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1. SZAKMAI MUNKA ÁTTEKINTÉSE 
 

 „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi,  

szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és 

gondoskodáshoz.” 

                  Az Alaptörvény 15.cikk (1) bekezdése szerint: 

 

1.1. Statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 
Az alapító okiratban meghatározottak alapján óvodánk továbbra is hét épületben,35 csoportban látta el a 

gyermekek nevelését.  
 

 Érdi Kincses Óvoda    Béke tér 1. 
 Fácán Tagóvodája  Fácán köz 3.  

 Harkály Tagóvodája  Holló u 3. 

 Kutyavári Tagóvodája   Kutyavári 10.  

 Ófalusi Tagóvodája  Fő út  42. 

 Tállya Tagóvodája  Tállya u 3. 

  Tündérkert Tagóvodája  Felső út 51. 

Nevelői munkánkat a Kincses Nevelési Programban és a vezetői munkatervben meghatározottak szerint 

végeztük. Óvodánk működését szabályozó terveket áttekintettük, hogy a pedagógiai folyamatokban a 

stratégiai és operatív tervek összhangban legyenek. A célok megvalósulásához szükséges feladatok 

meghatározásánál fontos szempont volt az áttekinthetőség, a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő 

tájékoztatás, útmutatás, felhasználhatóság. Igyekeztünk hangsúlyt helyezni arra, hogy a pedagógusok éves tervezésére 

épüljön a nevelési feladatok tényleges megvalósulásáról szóló beszámoló. 

Pedagógiai gyakorlatunkban érvényesítettük a gyermekközpontú szemléletet, biztosítottuk a gyermekeket 

megillető jogok érvényesülését, testi, lelki, szellemi szükségleteink fejlődéséhez szükséges feltételeket.  
 

A vezetői munkatervben kitűzött célokat, a megfogalmazott feladatokat eredményesen teljesítettük.  

 

A 2015 - 2016 nevelési év értékelését a tagóvoda-vezetők és a munkaközösség-vezetők írásos 

beszámolója alapján az óvodavezető összesítette és ennek alapján értékelte a nevelési évben végzett 

szakmai nevelői munka eredményességét. 

 

1.1.1. A tagóvodák gyermeklétszámának adatai 
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1. Béke téri  épület  6 157 131 156 1 46 15 111 

2. Fácán  Tagóvoda 5 131 109 131 0 45 4 83 

3. Harkály Tagóvoda  3 81 68 81 0 16 13 65 

4. Kutyavári Tagóvoda 10 297 248 293 1 76 35 218 

5. Ófalusi Tagóvoda 4 80 67 70 5 22 8 48 

6. Tállya Tagóvoda 3 66 55 66 0 18 9 47 

7. Tündérkert 

Tagóvoda 
4 88 73 84 0 18 16 65 

Intézményi 35 900 751 881 7 241 100 637 
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1.2. A nevelői munkában elért eredmények 

 
 

Az Országos Alapprogramot, a helyi nevelési programot és a módszertani útmutatót figyelembe véve 

készítették el tagintézményeinkben a tervező munkánkat. Éves terveink a törvényi elvárásokhoz igazodva 

intézményeink egyéni arculatát, helyi sajátosságaikat tükrözte.  
 

Az óvoda, mint nevelési intézmény nem függetleníthető el a környezeti hatásoktól, hiszen a nevelés 

mindenkor a társadalomtól, emberektől függő kollektív tevékenység. A mindenkori társadalom kultúrájával, 

szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit. 

 

A beszoktatás és a visszaszoktatás folyamata nem húzódott el, igyekezett minden óvodapedagógus, már 

ebben az időszakban az alapvető szabályok, elvárások ismertetésére. 

 

Nevelési céljaink kiteljesedését az egymásra épülő, egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő 

tevékenységek, megvalósuló feladatok biztosították, melyek átszőtték óvodai nevelésünk teljes 

rendszerét, és magukban foglalták a fejlődés, a nevelés lehetőségét, a tevékenységek sokféleségét.  

 

A korábbi években egységesen bevezetett csoportnapló a törvényi elvárásoknak megfelelő, az óvónők 

tudatos tervszerű szakmai munkavégzését segíti , napi alkalmazása senkinek nem okoz problémát.  

 

Nevelőtestületünk minden tagja tisztában van azzal, hogy a nevelési folyamat alapja az érés, a gyermeki 

személyiség belső hajtóerejének tisztelete. A nevelőmunka során óvónőink igyekeztek minél tudatosabban 

figyelni erre, engedték azt kibontakozni, és a tapasztalatokon alapuló ismereteken, tevékenységeken 

keresztül formálták, fejlesztették a gyermekeket.  

A fejlesztőmunka során fő cél az örömszerzés, az együttes játék, a munka, az értékek őrzése, 

ismeretek bővítése, a hagyományok ápolásával a közösségi érzés fejlesztése, elmélyítése, a 

magyarságtudat formálása, a hazaszeretet erősítése volt.  

 

Óvodánk minden csoportja az óvónők által az adott csoport profilra épített éves terv alapján működött. 

A megvalósult nevelői munkát a tervezett nevelői munkával összevetve évvégén kiértékelték és erre építve 

próbáljuk kitűzni a további nevelési feladatokat.  

A nevelési tervek az adott csoport gyermekeire készültek, mely figyelembe vette a gyermekek egyéni 

sajátosságait. Minden kolléga fontosnak tartotta az egyéni fejlődés fontosságát ennek alapján határozta meg 

és értékelte a nevelésben elvárható és elért eredményeket. Szempontunk volt, hogy minden gyermek 

önmagához képest fejlődjék, és ezt mindenki tiszteletben is tartotta. 

 

Folytattuk a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre való közös készülődést. A pedagógusok 

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer szituációs alkalmazásával gyakorolni, a 

pedagógus kompetenciák és az intézményi kompetenciák maximális megvalósulását egy-egy 

foglakozás alkalmával. 
 

Pedagógusaink ismerkedtek és gyakorolták a minősítési rendszer felépülését, azon belül a pedagógusok 

szakmai ellenőrzésének követelményeit.  A nevelőtestület előző évben még nehezebben barátkozott az új 

elvárásokkal, de az idei nevelési évben az érdeklődőket szakértőnk-Selmecziné Dósa Éva - segítette az 

ellenőrzésre való felkészülésben. 

 

Megismertük az intézmény értékelésének területeit, hogy nevelői munkánkat ennek alapján mérjük, 

értékeljük. 

Segítettük a BECS csoport tagjait az elvárás lista elkészítésében, majd a törvényi változásokhoz igazodva 

többször is kidolgozták az öt éves önértékelési programot, illetve az éves önértékelési tervet.  
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A tagóvoda-vezetők minden épületben törekedtek a kiemelt nevelési feladatok megvalósítására és az 

intézmények, a csoportok arculatának megőrzésére, megerősítésére. 

 

Nevelési évben kiemelkedő nagy esemény az óvoda egyetlen tagépületében sem volt. 

Folytattuk eddig megkezdett munkánkat. 

 

Minden tagóvodában odafigyeltünk az EPSZ logopédusaival a beszédproblémával küzdő gyermekek 

szűrésére és szükség szerinti fejlesztésére.  

 

Valamennyi tagóvodában eredményesen valósítottuk meg a napi nevelői munka mellett a különleges 

bánásmódot igényelő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és a sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődés tartós és súlyos 

rendellenességével küzdenek.  
 

Nevelőtestületünk mindkét területen elkötelezte magát és kiemelt többlet feladattal végezte munkáját a  

TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007„Egyenlő eséllyel Érden” pályázat  és az Eséllyel a munkaerőpiac felé 

Érden”TÁMOP-3.4.2.A-11/2012-00002 konzorciumi pályázat elvárásai alapján. 
 

 

„Kiemelten fontos volt számunkra a jól működő család - óvoda kapcsolattartás, munkánk során pedagógiai 

tudásunk bizonyításával, a verbális kommunikáció és a metakommunikáció szabályainak betartásával 

próbáltuk a szülőket meggyőzni nevelési elveink helyességéről, és az együttműködés szükségességéről.” 
 

 

Feladatainkat igyekeztünk a munkaterven meghatározott követelményeknek megfelelően végezni, 

melynek alapja volt: 
 

 a gyermekek fejlődéséről történő korrekt tájékoztatás 

 szükség esetén szakszerű és kielégítő tájékoztatás nyújtása a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeinek szolgáltatásairól 

 a szociális juttatások rendszeréről 

 valamint az iskolaválasztás lehetőségeiről. 
 

 

Óvodai nevelési céljaink megvalósulásához a szükséges feladatok elvégzésénél fontos szempont volt az 

egységes szakmai gondolkodás az áttekinthetőség, a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő 

útmutatás, felhasználhatóság. 

Az óvónők tervszerűen segítették az új gyermekek beilleszkedését, a befogadási tervek alapján. 

