok
(Alsóhegy óvoda gyűjtése)

44. oldal

- Érzékenyítő játékok/ Másság elfogadása
(Karolina óvoda gyűjtése)

50. oldal

-

Játékos mozgás a mozgáskotta elemeinek alkalmazásával

55. oldal

(Székhely gyűjtése)
-

Tartásjavító játékok, mozgásos feladatok

61. oldal

-

Lúdtalp ellen ható gyakorlatok, játékok

73. oldal

- Ízelítő a gyermekjóga játékokból
(Alsóhegy óvoda gyűjtése)

76. oldal

Az alábbi játékfajták szerint csoportosítva:
1. futó-, fogó játékok:
(állóképesség, mozgáskoordináció, téri tájékozódás, szem-kéz koordináció fejlesztése)
2. futó játékok:
(állóképesség, mozgáskoordináció, figyelem, gyors reakcióképesség, téri tájékozódás)
3. egyensúlyt fejlesztő/erőkifejtő játékok:
(mozgáskoordináció, izomtónust fejlesztés, állóképesség)
4. egyensúlyfejlesztő/ugró játékok, ugrások:
5. szem-kéz, szem-láb koordinációt/keresztcsatornát fejlesztő játékok:
6. szem-kéz koordináció/labdajátékok:
(labdaérzék fejlesztés)
7. érzékszervfejlesztő /szembekötős játékok
8. finommotorikus mozgást fejlesztő játékok:

ÖTLETEK PIHENÉSI IDŐ EGYÉNI TEVÉKENYTETÉSÉHEZ 79. oldal
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Ez nagyban hozzájárult a pedagógusok mozgásos tevékenységekkel kapcsolatos módszertani
kultúrájának fejlődésére, és azok sokrétű alkalmazására a mindennapokban.
Az éves munka során - az előzőeken kívül –pozitív irányban fejlődött az óvónők viszonya a
mozgásos tevékenységek, gyermekjátékok iránt, mely kreatív játékötleteikben nyilvánult meg
Tervezési folyamatok elkészítéséhez segédanyagként szakmai kiadványok beszerzését, illetve
szakmai előadás megszervezését tűztem ki célul. Vezetői támogatással, segítséggel (szakmai
és anyagi) sikerült több mozgásos tevékenységek tervezését tartalmazó kiadványt is
beszereznünk. Ezen felül, Gergely Ildikó, az ELTE testnevelési tanszékének mestertanárát
kértük fel a témához kapcsolódó előadás és gyakorlati foglalkozás megtartására.
Ennek sikerét bizonyítja, hogy pedagógusi igényekre építve (még ebben a nevelési évben),
egy 30 órás gyakorlati továbbképzésen vesz részt óvodánk minden pedagógusa.
A 2017-2018-as nevelési évben az alábbi könyveket vásároltuk meg költségvetési
keretből:
megnevezés

db

1.

Óvodai Éves Tervező csomag

1

2.

Megmozgató!

8

3.

Mesés Mozgás Ősz

14

4.

Mesés Mozgás Tél

18

5.

Éves nap tárogató

1

6.

Játékos mesés
óvoda könyvcsomag

1

7.

Macitorna-Nyuszitorna

8

8.

Hívogató dalos kártya

19

9.

Így tervezzünk mi-ősz

4

10. Így tervezzünk mi-tél

4

11. Így tervezzünk mi- tavasz

4

12. Hétről hétre

4

13. Te is tudod

4

14. Mit? Miért? Gergely Ildikó

18
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15. Mit? Kondicionálás

5

16. Mit? Labdajátékok

10

17. Mit? Futó játékok

10

18. Kerek egy esztendő Ősz/2

5

19. Kerek egy esztendő Ősz/2

3

20. Éves nap-tárogató

3

21. Egészségnevelés néhány legetősége

3

22. Hétköznapi csodák

3

23. Óvodai ötletelő

3

24. A katica bogár

3

25. A játék nem csak játék

3

26. Észtorna

3

A Szakmai fejlődés lehetősége

1. Gergely Ildikó 30 órás továbbképzése minden óvodapedagógusnak

2. „Játék és tánc az óvodában” c. képzést Pap-Besenyei Andrea az „Így tedd rá” módszertani
program hivatalos néptánc oktatója tartotta. 5 órás
3. „A népi sportjátékok helye az óvodai mozgásfejlesztésben, néptánc az óvodában” c.
képzést Kovács Henrik néptánc-pedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára, a
„Lippogó” módszertani program vezetője tartotta. 8 órás
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- Az érdeklődő óvónők többek között az érzékenyítés, az érzelmi nevelés, a BTM-es
gyermekek óvodai nevelése, a Duna – Ipoly környezetvédelmi témában vettek részt.
Témáink:
- Novemberben „Csuhé- és szalmabáb készítés” – Antal Borbála népi kismesterség
oktatóval. Ez a program kapcsolódott az őszi módszertani napokhoz, a kerület
témájához, „Tehetséges gyermek – felkészült pedagógus” címmel kínáltunk
programot.

-

-

-

Novemberben – „Fazekasság” – Veresné Rácz Mária – népi kismesterség oktatóval.

Decemberben – „Mézeskalácsosság” – Bálint Károly népi kismesterség oktatóval.
Márciusban az Újbudai Pedagógiai Napokon ppt-s összegzésben számoltam be az őszi
módszertani napokhoz kapcsolódó programjainkról.
Márciusban – „Komplex tevékenységbe ágyazott mesélés” címmel bemutató
foglalkozást kínáltunk, e program szintén kapcsolódott a kerületi módszertani
napjaihoz. A bemutatót Aranyos Boglárka óvodapedagógus tartotta.

Márciusban – „Népművészetünk Írókázó Hagyománya” – Bálint Károly népi
kismesterség oktatóval.
Márciusban – „Dalos játékfűzés március idusára” – Andics Istvánné dráma – és
óvodapedagógus vezetésével.
Áprilisban – „Süss fel nap, Szt. György nap” címmel Az aranyszőrű bárány népmese
feldolgozása drámajátékokkal – Népköltészeti Team tagjai vezetésével.

A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ
MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS
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Terület

Érintettek
köre

Módszer

Időpont

Felelős

Elvárt
eredmény

Kész leltár

eszköz

A működés feltételei – eszköz, felszerelés
Tárgyi
környezet

Munkaterv
szerinti
felelősök

Helyi szintű
leltározás

GAMESZ
által
megadott
időpontban

Óvodavezető

Teljes
dolgozói kör

Mérőeszköz
félévi és év
végi
értékelésnél

Önértékelési

Telephely
vezetők



Légkör
Dolgozók
közérzete

ütemterv

Erősségek és
fejlesztendő
területek

szerint


beazonosítása

Gyermekek fejlettségi állapotmérése
Értelmi,
beszéd-,
hallás-, látás-,
mozgás

Valamennyi
gyermek

Folyamatos
megfigyelés,

11.10.

Óvoda-

04.15.

pedagógusok

óvónők
választása
szerinti
egyéb
módszerek

fejlődés
eredménye

Adatokkal
feltöltött
fejlődési napló,
mely a szülői
beszélgetések
alapja


Dolgozók teljesítményértékelése
Önértékelési
terv szerint
pedagógus
önértékelés a
8 pedagógus
kompetencia
területeken

Kijelölt
óvodapedagógusok

Dokumentum
elemzés,
megfigyelés,
kérdőív,
interjú
értékelőbeszélgetés

Értékelést
végzők
04.30.
Értékelt
pedagógus
05.31.
Az
önértékelési
csoport a
tanévzáró
értekezletig,
de
legkésőbb
06.30-ig
elkészíti az
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Munkatervben
kijelölt
önértékelési
munkaközösségi
tagok
+
bevont kollégák

Pontos
adatszolgáltatás
és vezetés,
értékelésre
alapozott
tervek, elvárt
színvonal,
munkaköri
feladatok jó
színvonalon
történő ellátása.


Telephely
vezetők

2018-2019-es
nevelési évtől
kerül

Pedagógusok
teljesítményértékelése

összegző
értékelést
2018 05.31.

Önértékelést
még el nem
végzett
óvópedagóg.

Óvodavezető

Pedagógiai
munkát
segítők és
pedagógiai
egyéb
alkalmazottak munkát
segítők és
egyéb
alkalmazottak

2018 05.31.

Partneri

Önértékelés

Kérdőív

Önértékelési

igény

során
érintettek

Interjú

ütemterv

és

bevezetésre az
új teljesítmény
értékelési
rendszer

Intézményi
felelősök

Elégedettség
átlaga: 85%


szerint

elégedettség
Vezetői és intézményéi önértékelésre, Vezetői és Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzésre
került sor a 2017-2018 nevelési évben →

Vezető és
Intézmény
értékelése

Balla
Krisztina

Kézikönyv és
az
intézményi
rend

2018.
februármárcius

Kissné Répási
Anikó független
óvodavezető
helyettes

Pontos
adatszolgáltatás
és vezetés,
értékelésre
alapozott
tervek, elvárt
színvonal,
munkaköri
feladatok jó
színvonalon
történő ellátása.