Alapvetően minden csoportban törekedtek a pedagógusok és dajkák a jó együttműködésre, az elvárások 

teljesítésére, a problémák közös megoldására. 

 

Nevelőmunka során a pedagógusaink arra törekedtek, hogy szeretetteljes környezetben, harmonikusan 

fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljenek. 

A nevelő munka eredménye, hogy gyermekeink ebben a nevelési évben is szerettek hozzánk, 

tagépületeinkbe járni, és a fejlődésükhöz minden szükséges dolgot megkaptak. A szülők úgy gondolták, 

hogy gyermekük jó helyen van,és nyugodtan hagyták tagintézményeinkben őket.  

 

Nevelőmunkánkban segítettük a gyermekek szocializációjának elősegítését és a környezettudatos 

szemléletmódjuk kialakítását, a közösségbe való beilleszkedésüket, és a közösségben való egyéni helyük 

megtalálását, valamint az óvodai szokásrend megismerését és elfogadását.  

 

Fontosnak tartottuk a viselkedéskultúra megalapozásának folytatását, a magatartásformálás előtérbe 

helyezését, mert a gyermekek ebben az életkorban alakítják ki első társas kapcsolataikat.  

Feladatunk volt, hogy a gyerekek kezdetben érzelmileg, később belátás alapján próbáljanak azonosulni az 

értékrenddel, amelyet az óvónők közvetítettek. 
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Nevelői munkánkban a különböző tevékenységi területek szorosan összekapcsolódtak – naponta gerincét 

alkotva az óvodai tevékenységeknek, úgy, hogy a komplexitáson belül minden terület megtarthassa 

önállóságát is.  
 
Valóságos fejlesztési eredményekre törekedtünk: az adott életkorhoz illő testi - lelki - szellemi harmónia 

megteremtésével! 

 

Kiemelt konkrét feladatunk volt a : 

 

 „biztonságos” beszoktatás során a viselkedési rend megalapozása, az érzelmi megerősítés 

biztosítása. 

 Szeretetteljes és biztonságot nyújtó pedagógiai légkört megteremtése a csoportban, melyben minden 

kisgyermek jól érzi magát,és fejlődése optimálisan biztosított. 
 

 Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, formálása a 

gyermekek testi fejlődésének elősegítése. 
 

 az iskolát kezdő gyermekeink számára megfelelő alapok megteremtése, biztosítva a zökkenőmentes 

kezdési lehetőséget. A méréseink eredménye igazolta, hogy az iskolát kezdő gyermekeink 

elsajátították a készségek képességek megfelelő szintjét a sikeres iskolakezdéshez. 
 

 Környezettudatos nevelést szem előtt tartottuk, és az ismereteket mélyítettük a környezetünk 

védelméről, szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, részt vettünk több épületből a Föld Napi 

rendezvényen is. 

 

Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezték, melyek a mindennapokban valósultak 

meg: 

 Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése. 

 A gyermeki személyiség differenciált fejlesztése. 

 A játék kiemelt szerepe az óvodai életben. 

 A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele. 

 Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése, a tevékenységekre 

épülő nevelés – tanulás megvalósulása. 

 A környezettudatos nevelési – tanulási folyamat megvalósulása. 

 

Az óvodai élet tevékenységformáit játékos mikro csoportos tanulási formában valósítottuk meg, 

melynek során: 

 képességeket és attitűdöket fejlesztünk 

 megalapoztuk a gyermek műveltségét, művészeti ágak megismerését 

 művészetek esztétikájának felismerését 

 esztétikai érzelmek bővítését, a fogékonyság fejlesztését 

 a komplex tevékenységi területek (az ének, a zene, az énekes játékok, a mese, vers, a 

hagyományőrzés, rajzolás, a kézimunka, a mozgás…) során a szépséget felismerő, értékelő, 

megbecsülő, kreatív gyermekeket nevelünk. 

 
A különböző tevékenységi területek nevelésünkben szorosan összekapcsolódtak – naponta gerincét alkotva az óvodai 

tevékenységeknek, úgy, hogy a komplexitáson belül minden terület megtartotta önállóságát is. Olyan szemléletet 

igyekeztünk kialakítani és minőségi fejlődésében fenntartani, amelyben értékként kezeltük a másságban 

kifejeződő egyediséget. 
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AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATA A GYERMEK TESTI ÉS LELKI 

SZÜKSÉGLETEINEK KIELÉGÍTÉSE.  

 

Ezen belül: 

 

 Az egészséges életmód alakítása, 

 

 

Minden tagintézményben óvodai nevelésünk kiemelten kezelte gyermekeink egészségnevelését, az 

egészséges életmód alakítását. Mivel a nevelés nem korlátozódhat csak az óvodára, fontosnak tartottuk a 

szülőkkel való szoros együttműködés. Munkánk hatékonyságát nagymértékben segítette, hogy a szülőkkel is 

egyre inkább el tudtuk fogadtatni az egészséges életmódra nevelés feladatait, melyeket a lehetőségeikhez 

képest, otthoni körülmények között gyakorolhatnak, példát mutatva gyermekeiknek. 

 

Feladatunk az óvodáskorú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, a testi, lelki harmónia 

megteremtése volt.  
Az egészséges, biztonságos környezetben formáltuk a gyermekek egészséges életmódra nevelését, 

alakítottuk az egészséges életvitel iránti igényét, közösen gyakoroltuk a testápolással,- az öltözködéssel,- az 

étkezéssel, egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos feladatok elvégzését, valamint lelki egészségük 

védelmét, testi fejlődésük elősegítését. 

 

Mindennapi munkánk során az egészséges életmódra nevelés feladatait nem különítettük el 

egymástól, azokat szorosan egymásra építettük. 

 

Kiemelt feladatként kezeltük: 

 

- A gyermek gondozását, testi szükségletűk, mozgásigényük kielégítését, és ezzel testi fejlődésük    

  segítését. 

- Az egészséges életvitelhez szükséges higiéniai szokások kialakítását. 

- A család életformájának alakítását - életmódbeli szokásainak befolyásolását. 

- Preventív felvilágosító munkát végeztünk az egészségre káros szenvedélyekről. (dohányzás, 

drog, alkohol) 

 

Napi életünkben a baleset-megelőzési - elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése minden óvónő - és 

játékos formában a gyermekek - részére egyaránt biztosított volt. A gyermekekkel ismertettük az adott 

épületek belső tereiben, az udvaron valamint egyéb helyszíneken érvényes biztonsági előírásokat, 

szabályokat. 

Tagépületeinkben a környezet ápolása, szépítése, védelme a gyermekekkel együtt, a szülők bevonásával 

közösen történt (virágok ültetése, gondozása, óvása) 

- Az óvónők munkájában, a közös együttműködés a családokkal egyre összehangoltabbá, egyre tudatosabbá 

vált. 

 

Érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 

 
 

 

Óvodánk minden épületében igyekeztünk megteremteni, azt az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes 

légkört, amelyben fejlődhetett a gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges én tudattal rendelkező, 

harmonikus személyisége, és kibontakozhatott az egyéni képessége, valamint segítettük az erkölcsi illetve 

akarati tulajdonságaik fejlődését, közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása által. 

 

Óvodánk dolgozói maximálisan érvényesítették a toleranciát valamint az egyéni bánásmódot és 

ezáltal igyekeztek biztonságot, bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtani, utánozható mintát adni. 

Egyre inkább tudatára ébredtek annak, hogy ez a feladat mindenkitől érzelmi gazdaságot, beleélő 

képességet, rugalmasságot, helyzetfelismerő és helyzetteremtő képességet kíván meg, hiszen a 
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megismerés, az intellektuális gazdagodás, az erkölcsi fejlődés és a viselkedés szabályozásának kulcsa csak 

az érzelmeken keresztül szervezhető meg.  

 

Ez az érzelmekre épülő szeretetteljes magatartás biztosította gyermekeink számára az ismeretek 

befogadását, a szabályok, a másság elfogadását, a szociális esztétikai és erkölcsi érzelmek fejlődését. (pl. a 

népi játékok, mondókák, népszokások tartalma érzelemmel telített, ezért fogadták szívesen 

gyermekeink, ezért vált igényükké, kedvelt játékukká a gyakorlás folyamán.)  

Gyermekeinkben pozitív érzelmi reakciókat váltottak ki a nevelési év során beköszöntő ünnepek, az előtte 

való izgatott készülődés, illetve maga az ünneplés. 

 

 

A közösség érdekében a közösségért végzett munka a naposság, amelyet önállóan és ügyesen végeztek 

egymás segítése természetes tulajdonságként mutatkozott meg. 

 

Óvodapedagógusaink óvodás  gyermekeinkben megalapozták a szocializálódáshoz szükséges erkölcsi, 

akarati tulajdonsági-jegyeket, az együttélés viselkedésformáit.  

A beszoktatás – befogadás időszaka meghatározó jelentőséggel bírt a szocializálódás alakulását illetően. 

Az első óvodai napok meghatározó jelentőségűek a gyermekek, a szülők és az óvónő tekintetében egyaránt  

Fontosnak tartottuk,  a már kialakult baráti kapcsolatokat erősíteni az év folyamán. gyermekeink egyre 

többször próbálkoztak önálló véleményalkotással is. 

 

Feladataikat ennek tükrében határoztuk meg. 

 

Erkölcsi nevelésünk fontos feladata a hazaszeretetre nevelés, melynek első, alapvető lépcsőfoka 

környezetünk múltjának, szokásainak, hagyományainak megismertetése, megszerettetése! 

Gyermekeink a mindennapokban megtapasztalhatták, megtanulhatták az erkölcsi viselkedés normáit, ill. 

annak hiányát, esetleges következményeit. Az őszinteség, lelkiismeretesség, igazságosság, felelősségérzet, 

udvariasság, illemtudó viselkedés, jó-rossz felismerése, a gyengébb védelme stb. – folyamatos lehetőséget 

biztosít, hogy azok betartása, alkalmazása a gyermekek belső igényévé váljon.  

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden esetben dicsérettel ösztönözzünk, de pozitív példa 

kiemelésével véleményt nyilvánítsunk a negatív példák esetében is! 

 
  
Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés 

 

 

Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelőtevékenységünk egészében jelen volt.  

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben óvónőink figyelmet fordítottak a 

nyelvi kommunikációs helyzetek kialakítására. 

Az anyanyelv fejlesztését és a kommunikáció különböző formáinak alakítását elsődlegesen beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) igyekeztünk 

megvalósítani. 

 

Óvodapedagógusaink és az intézmény valamennyi dolgozója - saját szerepét felismerve –egyre nagyobb 

felelősséget vállal a gyermekek beszédkészségének fejlesztéséért, a gyermekek anyanyelvi nevelésének 

eredményességéért. 

Beszédükben szemléletességre, képszerű kifejezések használatára törekszünk, tevékenységek közben 

kérdésekkel igyekszünk fejleszteni a gyermekek gondolkodását, folyamatosan bővíteni a gyermekek 

szókincsét, - szem előtt tartva a nevelés kétpólusosságát: gyermek-gyermek, óvónő-gyermek. 

Gyermekeink általában a számukra ismeretlen szavakra, jelenségekre rákérdeztek. Nyelvi kultúrájuk 

fejlesztése érdekében az óvónők a gyermekekkel közösen minden ismeretlen szót értelmeztek, megkeresték 

az adott szó magyarázatát. Ennek következtében bővült a gyermekek szókincse, tágult látókörük, 

könnyebben igazodnak el az őket körülvevő környezetben. 



 9 

Az anyanyelvi kommunikációs játékok, a bábozás, dramatizálás, a dramatikus játékok, tevékenységek 

lehetőséget nyújtottak a differenciált fejlesztésre, segítséget nyújtottak a beszédhibák korrigálásához. 

 

A gyermekek minden tagóvodában logopédiai szűrővizsgálaton vettek részt, és szükség szerint 

általában heti két alkalommal logopédiai fejlesztésben részesültek az arra rászoruló gyermek. 

 

Cél: hogy az óvodáskor végére a gyermekek egészségesen fejlődő, harmonikus személyiséggé váljanak, 

rendelkezzenek olyan készségekkel, képességekkel, beszédkultúrával és kifejezőkészséggel, melyek 

alkalmassá teszik őket a zökkenőmentes iskolakezdésre. 

 

 

Értelmi nevelés 

 

 

Az értelmi fejlesztésünk feltétele a helyes módszerek megválasztása, a megfelelő eszközök biztosítása 

és a jó óvónő - gyerek viszony kialakítása volt! 

Az óvónők valamennyi épületben lehetőséget adtak a képességek megnyilatkoztatására, biztosították a 

képességek optimális kibontakoztatásának lehetőségét, és rendszeresen szervezték egyéni fejlődésre, 

fejlesztésre koncentráló tanulási tevékenységeket. 

Óvónőink megteremtették a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztéséhez szükséges feltételeket. A 

gyermekek személy szerinti vizsgálatával (érdeklődés hiánya, magányosság stb.), a szülőkkel való 

egyeztetés után indították el az egyéni fejlesztést, a megfelelőnek ítélt módszerek megválasztásával. 

Gyermekeket folyamatosan ösztönözték a gondolkodásra, a felfedezési élmény minél gyakoribb megélésére.  

Néphagyományőrző tevékenységeket szerveztünk, melyeket szorosan beillesztettünk a napi nevelőmunka 

folyamatába. 

A sikerélmények hatására az emlékezeti bevésés erősebbé vált, és az újra átélésre ösztönözte 

gyermekeinket. 

 

AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI. 

 

Játék 

 

 

A személyiség fejlesztés és az óvodai nevelés legfontosabb és leghatékonyabb eszköze a játék, mely 

olyan komplex tevékenységforrás, amelyet tudatosan használtunk fel a nevelés folyamatában a céljaink 

eléréséhez.  Pedagógusaink tudatosan építettek arra, hogy a kisgyermekkori játékot és a kisgyermekkori 

tanulást elsősorban a motiváció különbözteti meg. A játékot a gyermekek maguk választották, előre nem 

tervezett módon, a tanulással együtt járó cselekvési lehetőségeket, eszközöket, időkereteket pedig a 

pedagógus. 

 

Az óvónők a játéktevékenység szabályainak betartatásával biztosították a gyermekek számára a 

legmegfelelőbb helyet, időt és játékeszközöket, valamint élményeket. A kezdeti játékfajtákkal 

megalapozták a megismerést, és ezáltal a fejlődés folyamatát, és ezzel leraktuk a tanulási folyamat 

alapjait. Pedagógusaink építettek arra, hogy a spontán játék a fejlődés alapja, amely lényegében egy 

önfejlesztési folyamat, amelyet a személyiség által hordozott képességek és környezeti hatások 

befolyásolnak. 

A gyermekek szabad képzettársításának elősegítésével, intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok 

többszöri átélésének biztosításával elérték, hogy - a gyermekek vágyainak, ötleteinek kibontakoztatásával - 

sokrétű, tájékozódó tevékenységgé vált a játék, és a játékba integrált tanulás. 

 

Játék közben folyamatosan és fokozatosan erősödtek kapcsolataik, formálódott szemléletük. A 

játéktevékenységek szervezésénél meghatározó szerepet kaptak a régi népi játékok, a hagyományok, a 

hagyományőrző tevékenységek, játékeszközök.   
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Verselés, mesélés 

 

A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárultak a gyermek érzelmi 

biztonságának növeléséhez, anyanyelvi neveléséhez.  

Tagintézményeinkben az élmények nyújtásával felkeltették az érdeklődést a könyvek, a versek és a mesék 

iránt. 

Az irodalmi anyag kiválasztása minden csoportban, és minden alkalommal tudatosan, a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelően történt, melyet az igényesség jellemzett. 

A mese hatására gyermekeink szókincse bővült.  

Képesek különbséget tenni mese és valóság, jó és rossz között. A mese bátorságra, önállóságra, megértésre, 

küzdésre nevelte őket.  

A többszöri ismétlés hatására képesek a mese dramatizálására is.  

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

A zene, a mozgás, az énekes játék lételeme gyermekeinknek, és alapja a hagyományőrző nevelési 

munkánknak. Tagóvodáinkban a gyermekeknek örömet nyújtott a környezet hangjai, az ölbeli játékok, a 

népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, és a zenélés, ugyanakkor mindez felkeltette zenei 

érdeklődésüket, formálta zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 

A zenei nevelés fontosságának az  idei nevelési évben kiemelt szerepet tulajdonítottunk. Tudatos 

tervezőmunkánk eredménye, hogy a gyerekek szeretnek és szívesen mondókáznak, énekelgetnek spontán 

módon,  játékidőben és barkácsolás közben is. 

Gyermekeink zenei alkotókedvének felkeltése, kialakítása sikeres volt. A zenei képességek, ritmusérzék, 

zenei emlékezet fejlesztését a hely, idő, eszközök biztosításával, körjátékok kezdeményezésével, hangszeres 

játékokkal való gyakorlás lehetőségének megteremtésével segítettük. 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

Ez volt  az a tevékenységi terület, amely minden gyermeket motivált. 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, 

továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

Óvónőink törekedtek az eltérő fejlettségű gyermekek manuális készségének reális felismerésére, differenciált 

foglalkoztatására, fejlesztésére, a vizuális észlelés, emlékezet, képzelet fejlesztéséhez változatos élmények 

nyújtására. Gyönyörködtetésre, befogadó és cselekvő tevékenységek egymásba fonódásával, az esztétikum 

iránti vonzódás kialakítására. 