Szempont:
3.1.
Milyen
eredményességi Elvárás: Nyilvántartják és elemzik
mutatókat tartanak nyilván az intézményben?
az intézményi eredményeket:
 helyben
szokásos
megfigyelésen, vagy más
alapon
megszervezett
mérések eredményei
 esetleges
sport,
más
versenyeredmények
 elismerések
 6 éves kor után óvodában
maradó
mutatók,
elégedettségmérés
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Külső szakmai
ellenőrzése
Tanfelügyeleti
ellenőrzések száma
Minősítő
száma

Székhely

Alsóhegy

eredményei
(szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai
munkát segítők)
neveltségi mutatók
stb.

Karolina

2

0

0

vizsgák 1

0

0

Összesen
1 Vezetői
1 Intézményi
1

Minősítő vizsgák
eredménye (%)

79%

-

-

79%

Minősítési eljárások
száma
Minősítési eljárások
eredménye (%)

1

3

0

4,

79%

92%
97%
99%

-

91.7 %

Intézményünkben a minősítő vizsgára csak egy esetben került sor a székhely intézményben.
A minősítés eredménye 79% lett. A gyakornok folyamatos mentori segítséget és
intézményvezetői támogatást kapott a sikeres vizsga letételéhez. A jövőben a pedagógus
folyamatos megsegítése tervezésre került. A jövő tekintetében helyi és telephely szintű
hospitálásokon történő részvétel t javasoltunk.
Minősítő eljárásra a PED II fokozat megszerzésére 4 esetben került sor. A székhelyen 79%,
Alsóhegyen 92%, 97%, 99%-os teljesítménnyel. A minősítő eljárások összesített
átlageredménye 91.7% lett. A kollégák a jogszabály által elvárt 75% teljesítménynél
lényegesen magasabb eredménnyel teljesítettek a minősítő eljárás folyamán.
A minősültek előzetesen Önértékelésben is részesültek, önfejlesztési terveiket elkészítették,
amely vezetői egyeztetést követően az OH informatikai rendszerében rögzítésre kerültek. Az
önértékelés teljes folyamata nyomtatott formában is megtalálható a Pedagógus Önértékelés
személyi anyagban.
A minősült kollégák a tapasztalataikat megosztották az intézmény nevelőtestületével.
Intézményi tanfelügyeletre is sor került a 2017-2018-as nevelési évben . A tanfelügyeleti
ellenőrzést a Teljes körű intézményi önértékelés előzte meg, amelynek dokumentációja az OH
informatikai rendszerben rögzítésre került, valamint nyomtatott formában is megtalálható az
intézményben. Az intézményi önértékelés koordinációját a BECS vezetője végezte, a
dokumentumok elemzést a BECS tagok végezték el. A pedagógus, szülő, vezető interjú
lebonyolítása akadálytalanul megtörtént. Elkészült az önértékelést végzett pedagógusok
eredményeinek összesítése is.
PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNY ÖSSZESÍTÉS
Kompetencia területek átlagos eredményei:
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Ped
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
össz:

1.
100
100
83.33
93.33
80.55
97.98
100
97.98
93.33
93.33
100
100
98.44
88.89
97.98
91.11
72.22
88.89
93.21

2.
100
100
96.30
97.22
83.33
100
100
100
94.44
97.22
100
96.30
88.89
94.44
100
97.22
70.37
85.19
94.50

3.
96.97
96.67
96.67
100
79.17
100
100
100
91.67
95.83
100
96.67
100
79.17
100
95.83
96.67
90
95.30

KOMPETENCIA
4.
5.
6.
100
100
100
96.30
100
100
96.30
95.83
100
96.67
100
94.44
73.33
80
83.33
100
100
100
100
100
100
93.33
96.67
100
93.33
100
94.44
96.67
96.67
100
100
100
100
100
100
96.67
93.33
83.33
88.89
93.33
93.33
100
96.67
100
100
93.33
96.67
100
92.59
95.83
93.33
92.59
95.83
93.33
94.38
96.34
96.91

7.
100
100
100
94.44
83.33
100
100
100
94.44
100
100
96.67
88.89
100
100
100
93.33
93.33
96.91

8.
93.33
93.33
93.33
96.30
62.96
100
100
96.30
96.30
77.78
100
100
85.19
74.17
92.59
81.48
93.33
86.67
90.17

összesen
98.79
98.29
95.22
97.25
76.22
99.75
100
97.20
95.44
93.85
100
98.71
89.34
88.33
98.41
94.04
88.46
90.73
94.45

2015. 09.01-2018.05.31. között 18 pedagógus végzett önértékelést.
Önértékelést végzett pedagógusok átlag eredménye: 94.45%,
2017-2018 nevelési évben végzett pedagógus önértékelés átlag eredménye: 95.9%
Kiemelkedő terület:
A pedagógusok megfelelő szakmódszertani felkészültséggel rendelkeznek.
A tervező dokumentáció elkészítésére nagy figyelmet fordítanak, koherencia tapasztalható az
ONOAP valamint a Pedagógiai Program elvárásaival.
A közösségfejlesztés, konfliktuskezelés kiemelkedően megvalósul.
A tanulás támogatás tekintetében gazdag motivációs eszköztárat, megfelelő munkaformákat,
a figyelem fenntartását támogató eszközöket alkalmaznak.
Az értékelés, ellenőrzés módszerét változatosan alkalmazzák.
Kommunikációs technikák alkalmazására kiemelt figyelmet fordítanak, a kollégákkal, segítő
szakemberekkel együttműködésre törekszenek.
Fejleszthető terület:
A differenciálás módszerének következetes alkalmazása a tervezésben és a pedagógiai
gyakorlatban.
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Infokommunikációs eszközök változatos és hatékony alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban.
Szakmai ismereteik hatékony átadása, tudásmegosztás.
Szakmai fejlődést támogató továbbképzések, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
tekintetében (SNI, BTM).
Az intézményi önértékelés és az Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés több tekintetben is
hasonlóságot mutat, mind az erősség, mind a fejleszthető területek tekintetében. Erre való
tekintettel az Intézményi önértékelés eredményére készített Intézkedési terv az Intézményi
tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeinek figyelembe vételével került kiegészítésére és
Intézményfejlesztési Tervként került elfogadásra. Valamennyi kolléga tájékoztatást kapott a
két eljárás elért eredményeiről, valamint a vezető által elkészített Intézkedési tervről.
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS KÉRDŐÍVEK ÖSSZESÍTÉSE
1. Az intézmény nevelő-tanító munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi
pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 4.45
2. A pedagógusok a gyermekek érdeklődését felkeltő nevelési, tanítási módszereket
alkalmaznak. 4.61
3. A gyermekek számára szervezett tevékenységei rendszeresek, tervezettek és
összehangoltak. 4.55
4. A gyermekek fejlődésének értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint
történik, amelyet minden pedagógus betart. 4.44
5. A gyermekek életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő visszajelzést kapnak, a szokás
szabályrendszer betartásáról, önkiszolgálásról, másokért való munkavégzés fontosságáról.
4.73
6. Az intézményben folyó nevelő-tanító munka segíti a gyermekeket, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket. 4.59
7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyermekek tervszerűen és
rendszeresen kapnak segítséget. 4.25
8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 4.21
9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. 4.7
10. A gyermekeket és a szülőket együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. 4.45
11. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a gyermekeket, testi és
szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 4.7
12. Intézményen kívüli tevékenységet szervez a gyermekek számára (kirándulás,
múzeumlátogatás stb.). 4.19
13. Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 4.88
14. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, rendszeres
mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges táplálkozásra,
személyes higiéniára. 4.85
15. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a
magyarságtudat, hazaszeretet alakítására. 4.75
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16. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra,
hogy az adott értékrendet, kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket
örömmel megélik. 4.76
17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a
gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat
kezdeményezzenek. 4.7
18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 4.52
19. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a
nevelőtestület feladatait, törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. 4.42
20. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti
feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 4.61
21. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus
pedagógusmagatartás betartatására. 4.61
22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 4.53
23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad
a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és
tényeken alapul. 4.58
24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület tagjai időben
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. 4.55
25. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai
együttműködését. 4.52
26. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 4.52
27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges
eszközök rendelkezésre állnak. 4.33
28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.
4.55
29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon,
továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is
átadják. 4.41
30. Az intézményben a gyermekek szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek,
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 4.79
Átlag eredmény: 91%
Az Intézményi Önértékelés Pedagógus kérdőív összesítése alapján:
Kiemelkedő terület:
1. A gyermekek életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő visszajelzést kapnak, a
szokás szabályrendszer betartásáról, önkiszolgálásról, másokért való munkavégzés
fontosságáról.
2. Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére
3. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, rendszeres
mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges
táplálkozásra, személyes higiéniára
4. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a
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5.