Év folyamán minden csoport törekedett a változatos technikák alkalmazására, valamint a környezettudatos 

magatartás alakítása szempontjából az újrahasznosítás fontosságának megjelenésére is. 

 

Mozgás 

 

Fontosnak tartjuk a napi rendszeres mozgáslehetőség megteremtését, hiszen a mozgásos tevékenység által 

sokoldalú fejlesztés valósulhat meg. 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos 

játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és 

fejlesztésének eszközei. 

Gyermekeink sokoldalú mozgástapasztalatokat szereztek az alapvető mozgásformák gyakorlása által.  

Folyamatosan sajátították el a természetes mozgások elemeit (járás, futás, függés, dobás, egyensúlyozás). 

Szívesen függeszkedtek, másztak az udvari eszközökön, mászókákon  
Nevelőtestületünk a mozgás fejlesztését nem korlátozta a testnevelés foglalkozásokra, ugyanolyan fontosnak és 

tudatosságot igénylő feladatának tartotta az egyéb tevékenységi területek nyomon követését. 

 

 

A külső világ tevékeny megismerése 
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Óvodánk egyéni arculatának középpontjában a környezeti nevelés áll, ezért erre építettük heti 

tevékenységeinket. Igyekeztünk a legtöbb témát cselekedtetéssel, játékba ágyazva feldolgozni, a lehető 

legtöbb érzékszervvel felfedeztetni. 

A gyermekek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szereznek a szűkebb és tágabb 

természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során 

pozitív érzelmi viszonyuk alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulják azok védelmét, az 

értékek megőrzését. 

A környezetvédelmi nevelés is hangsúlyos szerepet kapott. 

Az óvónők beszélgettek az újrahasznosításról, s barkácsolás keretén belül többször készítettek 

újrahasznosított tárgyakat. Felhívták a gyermekek figyelmét az energia takarékosságra, melynek 

realizálódása az óvodában a vízzel való takarékoskodásban nyilvánul meg. 

 

Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban 

azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység 

 

Gyermekeink a játékos jellegű munkákat általában könnyedén, örömmel végezték. A munka folyamatában 

megfigyeléseket, tapasztalatokat szereztek társadalmi környezetükről, munkavégzés közben formálódott 

munkához való viszonyuk. A munkajellegű tevékenységek elvégzése a gyermekektől belső fegyelmet, 

kötelezettségvállalást, annak teljesítését igényelte, ezért a munkavégzés során szükség volt a buzdításra, a 

célért vállalt erőfeszítés szépségének megéreztetésére, a felnőtt megerősítő, dicsérő értékelésére. 

Munkájukat - elsősorban önmagukért és a közösségért – nagy örömmel és aktivitással végezték, mely 

munka tartalmazta az önkiszolgálást, az alkalomszerűen végzett feladatokat, a napi munkát, a 

környezet, a növény és az alkalomszerű, eseti állatgondozást. 

 

 
A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

 

Munkánk során továbbra is szem előtt tartottuk, hogy a gyermekek óvodai tanulásának feltételei a 

játékosság, cselekvő aktivitás, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, valamint a felfedezés 

lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

Az óvónők módszertani szabadsága megvalósult: az idő kezelésében, a játékok, foglalkozások, 

tevékenységek tartalmához illő szervezeti formák megtalálásában, a gyermeki műveltség anyagának a 

mindenkori helyzethez illő összeválogatásában. 

 

Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek önként kapcsolódjanak a tanulási folyamatba.  
 

A gyermekek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan 

igyekeztünk felhasználni nevelési céljaink megvalósítása érdekében. 

Feladatunk volt a gyermekek kompetenciáinak, készségeinek, képességeinek fejlesztése előzetes 

tapasztalataira, ismereteire építve, érdeklődési kedvének fenntartása és tanulási vágyának megalapozása. 

Ennek eredményeként célkitűzésünk próbáltuk megvalósítani, és méréseink alapján az értelmi 

nevelés területén az előző év mérési értékét elértük  és a testi nevelés területén is ,de nem értük el a 

szociális nevelés területen. 
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1.3. Az év során végzett mérések, vizsgált eredményei  

 

 
Törvény által előírt feladatunk a belépő gyermekek  és az iskolába lépő gyermekek felkészültségének felmérése, 

továbbá . a tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint az egyéni fejlesztések ellátása.   

 

Évek óta sikeresen alkalmaztuk óvodánkban a gyermekek fejlettségi szintjének méréséhez az Ovi SZOLGA 

rendszert. Ebben az évben is nagy segítség volt minden pedagógus részére, mert pontos képet kaptak a 

gyermekek aktuális fejlettségi szintjéről. Minden tagóvodában elkészültek a szeptember hónaptól óvodát 

kezdő, illetve már óvodába járt gyermekek felkészültségének mérései. Az eredmények meghatározták 

további nevelési feladatainkat. 
   

 

 

A kimeneti értékek alakulása 
 

Az óvodába járó gyermekek fejlettségmérését a törvényi előírásoknak megfelelően évente két alkalommal - 

2015. november és 2016. április havában - minden tagóvodában elvégezték az óvónők, melynek eredménye 

az alábbi: 
 

 
 

 

 

mérési területek 
Béke 

tér 

Fácán 

Tagóvoda 

Harkály 

Taqgóvoda 

Kutyavári 

Tagóvoda 

Ófalusi 

Tagóvoda 

Tállya 

Tagóvoda 

Tündérkert 

Tagóvoda 
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Óvodai 
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 testi 

területen 
94% 95% 98% 97% 91% 96% 98% 95,5% 

értelmi 

területen 
91% 88% 93% 94% 85% 94% 99% 92% 

szociális 

területen 
92% 89% 92% 93% 86% 94% 96% 91,7% 

összesen 93% 91% 94% 95% 87% 95% 98% 93% 

 

A fenti kimutatás átlagos értékei alapján az elmúlt év eredményeihez viszonyítva változás történt, így 

gyermekeink a testi és az értelmi nevelés területen a legfejlettebbek.  

A legalacsonyabb értékeket átlagosan a szociális terület mutatja.  

 

A szociális alapkészségek fejlődésének jelentős része óvodáskorban és azt megelőzően zajlik. A tanítás 

során nagyon hatékony a „modellnyújtás” – a kívánt viselkedés bemutatása – , mivel általa a megkívánt 

magatartás minden mozzanata jól illusztrálható. 

Az óvodában az óvónővel együtt végzett „csoportos tevékenységek „változatos tartalmukkal alkalmasak a 

pozitív szociális szokások, készségek kialakítására. A gyerekek ilyenkor párokban vagy kis létszámú 

csoportokban tevékenykednek, ezáltal olyan fontos szociális készségeket gyakorolnak, mint az 

együttműködés, a másikra figyelés, az elfogadás, a tárgyak megosztása. 

A gyermek erkölcsi-szociális érzelmei nem csak a mindennapi élet eseményein keresztül fejleszthetők, 

de szerepjátékkal, bábozással, dramatizálással is. 

 

A társas viselkedés esetében a személyiség biológiai alapprogramja a szociális tanulás, a társas közeggel 

való folyamatos kölcsönhatás, a nevelés által az életkor növekedésével módosul, változik, az öröklött 

készlet kiegészül a tanult elemekkel.  
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A mérés eredményét a szülőkkel megbeszélték minek következtében tettünk javaslatot a gyermek 

beiskolázásával kapcsolatban 

 

Eredményesebb nevelői munkánk érdekében nagyobb figyelmet kellett fordítanunk a hatékony 

a modellnyújtásra és arra, hogy az óvónők által összeállított fejlesztő terv-program szervesen 

illeszkedjen az óvodapedagógiai gyakorlathoz, ezért annak beépítése minél hatékonyabban 

biztosította a gyermekek számára a változatos megismerést, óvodáskor végére a „totális érzékelő 

apparátus” kialakulását. 

 

 

Vizsgálataink megfigyelés jellegűek, a gyerekek teljesítményét korosztályukhoz, illetve társaikhoz 

viszonyítottuk. A legtöbb eljárást csoportos játék, torna közben alkalmaztuk, mert nem kívánt elkülönítést, 

de tapasztalatunk, hogy ezen módszer kizárólagos használatának torzító hatása is lehet. 

 

Az eredményeket tekintve, túl nagy problémák, lemaradások nincsenek óvodásaink között. Akik pedig 

segítségre szorulnak, megkapják egyénre szabottan. 

 

A HHH-s gyermekek esetében – a TÁMOP Pályázat előírásainak megfelelően – DIFER bemeneti, ill. az 

iskolába menőknél DIFER kimeneti mérést is végeztünk, melyek reálisan tükrözték és lefedték az egyéb 

mérési eredményeket, fejlődési mutatókat. 
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1.4. Belépő gyermekek felkészültsége 
 
 

 

Mind a hét tagóvoda önálló óvodai körzettel rendelkezik. Az óvodai körzetek, jelentősen eltérő 

szociokulturális háttérrel rendelkeznek, ezért a szülői elvárások, igények is eltérnek.  

 

A felkészültség mérése csak november hónapban valósult meg, amikor a gyermekek a kezdeti érzelmileg 

túlfűtött nehéz időszakon már túl voltak és így a mérési eredmények a valósághoz jobban közelítettek. 
Kiemelt feladatunk volt a belépő gyermekek felkészültségének felmérése, ill. a tehetséggondozása, 

felzárkóztatása, valamint az egyéni fejlesztések minőségi megújítása.   
   
   
 

 

 Vizsgálataink megfigyelés jellegűek, a gyerekek teljesítményét korosztályukhoz, illetve társaikhoz 

viszonyítottuk.  

 

 

  

Béke tér 
Fácán 

Tagóvoda 

Harkály 

Tagóvoda 

 Kutyavári 

Tagóvoda 

 Ófalusi 

Tagóvoda 

Tállya 

Tagóvoda 

Tündérkert 

Tagóvoda 

 összesen 

3 

éves 

4  

éves 

5  

éves 

3 

éves 

4  

éves 

6  

éves 

3 

éves 

4  

éves 

5   

éves 

6  

éves 

3  

éves 

4  

éves 

5  

éves 

6  

éves 

3  

éves 

4  

éves 

5  

éves 

6  

éves 

3  

éves 

4  

éves 

5  

éves 

3  

éves 

4  

éves 

5   

éves 

3  

 éves 

4   

éves 

5 

  éves 

6 

  éves 

    
vizsgált 
gyermekek 
száma 

30 2 0 30 6 1 23 3 2 0 60 8 5 7 18 2 1 1 22 3 1 18 8 0 201 32 9 9 

A 
rendszerben 
meghatározo
tt           33 
pontot elérte 

28 2 0 30 6 1 23 3 2 0 60 8 5 7 13 2 1 0 22 3 1 18 8 0 194 32 9 8 

A 
rendszerben 
meghatározo
tt               33 
pontot nem 
érte el. 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 

 

Óvodapedagógusaink az óvodába érkező új gyermekekről „Adatgyűjtő lap” kitöltésével tájékozódtak a 

gyermekek otthoni neveléséről, szokásrendszeréről, melynek célja a gyermeki szokások, szükségletek gyors 

megismerése, annak figyelembe vétele az óvodai gyermeki szükségletek kielégítésében.  
 

 

Az óvodánkba érkező gyermekek igen változatos egyéni képességekkel, és igen eltérő szociokulturális 

környezetből érkeztek. 

Ebben a nevelési évben csökkent az előző évhez képest a valamilyen problémával küzdő gyermekek száma. 

Méréseink alapján a 3 éves gyermekek 3,48 % -a nem érte el korosztályának megfelelő fejlettségi 

szintet. Ez az eredmény az előző év eredményével összehasonlítva lényegesen javult. Az érintett gyermekek 

fejlesztésére, felzárkóztatására kiemelt figyelmet fordítottunk. 
 

A befogadó közösség tagjaként természetesnek vettük, hogy a teljesítmény nem befolyásolja az emberi 

értékeket, gyermekeinkben is igyekeztünk tudatosítani, hogy becsüljék meg, értékeljék saját meglévő 

képességeiket, azokat tanulják meg teljes mértékben kihasználni, érezzék a közösség segítő erejét, 

biztonságban mozogjanak társaik között. 
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1.5. Tehetséggondozás,- felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 
 

Mindkét területen az óvodapszichológus sietett az óvónők segítségére. Ebben az évben is közös erővel 

támogatták a kiemelt figyelmet igényelő gyermekek tehetséggondozását és a gyengébbek 

felzárkóztatását. A gyermekek fejlesztését mindegyik tagóvodában két síkon valósítottuk meg: - óvodai 

csoportjainkban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve - kiscsoportos „tehetséggondozó” foglalkozások 

keretében.  

 

Tehetséggondozás 
 

 

Aki magas szintű teljesítményre képes az élet bármely tevékenységi területén, az 

tehetségesnek tekinthető. 

A fejlesztő munkának egyik kritikus pontja, hogy milyen életkorban kezdődik el a speciális 

tehetségfejlesztés. 

Erre figyelve apró lépésekben haladtunk az év folyamán, pl. a szülők által igényel programok szervezésénél. 

Figyelembe vettük, hogy gyermekeinknél milyen képességek fejlődnek a hasznos időtöltés során, ki az a 

gyermek, akiben felfedezhető, valamiféle átlagosnál magasabb szintű adottság. Az ilyen gyermek szüleinek 

figyelmét felhívtuk a gyermekben bontakozó tehetségre. 

 

Tagóvodáinkban három területen igyekeztünk fejleszteni a gyermekek kiemelkedő képességét:  
  

- vizuális képességet 

- zenei képességet 

- mozgási képességet 
 

Ezek programszerű egyéni fejlesztése folyamatosan valósult meg. Az érdeklődő gyermekek külön 

programokon vehettek részt érdeklődésüknek megfelelően. 

Gyermekeink ebben az évben is a mozgás (úszás, foci, mezítlábas torna és tánc) területén értek el 

kiemelkedő eredményeket, továbbá a zenei képességek területén és a hagyományőrző népi gyermekjátékok 

keretén belül, de egyéb területeken is jeleskedtek, mint például az angol nyelv. 
 

Elsősorban nem az ismeretközvetítés, ismeretátadása volt a célunk, hanem a gyermeki személyiség 

sokoldalú, komplex fejlesztése, felkészítése az életben való eligazodásra. 

 

A gyermekek képességeinek felmérésénél három alapelvet vettünk kiemelten figyelembe: 

 

- a fizikai, a lelki, a szellemi fejlődés integrált megjelenítését 

- minden gyerek egyéni fejlődési utat jár be, és ez jelenti a differenciálás alapját 

- ha egy-egy területen hiányosságokat tapasztalunk, nem feltétlenül ezt kell direkt módon fejleszteni, 

hanem az alatta lévő (általános gyermeki) fejlődési lépcsőfokot kell megerősítenünk 

 

Ennek megvalósulására óvónőink továbbra is az alábbi feladatokat végezték el:  

 

- Megfigyelés útján a tehetséges gyermekeket próbálták „felkutatni” 

- Sokféle tevékenységet kínáltunk, segítve a gyermekek érdeklődési irányainak megismerését 

- Segítették a gyermeket képességeinek továbbfejlődésében 

- Differenciáltan fejlesztették a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális 

szükségleteit) 

- A tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalát erősítették (pszichomotoros és érzelmi 

akarati éretlenség) területén 

- Erősítették a gyermek pozitív én-tudatának kialakulását 

- Minden épületben biztosították a megfelelő szeretetteljes légkör  

- Szülők figyelmének felhívása esetleges kiemelkedő gyermeki képességre 
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- érzelmi ráhangolódás elősegítése (ösztönzés, motiváció)  

- a harmonikus mozgás elősegítése  

- a gyermek ösztönös mozgásigényének kielégítése a mozgás örömének felfedeztetése 

- egyenletes lüktetés és a ritmusérzék fejlesztése  

- nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék fejlesztése, testséma, oldaliság fejlesztése, térérzék 

fejlesztése  

- célzott képességfejlesztés egyéni bánásmód keretében. 

 

 

Felzárkóztatás , egyéni fejlesztés 

 

Az Esélyegyenlőségi Program feladatai – az egyéb Programokkal - továbbra is összhangban, szorosan 

egymásra épülve, egymást kiegészítve kerülnek meghatározásra és teljesítésre. 

 

Óvónőink a gyerekek képességeinek ismeretében – szükség szerint a felzárkóztatáshoz - egyéni, illetve 

kiscsoportos foglalkozásokat tartottak, és személyre szóló fejlesztési tervet készítettek.  A „terápia” a 

lemaradó részképességek fejlesztésén alapult.  
 

Feladat: 

- A hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlőség 

előmozdítása, az óvodai élet minden területén folyamatosan végzendő napi aktuális 

munka. 