6.

7.

8.
9.

magyarságtudat, hazaszeretet alakítására
Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra,
hogy az adott értékrendet, kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket,
megemlékezéseket örömmel megélik
Az intézményben a gyermekek szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek,
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a
gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és
változásokat kezdeményezzenek
A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a gyermekeket, testi és
szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel
Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek

Fejleszthető terület:
1. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyermekek tervszerűen
és rendszeresen kapnak segítséget
2. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására
3. Intézményen kívüli tevékenységet szervez a gyermekek számára (kirándulás,
múzeumlátogatás stb.)
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZÜLŐI KÉRDŐÍVEK ÖSSZESÍTÉSE
1. Az intézményben a gyermekek viselkedése a felnőttekkel és a csoporttársakkal kulturált,

udvarias. 4.62
2. Gyermekem szokás szabályrendszerének az ellenőrzése rendszeres. 4.48
3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 4.58
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. 4.58
5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 4.38
6. Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket. 4.32
7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 4.09
8. Az intézmény ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését. 4.46
9. Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi képességeit. 4.62
10. Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás, színház,
múzeumi programok stb.) szervezésére. 3.23
11. Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 4.46
12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra,
szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges táplálkozásra, személyes
higiéniára. 4.77
13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a
magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 4.5
14. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra,
hogy az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket
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örömmel megéljék. 4.65
15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik
munkájukat. 4.42
16. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők
számára, hogy hozzájussanak az óvodával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
4.38
Átlag eredmény: 88%
Az Intézményi Önértékelés Szülői kérdőív összesítése alapján:
Kiemelkedő terület:
1. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres
mozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges
táplálkozásra, személyes higiéniára
2. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak
arra, hogy az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket,
megemlékezéseket örömmel megéljék
3. Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi képességeit
4. Az intézményben a gyermekek viselkedése a felnőttekkel és a csoporttársakkal
kulturált, udvarias
Fejleszthető terület:
1. Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás, színház,
múzeumi programok stb.) szervezésére.
2. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására
Az intézmény által elért eredmények 2017-2018 Nevelési évben
Neveltségi
Székhely
szintmérés
átlag
eredményei:
Normához,
208
80%
szabályhoz,
szokáshoz
való viszony
(egészségügyi
1.
szokások,
önkiszolgálás,
viselkedési
normák)
Társas
208
85%
kapcsolatok
(gyermekfelnőtt,
gyermekgyermek,

Alsóhegy

összesen

Karolina

157

95%

94

96%

459

93%

157

96%

94

97%

459

92%
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gyermekközösség
kapcsolata)
Tevékenysége 208
89% 157
97% 94
97% 459
94%
khez
való
viszony
(önként
vállalt,
kötelező
jellegű,
közösségért
végzett)
Kerületünkben, kerületen kívül óvoda szintű „versenyeken” részt vett gyermekek:
Díjaz 20 Fő
Díjaz 60 Fő
Díjazo
Sportverseny 20 Fő Díjaz 20 Fő
ott
ott
ott
tt
100%
100%
100%
100 %
Rajzverseny / 62
2.
pályázat

85%

Egyéb

100%

6

10

100% 15

100% 87

6

18.9%

100%

verseny
Közlekedés
biztonság
Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
26Fő
12%
27 Fő
17.1
13 Fő
13.8
Fő
%
Logopédiai
%
%
fejlesztés
Gyógytestnev

51

24%

33

21%

14

27%

98

21%

3

1.4%

0

0

3

12%

6

1.3%

6

2.8%

2

9%

5

15%

13

2.8%

elés
Fejlesztő
pedagógia
3.
Gyógypedagó
giai fejlesztés
Sajátos
0
0
0
0
2
4%
2
0.6%
nevelési
igényű
gyermekek
nevelése/fejle
sztés
Speciális fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek száma/aránya a beírt
gyermekek
vonatkozásában:
4.
0Fő
%
0Fő
%
0Fő
0%
Fő
%
Nemzetiségi
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nevelés
Zöld

óvodai 208

100% 157

100% 94

100% 459

100%

208

100% 157

100% 94

100% 459

100%

208

100% 157

100% 94

100% 459

100%

152

73%

0

0

100% 246

53%

157

100% 0

0

157

34%

program
Madárbarát
óvodai projekt
Biztonságos
közlekedés
program
Terápiás

94

kutya
érzékenyítő
program
Zenei

0

fejlesztő
program
Szülői igényekre alapozott szolgáltatások és résztvevők:
Nyelvi

Fő

%

Fő

%

0Fő

0%

Fő

%

Zenei

19

11%

0

0

0

0

19

11%

Matematika-

15

9%

0

0

0

0

15

9%

26%

43

27%

40

45%

128

28%

5. sakk
logika
Testi

– 45

mozgásos foci
és judo, zenés
torna
Gyermekrendezvények és programok száma:
Múzeumlátog 0Alkal 0Fő
0Alkal 0Fő
atások,
om
om
múzeumpedag
ógia
foglalkozások
6.
Színházlátoga 12
150
tások,
műsoros
rendezvények
Élményszerző 13
127
kirándulások
7.
Fluktuáció
– Gyermek

Alkalom Fő
0

0 Fő

Alkalo
m

3

42

12

70

27

262

3

102

2

94

18

323
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Más
tagóvodába
átvitt
gyermekek
száma
Más óvodába
átvitt
gyermekek
száma
Más óvodából
hozzánk
átiratkozott
gyermekek
száma
Panasz esetek

-

0

-

3

-

0

-

3

-

5

-

6

-

5

-

16

-

4

-

3

-

5

-

12

Panasz esetek Száma:3

Száma:0

Száma:0

száma
8.
Eredményese Száma
n
kezelt 3
panaszok
aránya

Arán Száma
ya %
100%

Aránya
%

Száma:0

Szám Arány
a
a%
0

Szá
ma
3

Arán
ya %
100
%

Beszerzések, eszközbővítés a 2017-2018-as nevelési évben
KAROLINA
Eszközök

Ssz.

1.
2.
3.

szakkönyvek, VESCO
játékszőnyeg,
játékok, programokhoz
szükséges eszközök
papír írószer

Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege
Költségvetés
Szülői
Egyéb
támogatás
Egyeztetés
(alapítvány,
szükséges!
adomány)
x
x
x

SZÉKHELY
Költségvetés
Egyeztetés
szükséges!
1.

asztalok

x
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Szülői
támogatás
(alapítvány,
adomány)

Egyéb

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

játékok
törhetetlen pohár
homokozó játék
szakkönyv
kerekes kút az udvarra
ápisz
gyurma
műfű
ugráló
ágyazószekrény
esővízgyűjtő
íróasztal
törölköző

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ALSÓHEGY

Ssz.

Eszközök

Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege
Költségvetés
Egyeztetés
szükséges!

1.
2.
3.

Fejlesztő játékok
Homokozó játékok
Papírírószer
kerti szerszámok
szakmai könyvek
Normafa
Múzeum
Visegrád
Kamaraerdó

Szülői
támogatás
(alapítvány,
adomány)

Egyéb

x
x
x

x

x

x
x
x
x

Melyek a 2018-2019 nevelési évre tervezett legfontosabb fejlesztési elképzelések
Ssz.

Székhely

1.

függöny,
függönykarnis,
könyvespolc,
körszőnyeg, ágyak,
asztalok

2.

tányérok – mély,
lapos

3.

CD- magnó, tablet

Alsóhegy

Karolina

Projektor
kerékpártároló
terítő

Csoportszobai
bútorok(delfin,
mókus, katica)

labdák
karikák

babakonyha
(delfin)

Függöny

szőnyegek
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(mókus, delfin,
maci)
árnyékolás (maci)

fotel

4.

5.

babzsákok,
gumilabdák,
mászókötél,
szakkönyvek

4.
Belső
kommunikáció

Laptop, robot
méhecske

kapcsolatok,

Forrás: PP, SZMSZ, Vezetési
együttműködés, program, Munkaterv
Adatszolgáltatás: Vezető megítélése (1-3):

3
Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai Elvárás:
A
pedagógusok
szakmai
közösségek működnek az intézményben, csoportjai maguk alakítják ki működési
melyek a fő tevékenységeik?
körüket,
önálló
munkaterv
szerint
dolgoznak.
A
munkatervüket
az
intézményi célok figyelembe vételével
határozzák meg.
Sz.
munkaközösségek
Ssz.
szakmai
munkacsoportok
Szakmai Centrum
1.

Székhely
Tagok
száma

Ért.
átl.

Alsóhegy

Karolina

Tagok
száma

Ért.
átl.

Tagok
száma

Ért.
átl.

Összesen
Tagok
száma

Ért.átl.
%

1

94%

4

66%

3

100%

8

76%

2.

Környezet

1

94%

3

72%

2

100%

6

78%

3.