- beiratkozás 

- ismeretközvetítés 

- csoportos és egyéni fejlesztés 

- pedagógusok szakmai továbbképzése 

- partnerség- építés, kapcsolattartás a szülőkkel, szakmai és társadalmi környezettel 

- A tanköteles korú gyermekek képességeinek felmérése, és a hiányos területek fejlesztése 

 

Tagóvoda  

neve 

tényleges 

létszám 

EPSZ  

intézményben  

Gyermekünk 

Álmaiért 

Alapítvány 

 szakembere által 

óvodában 

óvónő által  óvodában  

ÖSSZESEN 

fejlesztésben 

részesült 

Fejlesztésben 

réaszesült 
Fejlesztett fejlesztett fejlesztett 

SNI  gyermek 
SNI  

gyermek 

BTM 

gyermek 

  HHH                    

gyermek 

  HH                    

gyermek 

Béke  

téri Óvoda            
157 

1 0 0 2 1 9 5,73% 

Fácán 

Tagóvoda                                           
129 

0 0 0 2 5 12 9,30% 

Harkály 

Tagóvoda 
81 

0 0 0 0 0 4 4,94% 

Kutyavári 

Tagóvoda 
294 

0 0 0 1 0 9 3,06% 

Ófalusi 

Tagóvoda 
70 

0 5 0 2 12 32 45,71% 

Tállya 

Tagóvoda         
66 

0 0 0 0 0 5 7,58% 

Tündérkert 

Tagóvoda             
84 

0 0 0 2 2 11 13,10% 

Összesen 881 1 5 0 9 20 82 9,31% 

  

A nyilvántartott adataink alapján az óvoda létszámának  9,31 %- a részesült fejlesztésben. A fejlesztések 

aránya tagóvodánként jelentősen eltér. A gyermekek felzárkóztatása egyéni fejlesztés az Ófalusi 
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Tagóvodában volt a legjelentősebb, mert a gyermekek 45,71-% -a részesült valamilyen fejlesztésben. 
Természetesen mindez kiemelt figyelmet igényel, hiszen egész évben a pedagógusok és a gyermekek 

számára is nagyon megterhelő volt. 

 

Az intézményünkben a már jól ismert és használt fejlesztési naplóban dokumentáljuk a egyéni fejlesztésre 

szoruló, hátrányokkal, elmaradásokkal küzdő gyermekek fejlesztését. Azokról az óvodásokról van itt szó, 

akik rendelkeznek EPSZ vizsgálat általi szakvéleménnyel.  

 

Az idei évben is az előző nevelési év során EPSZ-be iskola érettségi vizsgálatra küldött és óvodában maradó 

gyermekek fejlesztése valósult meg, valamint kiegészült azokkal a gyerekekkel, akiket szülői kérésre 

küldtünk vizsgálatra.  

Nevelési évünkben az intézménybe járó HHH gyermek fejlesztése is folyt a TÁMOP. 3.3.2 pályázatának 

értelmében. A fejlesztés megvalósításához szükséges módszertani, szakmai segítséget folyamatos 

önképzéssel, egymás munkájának nyomon követésével, szakmai megbeszélésekkel igyekeztünk elérni. 

 

Az egyéni fejlődési szintet és ütemeket figyelembe véve, a pszichikus funkciók által meghatározottan a 

gyermek pillanatnyi állapotából kiindulva olyan célzott módszereket, tevékenységeket és eszközöket 

választottunk, alkalmaztunk, amelyek segítségével a külvilágból szerzett ingerek, tapasztalatok fejlesztő 

módon épülhettek be a személyiségbe és alkothattak alapot a további fejlődéshez. 
 

 

Változatlanul kiemelt feladatunk volt biztosítani intézményeinken belül a szegregáció mentességet, az 

egyéni bánásmód elvének teljes körű érvényesülését és az esélyteremtést támogató lépéseket, 

szolgáltatásokat. 

A gyermekek felzárkóztatását a logopédussal illetve az EPSZ szakemberekkel közösen végeztük. 
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1.6. Az éves munkaterv teljesítése 

 
„ Egy gyerek fejlesztésének nincsenek, módszerei- csak környezet 

van, amelyet a pedagógus megteremt saját személyiségével, 

felelősséggel, módszertani kulturáltságával-meggyőződésének 

megfelelően- ez vezet eredményhez” 

(Paulo Coelho) 

 

A 2015-2016-os nevelési évben végzett nevelő munkát tartalmasnak, aktívnak értékelem. Az újabb 

pedagógiai tartalmak beépítése, és a társadalmi körülmények miatt bekövetkezett változásokhoz való 

alkalmazkodás mellett megtartottuk óvodánk pedagógiai értékeit. 

 

Az éves munkatervben kitűzött célokat megvalósítottuk. Valamennyi tagóvodában az óvónők újra 

átgondolták és tervezték a nevelési év nevelési feladatait, szokásrendjét és annak összehangolási módját az 

óvoda helyi arculatával. 
 

Nevelőmunkánkban fontosnak tartottuk és kiemelten kezeltük  

 

- A törvényi változásoknak megfelelő működés folyamatos biztosítása és ennek alapján 

dokumentum módosítások elvégzése  

- A nevelőtestület felkészítése a Tanfelügyeleti ellenőrzésre a kompetenciák tükrében. 

- Önértékelési munkacsoport szervezése és működtetése  

- Játék nevelőszerepének mélyítése 

- Óvodai fejlődési napló vezetése, kiemelt figyelemmel,  az átlagon felüli képességgel rendelkező 

gyermekekre 

- Információ áramlás segítése és az Együttműködés erősítése 

- Zenei nevelés mélyítése 

- A környezetvédelmi szempontok megvalósulásának ellenőrzése 

- Pályázatok készítése 

- Pedagógusok ösztönzése az eredményesebb munkára 

 

A célkitűzések reálisak voltak és megvalósíthatók: 

 

- A célkitűzések reálisak voltak és megvalósíthatók 

- Az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörtént. 

- Az éves munkaterv összhangban volt a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel.  

- Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangot 

alkottak.  

- Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálta és eredményezte, mely a 

dokumentumokban nyomon követhető/ 

- Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, 

tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói 

elvárások teljesülését szolgálták.  

- A nevelőtestület minden tagja biztonsággal tájékozódott a PP- ban. 

- A nevelőtestület minden tagja tervezőmunkáját a PP szerint végezte.  

- A pedagóguskompetenciák helyes értelmezése és azok megvalósítása az óvodai életben az óvónők 

napi nevelői munkájában egyre inkább nyomon követhető volt. 
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-  A Belső Önértékelési Munkacsoport elkészítette az öt éves programot és az éves tervet, melyet a 

nevelőtestület tagjai megismertek és megvalósítottak. 

- Nevelőmunkánkban a gyermeki személyiség- és képességfejlesztés legfontosabb eszközeként, a 

gyermeki fejlődés legfontosabb területeként kezeltük a játékot. 

- Törekedtünk arra, hogy az óvónők irányítása minden esetben játékot követő legyen. 

- A gyermekek fejlettségmérését az OVISZOLGA értékelési rendszerrel az előírásoknak megfelelően 

2015 novemberében és 2016 áprilisában mindenki elvégezte.  

- A gyermekek eredményeiről - fejlesztő céllal - folyamatosan visszacsatolunk a szülőknek és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyerekeknek. 

- Az intézményen belüli információátadás fejlesztése és a szakmai párbeszéd erősítése minőségi 

fejlődést eredményezett a napi pedagógiai munkában 

- Gyermekeink zenei alkotókedvének felkeltése, kialakítása sikeres volt. A zenei képességek, 

ritmusérzék, zenei emlékezet fejlesztését a hely, idő, eszközök biztosításával, körjátékok 

kezdeményezésével, hangszeres játékokkal való gyakorlás lehetőségének megteremtésével 

segítették az óvodapedagógusok. 

- A minél több érzékszervvel történő tapasztalatszerzést biztosították a tagóvodákban, az egészséges 

kulturált környezet szokásainak alakításához. 

 

A nevelési év folyamán sok lehetőséget ragadtunk meg a környezettudatosság fejlesztése érdekében. A 

természet ünnepei, világnapok alkalmából programokon vettünk részt. Így gyermekeink akár a szüleikkel 

együtt kerülhetnek közel a természethez, tapasztalhatják meg azt, hogy mi is a környezettudatosság. 

 

A gyermek nevelésében és az erkölcsiség alapjainak lerakásában, annak építésében is a szülő elsődleges 

szerepe és kötelessége vitathatatlan.  Óvodapedagógusaink ebben az évben is sokat fáradtak és tettek 

azért, hogy a gyermekek az erkölcsi értékeket és normákat elsajátítsák, ezen belül ismételten a 

hazaszeretetre és a szülőföld megismerésére fordítottak nagyobb figyelmet a nevelési év folyamán. 