Didaktika

3

81%

2

82%

1

100%

6

77%

4.

BECS

2

87%

2

82%

2

100%

6

79%

5.

Minőség gondozó

2

87%

1

91%

3

100%

6

81%

6.

Gyermekvédelem

1

94%

1

100% 2

100%

4

86%

7.

Tehetséggondozás

1

100% 1

100% 1

100%

1

100%
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Vállalt felelős feladatok a Munkaterv alapján
Székhely:
A. B. Minőség, SZC, Tavaszi módszertani napok bemutató
K.Cs. Honlap, Gesztenyéspóló rendelés, szervezés; SzC műhelymunkákon részvétel;
Didaktika, BECS, Bűvész szervezés farsangra; fotózás szervezés; Bőröndmesék szervezés;
Egészség-hét előadók szervezése; Sportnap szervezés; hospitálások, ped.assz. mentora
W-T. Á.: minőségfejlesztő munkaközösség
L.D.: dekoráció, Gesztenyés Galéria, Föld napja
OD.: mentor, tűz-és balesetvédelem, helyettes II., nagycsoportosoknak nyaklánc rendelés
SZ. T.: egészséghét, sportnap,érzékenyítés, mikulásprogram
P.K.
M.É.: Dekoráció Diószegi ép.
G.É.: Zöld óvoda pályázat írás, Újbuda 2018. körny. pályázat, szülős kertészkedés,
műhelymunkák.
Nagyon nehéz űgy feladatot végezni, hogy önálló munkára képtelen pl. a kertész. Bizonyos
területek nem egyértelmű, hogy hova tartoznak rendben tartás szempontjából, így sokszor
nincs elvégezve a feladat.
L.J.: Sportnap, Télbúcsúztató műsor az Idősek Otthonában, Egészségnap.
Alsóhegy
Saját, személyre szóló vállalásaiknak (ha volt ilyen), milyen mértékben tettek eleget?
Tüzvédelem.SzabóT.
Minőségbiztosítás RozsnyaiJ
Egészségügyi könyvek ellenőrzése MajercsákR.
Iratok átvitele székhelyre Karolinába ötletelés, dekorálás
Csikné V.J. honlap
P. H. Zs.-mulasztási naplók havi ellenőrzése szabadságok nyomon követése.
A munkaközösségi foglalkozások és munkacsoportok tapasztalatait be tudták- e építeni a
nevelő-fejlesztő tevékenységbe, a működésbe?
Beépítettük a foglalkozásainkba évzáró ünnepélyeinkbe,
Információ megosztás,ismereteink bővültek
Karolina.
Lné Sz. G.:1. Helyettes1., 2. Önért. csoport tagja, 3. Minőségi kör tagja, 4. gyermekvédelem
megosztva Bné W. R. rel.
Sz. Sz.: 1,. Helyettes2. 2. Baleset és tűzvéd. felelős 3. ovizsaru program, 4. emeleti hall
dekoráció
Bné W. R.:1. Munkaközösség vezető, 2. Szakmai Centrum 3. madárbarát kert, 4.
Gyermekvédelem megosztva Lné Sz. G. vel
F.K.: 1.emeleti hall dekoráció, 2. madárbarát kert, 3. környezeti nevelés koordinátor
B. J.:1. Minőségirányítás vezetője 2.Étel felelős,
B.V.J.:1. programszervező, 2. weboldal, 3. fsz-i hall dekoráció
H.né R.M.:1. leltár felelős, 2. tornaszertár felelős, 3. Alapítvány elnöke, 3. közlekedés
biztonság
F.E.: 1. E.ü. felelős, 2. tehetséggondozás 3. fsz-i hall dekoráció
Saját, személyre szóló vállalásaiknak (ha volt ilyen), milyen mértékben tettek eleget?
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Karolina:Sajnos a konyha tévedései nem rajtam múltak, de figyeltünk, hogy milyen ételt
teszünk az ételallergiás gyerekeke elé.(Both Judit)
Segítettem az Alapítvány működését, a leltári felelősi munkát, a selejtezést. Kapcsolattartó
vagyok a fakultáció vezetőkkel. ( Lenczné)
Székhely W.-T.Á: 3.portnap szervezés , sportnap szervezés
K.CS.: 3.(A Didaktikán és a Teljesítmény ért. 1-1 foglalkozásán helyettesítés miatt nem
tudtam részt venni)
A.B.: 2. Minőség: Az első év után még nem látom át teljesen, de a munkacsoport vezető
nagyon segítőkész, beletanulok. SZC: keveset tudtunk találkozni, így hiányos a közös együtt
gondolkodás.
3. bemutató
Sz.T.:3. mindent lépésről lépésre levezettem, majd megszerveztem és kiviteleztem a
nevelőtestülettel egyetértve.
M.É.: 2. Legjobb tudásom szerint próbáltam megtenni mindent, de többször nem kaptam
segítséget a kollégáktól, a csoportban pedig egyedül maradtam. Ezenkívül a kiállításra
sérülést szereztem, mégsem érezték át a kollégák, hogy fizikai segítségre van szükségem.
A munkaközösségi foglalkozások és munkacsoportok tapasztalatait be tudták- e építeni
a nevelő-fejlesztő tevékenységbe, a működésbe?
Karolina: Mozgásos játéktevékenységek gyűjteménye (Bencsikné)
Mozgáskottát sikeresen használtuk csoportunkban. (Szabó Sz.)
Ötleteket kaptam barkácsoláshoz, tevékenységek szervezéséhez. (Rédai Mónika)
Agyagozás, népi mester által bemutatott technikák (mókus)
Gergely I. mozgásos játékai, Lippogó, Így tedd rá..(mókus)
Környezeti nevelés ismereteinek kiszélesítése (maci)
Székhely: W-T. Á.: Eredmények (csoportunkban) alapján fejlesztés egyes területeken n éhány
gyermeknél.
K.Cs. Didaktika – énekes mozgásos játékgyűjtemény mindennapi használata
A.B. Hagyományápoló-érték tovább örökítő tevékenység valósult meg. SZC: népmese,
népdal.
O.D. Betegség és helyettesítés miatt kétszer is meghiúsult a részvételem, ill. kevés érdeklődő
miatt lemondták a korábban megbeszélt foglalkozást.
Sz.T.: a didaktika mozgásanyagát használom.. A mozgáskottát. SZC írókázás
M.É:: Megadott feladatok és tervezetek megírását saját kipróbált tapasztalatok alapján adom
át. Egyéni ötletekkel és átgondolva, megvalósíthatóan dolgoztam fel. A didaktika munkát
abszolút beépítettem, sőt kipróbáltam a feladatokat. A PP-ben megbeszéltek szerint
dolgoztam. A továbbképzésből sok mindent beemeltem a mindennapokba.
G.É.: Egymás beszámolójába építve áttekintettük, hogy abból mi valósul meg nálunk, mit kell
fejleszteni. Beszerzéseknél, hulladékgyűjtésénél a jó gyakorlat átvétele sokszor megtörtént.
Fejlesztési javaslatok a 2018-2019 nevelési év munkaközösségi terveihez:
Karolina: Személyiségfejlesztés, érzelmi intelligencia fejlesztése. (Bencsikné)
Több időt fordítani fejl. tervek elkészítésére. (Both Judit)
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Székhely: W-T. Á. Több, világos kommunikáció a vezetőség és a munkaközösség vezetője
között.
L.D.: Ami nehézséget okozott, a feladatok év közbeni módosulása. hozzájárulni.
K.CS.: Témajavaslat: Gyűjtemény készítés: anyanyelvi nev.: vers-mese; egészségmegőrzés
A:B: A minőség munkacsoport által készített dokumentum, kérdőív beválásának vizsgálata
M.É: Legyenek aktívabbak bizonyos munkákban azok a pedagógusok is, akik nem tagok, de
ötleteikkel, meglátásukkal lehetőségük és feladatuk hozzájárulni. Konkrétabb kommunikáció,
semmi kétszínű hozzáállás és egymás támogatása.
G.É: A megfelelő embereknek konkrét terv készítése és azok végrehajtásának ellenőrzése. A
tech. dolgozóknak írásba adni a feladatot és számon kérni.
Sz.T.: Didaktika téma: játék, egészségmegőrzés, gyermekek személyiségfejlesztése
Alsóhegy
algoritmikus gondolkodás robotméhek Márti javaslata ELTE-informatikai tanszék
kevesebb környezeti papírmunka a kerület felé
Olyan területek fejlesztése amit napi szinten használunk
Mentor – Gyakornok rendszer működtetése

Mentori tapasztalatok:
Karolina: Jól működő kapcsolattartás,
átlátható mentori feladatok
Székhely: Ő: Jól tudtam együttműködni
kollégámmal. Véleményem szerint sikeres
minősítő vizsgát tett. Cs: Ped.assz.iskolai
feladatainak megfelelően zajlott a
hospitálása, vizsgatételeinek,
beszámolóinak megbeszélése. Nyitott,
érdeklődő személyiség.
Ny: Megfelelőnek tartom az
együttműködést. Hospitálások kellő és
célszerű beosztása.
CS: Ped,assz.-nek voltam a mentora. Az
iskola által előírt hospitálások megtörténtek,
az írásos anyagot, beszámolót átbeszéltük.