 

Nevelési évünk kiemelkedő feladatai közül : 

 

- A nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény óvodákat érintő újabb változásait sikeresen 

bevezettük  

- Az óvoda működését szabályozó dokumentumokat átvizsgáltuk a stratégiai és operatív célok 

viszonya alapján 

- Az új gyermekek adatait a KIR –ben felvittük a változásokat szükség szerint rögzítettük  

- A nem körzetes óvodaköteles gyermekek lakcím szerint illetékes jegyzőjét értesítettük  

- A törvényi változásoknak megfelelően elkészítettük az öt éves minőségi programot és a hozzá 

kapcsolódó aktuális éves tervet 

- Kiemelt figyelmet fordítottunk az Óvodai fejlődési napló vezetésére és annak alkalmazására, 

valamint az átlagon felüli képességgel rendelkező gyermekekre 

- Törekedtünk pályázatok készítésére több – kevesebb eredményességgel 

- A munkaközösség vezetőket jobban bevontuk a szakmai munka gyakorlati megvalósításába, 

annak ellenőrzésébe 

- Az előző évi értékeléséből adódó helyi feladatok minden tagóvodában megvalósultak 

-  

 

Vezetőként igyekeztem a nevelési év folyamán dolgozóink szakmai együttgondolkodását erősíteni a 

munkaközösségek műhely munkáján keresztül. Hasonlóan a tagóvoda-vezetőkkel közösen a tárgyi és 

személyi feltételeket, valamint a napi munkát segítő dokumentumokat összehangoltan elkészíteni 

(beosztások, munkatervek, munkaköri leírások). 
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Nevelési évünk kiemelt eseményei: 
 

- A Városi Óvodai Szakmai Napok megnyitóját a Fácán Tagóvodában szerveztük meg 

- A Városi Óvodai Szakmai Napon minden tagépület nevelőtestülete aktívan vett részt,  

- Az intézmény ellenőrzésre készülődve a vezetői és a pedagógus kompetenciák illetve az  intézményi 

kompetenciák alapján a tanfelügyeleti ellenőrzésre felkészülés 

- Az „Egyenlő eséllyel Érden” TÁMOP 3.3.2. elnyert pályázatban foglaltak folyamatos 

megvalósítása 

- A „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című  TÁMOP-3.4.2  11-A pályázatban 

foglaltak folyamatos megvalósítása 

 

Mindez mellett az éves munkatervben kitűzött stratégiai céljainkat elértük, és azokat a lehetőségekhez 

képest megvalósítottuk. 

 

 

Tagóvodai értékelés alapján a pedagógiai munka  

 
A törvényi változásoknak megfelelő működés folyamatos biztosítása és ennek alapján 

dokumentummódosítás 

 

- A dolgozók tájékoztatása a jogszabályi változásokról tagépületenként megtörtént 

- A törvényben szabályozott folyamatok betartására, alkalmazására - a nevelés valamennyi területén - 

fokozott figyelmet fordítottunk 

- Az óvoda működése biztonságos, kiszámítható, jogszerű  

- Az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörtént, a tervek elkészítésében a 

nevelőtestület aktívan részt vett. 

- A megváltozott és módosított dokumentumok megismerése és a felmerülő kérdések megválaszolása 

által világos összefüggő képet kaptak a törvényi változásokról.  

 

 

A nevelőtestület felkészítése a Tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

 

- a tanfelügyeleti és minősítési rendszert már ismerték a kollégák, ezeknek az ismereteknek a 

pontosítása, rendszerben való elhelyezése, gyakorlati alkalmazása valósult meg a nevelési év során 

a hospitálások alkalmával. 

- Rendszeres hospitálások az óvónők között, megbeszélések, helyzetelemzések, egyéni problémák 

megbeszélése, kompetenciára épülő értékelések segítették a felkészülést. 

-  Bővült az óvodapedagógusok pedagógiai szakmai ismerete, magabiztosabbá váltak munkájuk 

során. Realizálódott szakmaiságuk, feltárásra került erősségük, hiányosságuk. 
- A pedagóguskompetenciák helyes értelmezése és azok megvalósítása az óvodai életben az óvónők 

napi nevelői munkájában egyre inkább nyomon követhető, egyre tudatosabb volt.  

- Az önértékelési csoport és a Kevesebb néha több munkaközösség adott lehetőséget a gyakorlati 

megvalósításra. A visszajelzések alapján a részt vevő kollégák szakmai ismeretei bővült, 

megértették a rendszer működését.  

- A tanfelügyeleti látogatás,és minősítés rendszerének megismerése érdekében több ízben szervezett 

az intézményvezető előadást az elmúlt években, mely által a kollégák részletesen megismerhették 

az elvárás és követelményrendszert és mindez által a felkészülés biztosított volt. 

-  Egész éven át tartó jó gyakorlatokat szerveztünk.  

- Intézményünk három tagóvodájában tagóvoda vezetői értékelés történt, melynek következtében 

vezetői önfejlesztési tervek készültek és az Oktatási Hivatal felé továbbításra kerültek. 
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Önértékelési munkacsoport szervezése és működtetése  

 

- A BECS munkacsoportot létrehoztuk és általuk a partneri elégedettségmérés dokumentumai a 

kompetenciák jegyében elkészültek és alkalmazásra kerültek. 

 

- A „Minőséggondozó” Önértékelési Szakmai Munkaközösség Éves tervét a nevelőtestület tagjai 

megismerték. 

- az óvodapedagógusok szakmai tevékenységének minősége pozitív irányba fejlődött. Presztízs 

kérdés volt a felkészülés a hospitálásokra (tervező munka, gyakorlati megvalósulás, reflexió) 

- korrekt, szakmai megállapítások (erősség, fejleszthető terület) születtek 

- reális és megvalósítható önfejlesztési terveket készültek 

- Megfogalmazódtak az intézményi elvárások és átláthatóbb lett a szakmai munka értékelését. 

- A már értékelt pedagógusok szakmai erőssége, valamint fejlesztendő területe körvonalazódott, 

melynek folyamán az önfejlesztési terv ütemezése megtörtént. 

 

Játék. 

 

- Nevelőmunkánkban a gyermeki személyiség- és képességfejlesztés legfontosabb eszközeként, a 

gyermeki fejlődés legfontosabb területeként kezelték óvodapedagógusaink a játékot.  

- Biztosították, hogy a szabadjáték, ill. az irányított játékos tevékenység mindig valamilyen mozgásos, 

manuális és intellektuális tevékenység ötvözete legyen, melyet motiválhatott a felfedezés, a 

kíváncsiság, a művelet öröme. 

-  A szabad játék folyamatos volt. Játékosan, cselekedtetve adott a gyermekeknek újabb és újabb 

ismeretet. 

- A további fejlődés érdekében a következő évben a hospitálások témája az irányított játék tervezése, 

megvalósítása lesz. 

- Gyermekeink a kötetlen, szabad játéktevékenységeik alkalmával sok ismeretre tettek szert, sokat 

tanultak, nagymértékben fejlődött kognitív képességük, verbális kommunikációjuk, nyelvi 

kifejezőkészségük. Az együtt játszó gyerekek sokat tanultak egymástól is. 

- A legtöbb tagóvoda udvara tökéletes lehetőséget biztosított a gyermekek szabad mozgásigény 

kielégítésére 

-  Az udvarokon az óvónők a közösségi érzést erősítették, hogy másik csoport gyermekeivel is együtt 

tudjanak játszani. 

 

Óvodai fejlődési napló vezetése, kiemelt figyelemmel, az átlagon felüli képességgel rendelkező 

gyermekekre 

 

- A gyermekek fejlettségmérését az OVISZOLGA értékelési rendszerrel, az előírásoknak 

megfelelően 2015 novemberében és 2016 áprilisában mindenki elvégezte.  

- Novemberben a rendszerben a már szereplő gyermekek mérése mellett „felvitelre” kerültek az 

újonnan érkezők adatai is. A bemeneti megfigyelések rögzítésével, tavasszal az aktuális áprilisi 

mérések kiegészültek a kimenő mérések eredményével is. 

- A szülők tájékoztatása fejlődéséről megtörtént. 

- a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztésének hatékonyabb megvalósítása a következő év 

újabb feladata lesz.  
- Az újabb elméleteket megismerve szükségét éreztük a „tehetség műhelyek” létrehozását. Ennek 

kidolgozása a következő év feladata lesz. 

- Az óvónők a kiemelkedő képességű gyerekeknek is teret biztosítottak, a képességeik 

kibontakoztatására. Az ábrázolásban kiemelkedő gyermekek munkáit, néhány tagóvodából 

- A szabad, de irányított játék minőségének javítása még a következő évek feladata lesz. Elindultunk a 

fejlődés útján, de még tisztázandó elméleti, gyakorlatban megvalósítható kérdések maradtak 

megválaszolatlanul. Első lépésként elkészült a „Nyári napló”, melyben összevontan a tagintézmény 

gyerekeinek játék heteket terveztek. Jó irány volt ez, így a gyermekek nyári élete, játéktevékenysége 

több fejlődési lehetőséget biztosított. 
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rajzpályázatra küldték.Pl. Az Állatok Világnapjára a Tesco által szervezett pályázatra, illetve a 

Madarak és fák napjára is küldtek be pályázatot. 

- Az átlagon felüli képességgel rendelkező gyermekek esetében a szülőkkel konzultálak az 

óvodapedagógusok, fejlesztő foglalkozásra tettek javaslatot. A gyermekek differenciált fejlesztése 

megvalósult a csoportokban az óvodapedagógusok által. 