Gyakornoki tapasztalatok:
Székhely: Ő:J ól tudtunk együttműködni.
S: Jól működött. Az egymásnál hospitálást
nehezítette, hogy egy műszakban
dolgoztunk.
Ny: kiváló a mentorral való együttműködés
és kapcsolattartás

Javaslatok a Mentor – Gyakornoki rendszer továbbfejlesztéséhez:
Székhely: Fejleszthető: időmenedzsment (hospitálások).
A kézikönyv használata sokat segít.
Jó lenne kevesebb dokumentumírás.
Soknak találom a papírmunkát, a csoporttevékenység mellet
Alsóhegy
Több hospitálás,
Közvetlen kolléga mentorálasa hatékonyabb.
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Szempont: 4.2. Hogyan történik
információátadás az intézményben?

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

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége

Ssz.
1.

Az információ átadás
színterei

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés

Nevelőtestületi
tanácskozások (nevelés

84%

nélküli munkanap,
nevelőtestületi értekezlet)

2.

3.

Vezetőségi értekezletek,
83%
fórumok
Szakmai munkaközösségek
intézményeken

-

86%

(tagintézmény, telephely)

4.
5.

6.

-

átívelő
óvodaszintű

84%

Szakmai munkacsoportok

81%

(belső értékelés,
gyermekvédelem, portfolió
műhely, esetmegbeszélő, stb.)
Munkaértekezletek az éves
munkaterv szerint (dajkai,
pedagógiai asszisztensi)

88%

Alkalomszerű, szükség
szerinti munkaértekezletek
Munkatársi értekezletek a
8.
teljes dolgozói kör
bevonásával
9.
Érdekképviseleti
értekezletek, megbeszélések
10.
Hospitálás, szakmai
tapasztalatcsere
11.
Elektronikus
kapcsolattartás
(E-mail, közösségi oldal,
Online- Driwe munkafelület
használata, stb.)
12.
Faliújság
7.

88%
77%

53%
79%
91%

86%

78

13. Flottás telefonvonal használat

96%

14. Egyéb intézményi gyakorlat
bemutatása

Forrás: PP, SZMSZ,
ÖP, vezetési program,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: Vezető megítélése (1-3):
3

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt
megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a
partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív 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.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony
kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.
 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi
folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.
 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség

támogatásában, továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik
a társadalmi szerepvállalás is.
Szempont:
5.1.
Hogyan
kapnak Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos
tájékoztatást a partnerek az intézmény módon tájékoztatja külső partereit (az
eredményeiről?
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú).
A
partnerek
tájékoztatását
és
véleményezési lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan
felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik.

Ssz.

1.

Az információ átadás
színterei
Szóbeli
- Egyéni
beszélgetések

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés

96%
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2.

-

3.

-

4.

Értekezletek,
megbeszélések
Egyéb

Írásbeli
- Hirdetőtábla

96%

66%

5.

-

Csoport faliújság

96%

6.

-

Meghívó

98%

7.

-

Közösségi oldal

86%

8.

-

Levél

90%

9.

-

Honlap

93%

Forrás: PP, MIP, SZMSZ,
Vezetési
program,
Továbbképzési / beiskolázási
terv, Munkaterv
Adatszolgáltatás: -

6. A pedagógiai munka feltételei

Vezető megítélése (1-3):

3
Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és
humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak számbavétele, hogy az
intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az intézmény a nevelés, tanulásitanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Az intézményi
szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és
alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos.
 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka optimális
feltételeinek megteremtése érdekében.
 Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések
előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen meghatározásra
került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a feladatok elvégzésére.
 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási
80

lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az
infrastruktúra az intézmény képzési
struktúrájának, pedagógiai
értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen
felméri
a
pedagógiai
program
megvalósításához
szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat
a fenntartó felé.

KAROLINA
Eszközök

Ssz.

4.
5.
6.

szakkönyvek, VESCO
játékszőnyeg,
játékok, programokhoz
szükséges eszközök
papír írószer

Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege
Költségvetés
Szülői
Egyéb
támogatás
Egyeztetés
(alapítvány,
szükséges!
adomány)
X
X
X

SZÉKHELY
Költségvetés
Egyeztetés
szükséges!
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

asztalok
játékok
törhetetlen pohár
homokozó játék
szakkönyv
kerekes kút az udvarra
ápisz
gyurma
műfű
ugráló
ágyazószekrény
esővízgyűjtő
íróasztal
törölköző

Szülői
támogatás
(alapítvány,
adomány)

Egyéb

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

81

ALSÓHEGY

Eszközök

Ssz.

Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege
Költségvetés
Egyeztetés
szükséges!

Fejlesztő játékok
Homokozó játékok
Papírírószer
kerti szerszámok
szakmai könyvek
Normafa
Múzeum
Visegrád
Kamaraerdó

4.
5.
6.

Szülői
támogatás
(alapítvány,
adomány)

Egyéb

X
X
X

X
X

X

X
X
X

Milyen, a nevelő-fejlesztő tevékenységet segítő tárgyi eszközök beszerzésére és programok
finanszírozására került sor a 2016-2017. nevelési évben?
Megjegyzés:
KAROLINA
Ssz.

A PP megvalósítását szolgáló
programok

1.

Kirándulás busszal, szüreti
bál, bográcsozás, pünkösdi
vásár, adventi vásár. Mikulás,
Karácsony, húsvét, Anyák
napja, kiállítás belépők

SZÉKHELY
Ssz.
A PP megvalósítását szolgáló
programok

Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege
Költségvetés
Szülői
Egyéb
támogatás
Egyeztetés
szükséges!
X

Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege
Költségvetés
Szülői
Egyéb
támogatás
Egyeztetés
szükséges!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

madáretető készítés
Vadasparki kirándulás
Egészséghét
Családi Sportnap
Adventi barkácsolás
Karinthy Színház előadás
Így tedd rá
X
Lippogó
X
Mozgásfejlesztés
X
Föld napi projektek
Színház: Bőrönd mesék, Mese
a tisztaságról, Mikulás, bűvész

X
X
X
X
X
X

X
X

ALSÓHEGY
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A PP megvalósítását szolgáló
programok

Visegrád
Múzeum
Kamaraerdő
Madárovi
Táncház
Laptop
okos kocka

Beszerzés forrása és valós vagy becsült összege
Költségvetés
Szülői
Egyéb
támogatás
Egyeztetés
szükséges!
X
X
X
X
X
X
X

Melyek a 2018-2019 nevelési évre tervezett legfontosabb fejlesztési elképzelések
Ssz.

Székhely

6.

függöny,
függönykarnis,
könyvespolc,
körszőnyeg, ágyak,
asztalok

7.

tányérok – mély,
lapos
CD- magnó, tablet

8.

9.

10.

babzsákok,
gumilabdák,
mászókötél,
szakkönyvek

Alsóhegy

Karolina

Projektor
kerékpártároló
terítő

Csoportszobai
bútorok(delfin,
mókus, katica)

labdák
karikák

babakonyha
(delfin)

Függöny
fotel

szőnyegek
(mókus, delfin,
maci)
árnyékolás (maci)

Laptop, robot
méhecske
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Személyi feltételek
Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán
erőforrás
az
intézmény
képzési
struktúrájának, pedagógiai
értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen
felméri a szükségleteket, reális képpel
rendelkezik a nevelő-oktató munka
humánerőforrás szükségletéről.
A
humánerőforrás
szükségletben
bekövetkező
hiányt,
a
felmerült
problémákat idejében jelzi a fenntartó
számára.

2017/ 2018 nevelés év továbbképzések

név
1.

Aranyos
Boglárka

2.

Balla
Krisztina
óvodavezető

3.

Gábos Éva

továbbképzés
megnevezése
Népi játék, néptánc
módszertan
Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Komplex és differenciált
tehetségfejlesztés
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Korszerű óvodavezetés a
köznevelés új
rendszerében
Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Óvodavezetők napja Vezetéspszichológia
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Népi játék, néptánc
módszertan
Túravezetés
pedagógusoknak
Vegyes csoport
testnevelése
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
84

időtartam
óra

teljesítés ideje intézmény

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

30

2018.04. hó

30

2018.06. hó

30

2017. 11. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

6,5

2018. 04. hó

30

2018.06. hó

8

2017.10. hó

12

2018.02. hó

Székhely

Székhely

Székhely
3

2018. 03. hó

30

2018.06. hó

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Népi játék, néptánc
Ghersin
módszertan
Krisztina Éva
Sport jellegű népi játékok
Népi játék, néptánc
módszertan
Sport jellegű népi játékok
Kempf Ágnes
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Kissné Répási Vegyes csoport
Anikó
testnevelése
Népi játék, néptánc
módszertan
Sport jellegű népi játékok
Mit? Miért? Hogyan?
Krämer Csilla
Kisgyermekek
testnevelése
Vegyes csoport
testnevelése
Népi játék, néptánc
módszertan
Sport jellegű népi játékok
Lipcsei
Mit? Miért? Hogyan?
Dorina
Kisgyermekek
Bernadett
testnevelése
Vegyes csoport
testnevelése
Vegyes csoport
testnevelése
Lónay Judit Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Csigafutam Konferencia
Népi játék, néptánc
módszertan
Matus Ilona Sport jellegű népi játékok
Mit? Miért? Hogyan?
Éva
Kisgyermekek
testnevelése
Vegyes csoport
testnevelése
Népi játék, néptánc
Nagy Anna
módszertan
Sport jellegű népi játékok
Norczen
Mit? Miért? Hogyan?
Gabriella
Kisgyermekek
testnevelése
Oroszlán Dóra Tevékenység és
Éva
személyiségfejlődés
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8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó

8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó

30

2018.06. hó

3

2018. 03. hó

8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó

Székhely

Székhely

Székhely

Székhely
30

2018.06. hó

3

2018. 03. hó

8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó
Székhely

30

2018.06. hó

3

2018. 03. hó

3

2018. 03. hó
Székhely

30
5

2018.06. hó
2017.10. hó

8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó

30

2018.06. hó

3

2018. 03. hó

8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó

Székhely

Székhely
Székhely

30

2018.06. hó

60

2017.10. hó

Székhely

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Népi játék, néptánc
módszertan
Vegyes csoport
testnevelése
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Tevékenység és
személyiségfejlődés
Népi játék, néptánc
módszertan
Vegyes csoport
Péter Katalin
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Népi játék, néptánc
módszertan
Szabó Tímea Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Szőnyi
Brigitta
Népi játék, néptánc
Emese
módszertan
Népi játék, néptánc
Vargáné Tóth
módszertan
Márta
Sport jellegű népi játékok
Népi játék, néptánc
módszertan
Walker-Török Fogadd el, fogadj el!
Ágnes
Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Andics
Istvánné

20.

dr. Bartha
Lászlóné

Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Népi játék, néptánc
módszertan
Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
A
környezetinev.megvalósít
ása terepi körülmények
között.
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
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8

2017.10. hó

3

2018. 03. hó

30

2018.06. hó

60

2017.10. hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

30

2018.06. hó

8

2017.10. hó

Székhely

Székhely
3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó
Székhely

8

2017.10. hó

8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó

8
30

2017.10. hó
2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

Székhely

Székhely

Alsóhegy
30

2018.06. hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

60

2018.04. hó

30

2018.06. hó

Alsóhegy

testnevelése
Csanádi Márta
nincs dok.
Csikné
Népi játék, néptánc
22. Vaskuti Judit módszertan
Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Tanulási (BTM)
Koffler
problémák elmélete és
Zsuzsanna
gyakorlata a közn.
Judit
Int.ben.
23.
Vegyes csoport
testnevelése
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Majercsák Vegyes csoport
Réka
testnevelése
24.
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Pappné Hajdú Vegyes csoport
Zsuzsanna testnevelése
25.
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Mit? Miért? Hogyan?
Rozsnyai
Kisgyermekek
Lászlóné
testnevelése
26.
Szabó
Vegyes csoport
Andrásné
testnevelése
27.
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Szilágyi
Krisztina
Fogadd el, fogadj el!
28.
Vegyes csoport
testnevelése
Trajtlerné
Nagy Klára
nincs dok.
29.

Alsóhegy

21.

Népi játék, néptánc
módszertan
30.
dr. Bencsikné
Vegyes csoport
Walter Rita
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
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8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

30

2018.06. hó

30

2017.10. hó

3

2018. 03. hó

30

2018.06. hó

3

2018. 03. hó

Alsóhegy

Alsóhegy

Alsóhegy
30

2018.06. hó

3

2018. 03. hó
Alsóhegy

30

2018.06. hó

30

2018.06. hó

3

2018. 03. hó

Alsóhegy

Alsóhegy
30

2018.06. hó

30

2017.10. hó

3

2018. 03. hó

Alsóhegy
Alsóhegy

8

2017.10. hó
Karolina

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Népi játék, néptánc
módszertan
31.
Boronyainé
Vegyes csoport
Varga Judit
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Népi játék, néptánc
módszertan
32.
Both Judit Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Népi játék, néptánc
módszertan
33.
Fekete
Vegyes csoport
Erzsébet
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Népi játék, néptánc
módszertan
34.
Fülöp Katalin Vegyes csoport
testnevelése
Sport jellegű népi játékok
Tanulási (BTM)
problémák elmélete és
gyakorlata a közn.
Int.ben.
35.
Népi játék, néptánc
módszertan
Vegyes csoport
dr. Horváthné testnevelése
Rédai Mónika Sport jellegű népi játékok
A
környezetinev.megvalósít
ása terepi körülmények
között.
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Népi játék, néptánc
módszertan
36.
Vegyes csoport
dr. Lenczné testnevelése
Szántó
Sport jellegű népi játékok
Gabriella
Mit? Miért? Hogyan?
Kisgyermekek
testnevelése
Mikicsné
Mit? Miért? Hogyan?
Csite
Enikő
Kisgyermekek
37.
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30

2018.06. hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

30

2017.10. hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

60

2018.04. hó

30

2018.06. hó

8

2017.10. hó

3
5

2018. 03. hó
2018. 03 hó

30

2018.06. hó

30

2018.06. hó

Karolina

Karolina

Karolina

Karolina

Karolina

Karolina

Karolina

38.

testnevelése
Népi játék, néptánc
Szabó Sylvia módszertan
Sport jellegű népi játékok

8
5

2017.10. hó
2018. 03 hó

Karolina

Szervezeti feltételek
Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája
van az intézménynek, milyen
szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket
alkalmaz?

Elvárás: Az intézmény munkatársai
gyűjtik
és
megosztják
a
jó
tanulásszervezési
és
pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és
kívül.
Az
intézmények
munkatársai
a
továbbképzések
tapasztalatait
megosztják
egymással,
belső
továbbképzési konzultációs programokat
szerveznek.

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű
mérési eredmények
Pedagógusok és a munkájukat
Ssz.
segítő alkalmazottak elégedettség
0,1,2,3.
Fejlesztési javaslat
adatai és azokból következő
fejlesztések
1. A székhely/ telephelyen „uralkodó”
75%
légkör
2. Az óvodában (intézményi szinten)
82%
„uralkodó” légkör
3. Munkakörülmények
86%
Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a
vezetés tagjaival
Kapcsolat (és kapcsolati lehetőség) a
nevelőtestület tagjaival intézményi
szinten
Információáramlás intézményi szinten

90%

7.

Információáramlás székhely/
telephelyi szinten

87%

8.

Részvételünk a szabályozó
dokumentumok készítésében

88%

4.
5.

6.
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83%

82%

9.

Munkaközösségi foglalkozások,
85%
értekezletek hatékonysága
Átlag pont / % 84%

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban Forrás: PP, Vezetési program,
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai Munkaterv, Továbbképzési terv
programban megfogalmazott intézményi céloknak való
Adatszolgáltatás: megfelelés
Vezető megítélése (1-3):
3
Szentimrevárosi Óvoda Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye:

1. Pedagógiai folyamatok
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Inkluzív nevelés megvalósítása, a gyermekek igényeinek szükségleteinek differenciáltabb
figyelembe vétele. Az SNI gyermekek fejlesztési tervén túl jelenjen meg, a tervezésben a az
átlagtól lassabban fejlődő gyermekek fejlesztésének terve is. (pl. egyensúly érzék, grafomotorika fejlesztés)
Kiemelkedő területek:
A pedagógia feladatok meghatározása tudatos, a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó.
Az intézményben a gyerekek képességeinek, adottságainak megfelelő megfigyelési, mérési
rendszert működtetnek. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeit a szülők felé
kommunikálják, és dokumentálják. Az intézményben a gyerekek fejlődésének nyomon
követésére és a képességeik vizsgálatára megfelelő mérési módszereket használnak.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Az intézmény 2015. augusztus 1-től működik jelenlegi formájában. Feladat a megkezdett
folyamat, az alkalmazotti közösség egymáshoz való viszonyának segítése, fejlesztése. A
tehetséges gyermekek fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése, az új ismeretek beépítése a
napi gyakorlatba.
Kiemelkedő területek:
Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája magas színvonalú. Munkájuk során olyan
módszereket munkaformákat alkalmaznak, amelyek segítik a gyermek differenciált
fejlesztését. A pedagógiai munkában fontosnak tartják, hogy érzelmi biztonságban, otthonos,
derűs, családias légkörben, szeretetteljes nevelésben, tevékenykedhessen a gyermek. Kiemelt
cél az egészséges életmódra nevelés. Az óvodapedagógusok törekednek a személyre szabott
egyéni nevelésre, valamint a tanulási nehézségek kezelésére és, külön tevékenységek
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felkínálásával. Nevelőmunkájuk során figyelembe veszik az intézmény vonatkozásában
alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általuk nevelt gyermekek
fejlesztési céljait. Építenek a szülői együttműködésre. Nyitott, családias légkör, a
hagyományápolás lehetőségeinek széles körű kiaknázása. Az óvodapedagógusok munkáját
fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus segíti.
3. Eredmények
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
A szakmai munka színvonalának fejlesztése érdekében a pedagógusok ösztönzése, hogy több
a pedagógiai programhoz kapcsolódó képzésen vegyenek részt. A különös bánásmódot
igénylő –tehetséges gyermekek fejlesztéséhez segítséget nyújtó ismeretek megszerzése,
beépítése a szakmai munkába
Kiemelkedő területek:
A mérési eredmények kiértékelése alapján történik az intézmény erősségeinek és fejleszthető
területeinek meghatározása. Az elért eredmények a nevelőtestület aktív munkájával
valósulnak meg, mely az elvárásoknak megfelel. Az intézmény az egységes szakmai fejlődés
segítésére több területet érintő szakmai segédanyagot készít.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Fejleszthető területek:
XXX
Kiemelkedő területek:
Több szakmai munkaközösség működik az intézményben. A munkaközösségek munkájában
aktívan részt vesznek a pedagógusok. A jógyakorlatokat, megosztják egymással. A szakmai
Centrumokban szekciók működnek. Szülőkkel való együttműködés nagyon jó, az SZMK
aktív önállóan is megszervezik a Pedagógiai programhoz és a munkatervhez kapcsolódó
programokat. (Mihálynapi vásár, Gyermeknapi program, kerti főzés bográcsozás, Gesztenyés
nap)
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Fejleszthető területek:
XXX
Kiemelkedő területek:
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban, a vezetés irányításával megtörténik a
külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. A külső partnerek
köre ismert az intézmény munkavállalói számára. Az intézmény az azonosított partnerekkel
kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. Az intézmény részt vesz a
különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. A tájékoztatási
kötelezettségének az intézmény a jogszabályban meghatározott módon eleget tesz. Honlapot
működtet, helyi hirdetőtáblákon osztja meg az információt a szülőkkel, nevelőkkel. A kerület
szakmai munkaközösségében is aktívan részt vesznek. Idősek otthona bölcsi iskola fenntartó
6. A pedagógiai munka feltételei
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Fejleszthető területek:
XXX
Kiemelkedő területek:
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő
munka humánerőforrás-szükségletéről. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a
folyamatos tájékozódási, fejlődési igény, az elvárásoknak való megfelelés. Az intézményben a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének feltételei biztosítottak.
Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és
megteremti a feltételeket. Az SZMSZ részletesen tartalmazza a kapcsolattartások,
együttműködések módját, tartalmi, formai megvalósulásuk kereteit. A feladat és hatáskörök
meghatározása tisztázott, egyértelmű.
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés.
Fejleszthető területek:
XXX
Kiemelkedő területek:
Az intézmény pedagógiai programja koherens a 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 intézmény sajátos
nevelési-/tanulási feladatait, céljait. Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az
intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben rögzítésre is
kerül. 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 intézmény ösztönzi, és
támogatja a céljainak megfelelő pedagógus továbbképzéseket, egyéni fejlődési törekvéseket,
különös tekintettel az –SNI gyermekek fejlesztésére.
Szempont: Hogyan történik a pedagógiai Elvárás: A tervekben (éves munkaterv,
programban szereplő kiemelt stratégiai továbbképzési terv, ötéves intézkedési
célok operacionalizálása, megvalósítása?
terv) jól követhetők a pedagógiai
program kiemelt céljaira vonatkozó
részcélok,
feladatok,
felelősök,
a
megvalósulást jelző eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és fejlesztési
tervek elkészítése az eredmények
ismeretében, azokra épülve, annak
érdekében történik, hogy a munkatársak
szakmai tudása megfeleljen az intézmény
jelenlegi
és
jövőbeli
igényeinek,
elvárásainak.
A nevelést, tanítást segítő eszközök és a
nevelés tanítási módszerek kiválasztása
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és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.
Intézményünkben a kollégák értékelése alapján az éves tanulási tervek tervezése 100%-ban
PP cél és feladatrendszerére épülő, és az Útmutató elvárásainak ,megfelelve készül.
Intézményi szinten 383 tematikus tanulási tervet készítettek a pedagógusok. A legsikeresebb
projekteknek az alábbiakat ítélték: Egészséghét, testünk, karácsony, Advent,Vízvilág
napja, Érzékenyítés, Mihály nap, Szüret, Advent, Pünkösd.
Véleményük szerint a tervezési és értékelési dokumentumaink 100-ban megfelelnek az
intézményi elvárásoknak és az Útmutató előírásainak

8. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ
TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK,
JAVASLATOK

1.

Vezető megítélése (1-3):
3

Pedagógus klímavizsgálat adatai

1.1. Mérési eredmények Alsóhegy Utcai Óvoda Telephely

2.
Tartalmi csoportonként
1. Nevelőmunka minősége: 3, 4, 15, 20, 21

90%

2. Munkahelyi környezet: 5, 13, 17

86%

3. Kapcsolatok a kollégákkal: 1, 9, 16, 23

83%

4. Kapcsolat a vezetővel: 7, 10, 18

84%

1.2. Mérési eredmények Székhely
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5. A munka elismerése: 2, 12, 24

82%

6. Stratégia: 6, 11, 22

83%

7. Munkafeltételek: 8, 14, 19

90%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tartalmi csoportonként
Nevelőmunka minősége: 3, 4, 15, 20, 21
Munkahelyi környezet: 5, 13, 17
Kapcsolatok a kollégákkal: 1, 9, 16, 23
Kapcsolat a vezetővel: 7, 10, 18
A munka elismerése: 2, 12, 24
Stratégia: 6, 11, 22
Munkafeltételek: 8, 14, 19

72%
60%
67%
82%
77%
80%
74%

1.3.

Mérési
eredmények

Újbudai Karolina Óvoda Telephely

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tartalmi csoportonként
Nevelőmunka minősége: 3, 4, 15, 20, 21
Munkahelyi környezet: 5, 13, 17
Kapcsolatok a kollégákkal: 1, 9, 16, 23
Kapcsolat a vezetővel: 7, 10, 18
A munka elismerése: 2, 12, 24
Stratégia: 6, 11, 22
Munkafeltételek: 8, 14, 19

S.sz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Székhely%
70
73
79
77
66
88
91
77
57
84
68
79
61
82
66
64
54
71
63
64
73
82

Alsóhegy %
80
86
90
100
90
90
91
90
91
80
80
90
90
91
80
80
80
82
91
90
91
81

99%
99%
98%
96%
98%
99%
97%
Karolina%
97
94
100
100
97
97
100
97
97
100
97
100
100
97
100
97
100
88
97
100
97
100
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Szentimrevárosi
Óvoda,
pedagógus
klímavizsgálat
összesített eredménye
Összesítés%
82
84
90
92
84
92
94
88
82
88
82
90
84
90
82
80
78
80
84
85
87
88

23.
24.
Átlag

75
80
72

82
80
86,5

100
100
98

86
87
86

2. Technikai dolgozók és nevelőmunkát segítő munkatársak klímavizsgálata
2.1. Mérési eredmények Alsóhegy Utcai Óvoda Telephely
Kérdésenként
összesítve %
1.
80
2.
80
3.
90
4.
80
5.
82
6.
81
7.
90
8.
90
9.
90
10.
80
11.
82
12.
80
13.
90
Átlag
84

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tartalmi csoportonként %
Munkahelyi közérzet: 1
Kapcsolat a kollegákkal: 3, 4, 5
Kapcsolat a vezetővel: 2, 13
Munka értékelése, elismerése: 10, 12
Stratégia: 6, 8, 11
Munkafeltételek: 7, 9

2.2. Mérési eredmények Székhely
Kérdésenként
összesítve %
1.
88
2.
95
3.
85
4.
93
5.
87
6.
70
7.
85
8.
90
9.
93
10. 88
11. 85
12. 90
13. 93

95

80
84
85
80
84
90

2.3. Mérési eredmények

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tartalmi csoportonként %
Munkahelyi közérzet: 1
Kapcsolat a kollegákkal: 3, 4, 5
Kapcsolat a vezetővel: 2, 13
Munka értékelése, elismerése: 10, 12
Stratégia: 6, 8, 11
Munkafeltételek: 7, 9

88
89
94
89
82
89

Újbudai Karolina Óvoda Telephely

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kérdésenként
összesítve %
97
97
97
100
94
85
94
97
97
97
97
97
97

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tartalmi csoportonként %
Munkahelyi közérzet: 1
Kapcsolat a kollegákkal: 3, 4, 5
Kapcsolat a vezetővel: 2, 13
Munka értékelése, elismerése: 10, 12
Stratégia: 6, 8, 11
Munkafeltételek: 7, 9

97
97
97
97
93
96

2.4. Szentimrevárosi Óvoda, technikai dolgozók és nevelőmunkát segítők
klímavizsgálatának összesített eredménye

S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Átlag

Kérdésenként összesítve %
Székhely Alsóhegy Karolina
88
80
97
95
80
97
85
90
97
93
80
100
88
82
94
70
81
85
85
90
94
90
90
97
93
90
97
88
80
97
85
82
97
90
80
97
93
90
97
88 %
84%
96%

Összesítés
88%
91%
91%
91%
88%
79%
90%
92%
93%
88%
88%
89%
93%
89%

Szentimrevárosi Óvoda: nagycsoportosok neveltségi szint mérésének óvodai összesítője
Nagycsoportosok neveltségi szintmérésének óvodai összesítője
2017-18.
Alsóhegy
Újbudai
Székhely
utcai Óvoda
Karolina
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Átlag

Nagycsoport

90%

90%

Óvoda
Telephely
98%

Nagycsoport

92%

90%

98%

93%

Nagycsoport

93%

89%

98%

93%

Nagycsoport

92%

88%

96%

92%

92%

89%

98%

93%

Telephely
Szociális
képességek
Értelmi
képességek
Verbális
képességek
Testi
képességek
Átlag

93%

A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK,
TAPASZTALATOK, JAVASLATOK:
Ebben a nevelési évben a legemlékezetesebb (csoportonként maximum 2) szakmai
élményünk:
Karolina:
Így tedd rá
Lippogó
Gergely Ildikó
Kézműves t.képzés/szalma figurák, díszek készítése
Duna-Ipoly Nemz. Park továbbképzés
Székhely:
Így tedd rá; A. Julika drámajátékok
Érzékenyítő projekt; Szüretelés a csoportban
Gergely Ildikó;
Egészséghét; Pedagógusjelölt 2 hetes gyakorlata
Lippogó
Alsóhegy:
Minősítések,
táncházak, évzárók, gyerekkarácsony,
Lippogó,
Gergely I.
farsang, mézeskalács készítés.
Leginkább tanulságos az volt (pld.. amit többé nem ismételnénk meg):
Karolina:
Csoport átszervezés, csoport beosztások tervezése
Székhely:
nem mindig a megfelelő kolléga vállalta a megfelelő feladatot
Egészséghéten a szülői érdeklődés hiánya
Tűzoltós program – unták a gyerekek; Fluktuáció folytatása
határidő nélkül megbízni valakit feladatokkal
Több dologról lemondanék a csoport és a magánéletem érdekében, ha kolléganő nélkül
maradok.
ha adott csoport óvónője szülős programot szervez, akkor ő is legyen ott.
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Helyettesítésekről gondoskodás
Alsóhegy:
Portfolió írása
Önértékelés
Minősítés
A következő nevelési évre tett (csoportonként maximum 3) három kívánságunk a
munkánkkal, , munkakörülményeinkkel kapcsolatosan:
Karolina:
1)Új kollégák zökkenőmentes beilleszkedése szervezeti kultúránkba
2)Jobb eü. állapot a kollégáknak
3)Alapítvány még hatékonyabb működése
4) Tisztelet, megbecsülés, egyenlő bánásmód elve
Székhely:
minden állás legyen betöltve; szakmailag hozzáértő kollégák dolgozzanak az óvodánkban,
nevelőtestületben a kapcsolatok rendeződjenek, élmény legyen együtt dolgozni
Ebédidő bevezetése az óv.ped.-nak; gyermekszerető szülők; kevesebb helyettesítés
csoport bútorzatának felújítása; új kicsik sikeres beszoktatása; kollegális jó kapcsolat
ismétlő nagycsoportosok befogadása, összeszoktatása; szüleikkel jó kapcsolat ápolása; jó
óvónői párosunk.
elegendő kolléga; legyen értékelve a munkánk; egyenlő feladatvállalás a kollégák részéről.
Saját attitűdömhöz illő kolléganő; továbbra is vegyes csoportot vinnék, és ebben nem
érdekelne a szülők véleménye; középső és nagycsoportosaimat szeretném óvodán kívüli
programokra vinni.
Statisztikus munkaerő felvétele az óvodába;
Ne legyen ilyen mértéktelen helyettesítés, személyi feltételek biztosítva legyenek;
feladatainkat segítő technikai. munkatársak tudjanak önállóan dolgozni; adminisztrációs
terhek csökkentése
Alsóhegy:
1)Ne keljen többet kitölteni hasonló dokumentumokat
2)Kevesebb adminisztráció, Kevesebb gyerek
3)Laptop minden csoportnak
Az előzőek alapján összegezve:
Ebben a nevelési évben a legemlékezetesebb (csoportonként maximum 2) szakmai
élményünk:
3.
LIPPOGÓ, szakmai továbbképzés a Szakmai Centrum szervezésében.
4.
Gergely Ildikó Mit, miért, hogyan kisgyermekek testnevelése 3.
továbbképzése
5.
Így tedd rá…. Népi játék, néptánc módszertan továbbképzés.
Leginkább tanulságos az volt
1.
Személyhez kötött feladatok vállalása
2.
Csoportbeosztások elkészítése
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3.

Portfólió elkészítése, minősítő eljárásban való részvétel

A következő nevelési évre tett három kívánságunk a munkánkkal, ,
munkakörülményeinkkel kapcsolatosan:
1. Üres álláshelyek betöltése, szakmailag felkészült, elhivatott pedagógusokkal.
2. A dolgozók egészségi állapotának folyamatos nyomon követése, prevenció fontossága,
egyenletes terhelés elvének érvényesítése.
3. Jó hangulat, jó munkahelyi légkőr kialakítása, egymás elfogadása, tisztelete,
megbecsülése.
Végezetül egy kis év végi SWOT analízis
ERŐSSÉG:
A 2017-2018-as nevelési év szakmai, tanügy igazgatási, törvényi célkitűzéseit,
kötelezettségeit, feladatait sikeresen megvalósítottuk!
A tanfelügyeleti ellenőrzések pozitív eredményei!
P.P. beválás vizsgálat
P.P. módosítás
Teljesítmény értékelési szabályzat
SzMSz módosítás
Házirend módosítás
Honvédelmi Intézkedési Terv
GYENGESÉG:
A nevelési év feladatainak megvalósítását három tartós betegállomány, sok rövidebbhosszabb betegállomány, egy óvodapedagógus és egy pedagógiai asszisztens üres státusz
nehezítette.
LEHETŐSÉG:
Az évben szerzett szakmai tudás alkalmazása.
A nyári infrastrukturális fejlesztések kihasználása. A nyár folyamán a székhely óvoda
udvara egy „Ovisport” sportpályával bővül, ennek kapcsán az udvar átépítésre is kerül!
A Karolina Óvoda ablakaira motoros aluredőny kerül és a folyosók kövezete megújul!
A szakmai terveink előremutatása.
VESZÉLY:
A 2017-2018-as év nyári feladata hat óvodapedagógus állás betöltése, ami nagyon
lehetetlennek tűnik!
Folyamatos jogszabályi változások.
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A folyamatos helyettesítések miatt a kollegák túlterheltsége fokozódik, mely kihat
egészségi állapotukra!

Kívánok minden munkatársamnak az óvodába járó gyermeknek és
családjának, a fenntartónak szép nyarat!
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Melléklet
AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI
Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket:
Kulcsterület

Jól tervezett
5 4 3 2 1 0

Írásban
szabályozott
5 4 3 2 1 0

Mindenki
betartja
5 4 3 2 1 0

Ellenőrzése
folyamatos
5 4 3 2 1 0

Fejlesztése
folyamatos
5 4 3 2 1 0

Átlag
%
94%

2.

Stratégiai és operatív tervezés;
belső szabályozó dokumentumok
Munkaközösségek működése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 2 %

3.

Intézményi önértékelés (P, V, I.)

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 6 %

4.

Külső szakmai ellenőrzés,
minősítés
Munkatársak képzése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 8 %

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 3 %

Gyermekek fejlettségállapotának
nyomon követése, értékelése
Partneriek igény és elégedettség
mérése
Infrastruktúra működtetése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 6 %

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 2 %

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 7 %

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 1 %

11. Felzárkóztatás

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 1 %

12. Szülői igényekre alapozott
szolgáltatások
13. Szabadidős tevékenységek,
óvodai rendezvények
Átlag %

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 1 %

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 5 %

Ssz.
1.

5.
6.
7.
8.

Dolgozók felvételének és
elbocsátásának követelményei,
eljárása
10. Tehetséggondozás
9.

9 4 %

9 3 %
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