 

- A gyermekek eredményeiről - fejlesztő céllal - folyamatosan visszacsatolunk a  szülőknek és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyerekeknek. 

 

Információ áramlás segítése és az Együttműködés erősítése 

 

- Az intézményen belüli információáramlás megvalósult. A kötelezően előírt értekezleteken túl (év 

eleji, félévi, év végi, munkatársi. nevelőtestületi értekezlet) heti rendszerességgel (hétfőn 

óvodapedagógusokkal,) tartottak megbeszéléseket a tagóvoda-vezetők, melyekhez az aktualitás, 

vagy az elmúlt hét történései adták a témát, megoldásra váró feladatokat. 

- A tagintézményekben egész évben rendelkezésre álltak az IKT eszközök, ezek használatára, 

(pedagógiai dokumentáció végzése, pedagógiai tevékenység) ösztönözte minden tagóvoda-vezető a 

munkatársakat. 

- Az intézményen belüli információátadás fejlesztése és a szakmai párbeszéd erősítése minőségi 

fejlődést eredményezett a napi pedagógiai munkában – szakmai munkaközösségek 

tudástámogató munkájával, egyéb tapasztalatok, ismeretek átadásával. 

- A „jó gyakorlat” hospitálások során egymás munkájának kölcsönös megismerése, egymás iránti 

tisztelet fokozása megvalósult a nevelőtestületekben 

- Hangsúlyt helyeztek a szakmai ismeretek bővítésére, önfejlesztésre, megszerzett ismeretek 

továbbadására, az egyéni önbizalom erősítésére, növelésére. 

- További feladatunk a szakmai nyelv ismeretének fokozására, tudáshalmaz bővítésére. 

- Minden tagóvodában rendszeres megbeszéléseket tartottak, melynek keretében tájékoztatták 

egymást. 

 

Zenei nevelés 

 

- A zene, a mozgás, az énekes játék lételeme gyermekeknek, és alapja a hagyományőrző nevelési 

munkának. Gyermekek zenei alkotókedvének felkeltése, kialakítása sikeresen megkezdődött. 

- A zenei nevelés elsődlegesen a megszokottak szerint, tervezett tevékenységek keretében valósult 

meg, illetve szabadjáték alkalmával. 

- A zenei neveléssel foglalkozó munkaközösség működött, melynek munkájában minden tagóvodából 

részt vett egy kolléga. A munkaközösség éves munkája során előtérbe helyeződött a gyermekek 

érzelmi intelligencia növelése, az esztétikai fogékonyságának finomítása , élmény, zenei befogadó 

készség alakítása . 

-  

- A következő év újabb feladata a zenei nevelés kultúrájának, szakmai színvonalának emelése. 

- Az ének, zene az óvodás gyermek számára az élmény és ismeretszerzés szempontjából kiemelt 

fontosságú; mert: 

– a zenei hatás folyamatos, a ritmuson, a lüktetésen és a dallamon keresztülhat; 

– közvetlen érzelmi hatás éri a gyermeket, mivel a dalt élő személy adja elő és a gyermekek 

közösen hallgatják, majd éneklik; 

– az éneklés legtöbbször játékkal párosul, ez fokozza a gyermek örömét, egyben erősíti a 

biztonságérzetét és fejleszti alkalmazkodóképességét;  

– Mivel több csoportban van SNI-s gyermek, az Ő nevelésükben kiemelkedő szerepet játszik a zene, 

gyakran csak ezzel lehet őket megnyugtatni. Ezért törekedtünk , hogy minden csoportban legyen  CD 

lejátszó, nyugtató zenei Cd.  

– Zenei nevelésünk az óvoda egész életét áthatotta, mindennapjainkhoz hozzátartozott. Érzelmeken 

keresztül hatott a gyermekekre, élményekhez juttatta őket, fejlesztette képességeiket, segítette őket 

az önkifejezésben.  



 23 

– Nagy hangsúlyt fektettünk a zenei képességek fejlesztésére, a tiszta éneklési készség, a zenei hallás 

fejlesztésére, a ritmusérzék a zenei formaérzék fejlesztésére, és a zenehallgatás nevelésre. 

 

A környezetvédelmi szempontok megvalósulásának ellenőrzése 

 

- A környezettudatos magatartás alakítása fontos szerepet töltött be életünkben az elmúlt évben is 

(takarékos energia felhasználás, áram, víz, szelektív hulladékgyűjtés csoport szinten is, műanyag 

kupak, papírgyűjtés, használt elem gyűjtése) 

- A Béke téri épületből egy fő 3 napos képzésben vett részt, ahol elsajátította a környezeti nevelés 

illetve a zöld óvoda lehetőségeinek megteremtését. 

- Megvalósítandó faladatunknak tartom a még hatékonyabb energiagazdálkodást és a Zöld Óvoda 

címének megpályázását, elnyerését minden épület számára. 

- A gyakorlatban, sokrétű tevékenykedési lehetőség biztosításával tapasztaltatták, ismertették, 

„tanították” meg a gyermekeket az élőlények "tiszteletétére", szeretetétére, az ember munkája révén 

létrehozott értékek megőrzésére, a kialakított rend óvására, megbecsülésére, az ezekkel kapcsolatos 

szabályok elfogadására, megtartására.                                                

- A Kutyavári Tagóvoda már sikeresen pályázott a Zöld óvoda címért. A környezettudatos nevelés 

még hangsúlyosabbá vált a mindennapokban.  

- Az Ófalusi Tagóvodában hosszú évek alatt kialakult a környezetvédelmi szemlélet, a  konyha  és 

fűszernövénykert gondozása, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósulása, a természetes anyagok 

használata a gyerekek és pedagógusok körében már természetessé vált . 

- Évek óta szelektíven gyűjtik a papírt, a műanyagpalackot, aludobozt, szárazelemet, használt 

étolajat.. Lehetőségekhez képest takarékoskodnak az energiával. Folyamatosan a komposztálnak 

és hasznosítják a zöldhulladékot. 

- . A madárszállodában idén is fészket rakott egy cinke és egy rigó. A gyermekek folyamatosan 

figyelték hogyan etették  fiókáikat  a madárszülők. 

- A Tállya Tagóvodában is évek óta gyűjtik szelektíven a papírt és a pet. palackot.  

- A környezetvédelmi világnapok nevelő-munka szerves részét képezi. 

- Vizuális tevékenység keretén belül, megismerhetik a gyermekek az újrahasznosítás fogalmát. 

- A Tündérkert Tagóvodában a jeles napok, Zöld napok tevékenységei, szervezett kirándulások a 

gyermekek számára elősegítette szűkebb és tágabb környezetük alaposabb megismerését, ahol 

kiemelt szerepet kapott a környezet, a Föld szeretete, megbecsülése.  

- -A változatos, színes, élmény gazdag óvodai élet megteremtésével, a jeles napjainkhoz kapcsolódó 

tevékenységek, programok során, elősegítették a gyermekek és a családok környezettudatos 

magatartásának, attitűdjének alakulását, a környezetért felelős életvitel megalapozását. 

 

- Mint minden évben tagóvodáink az idén is részt vettek a városi ÖKO napon. A gyermekek számára 

most is élmény volt ez a nap . 
 

Pályázatok készítése 

 

- A Béke téri épületben saját óvodai pályázatot szerveztek a víz világnapja alkalmából a gyermekek 

részére. Egyéni és csoportos alkotásokkal vettek részt az óvodások igen nagy sikerrel.  

- A Fácán Tagóvodában néhány pályázaton  vettek részt az elmúlt év során. Ezek a pályázatok 

kizárólag gyermekeknek szóló vizuális pályázatok voltak. Sajnos azonban az alkotás örömén túl 

nem értek el más eredményeket. 

- A Harkály és a Kutyavári Tagóvodákban pályázatokon nem vettek részt. Véleményük szerint a 

nevelőtestületet nagyobb erővel kell ösztönözni erre a tevékenységre. 

- Az Ófalusi Tagóvodában rajzpályázatokat készítettek több gyermekkel óvodai szinten az Állatok 

Világnapja alkalmából, melyet a helyi Tesco áruház szervezett. Több napon áti voltak kiállítva  a 

gyermekek munkái. Tavasszal a Madarak és fák napjára meghirdetett pályázaton vettek  részt. Innen 

még visszajelzést nem kaptak. Az Ovitündér pályázatra is beneveztek, de még innen sem kaptak 

visszajelzést.  

- A Tállya és a Tündérkert Tagóvodákban óvodai szinten pályázatot nem készítettek. 
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Pedagógusok ösztönzése az eredményesebb munkára 

 

- Az óvodák többségében a  pedagógusi munka ösztönzésére elismerésére a napi, eseti pozitív 

ráhatáson (dicséret, köszönet) kívül nem volt más. 

- A következő év feladata  valamilyen elismerési módszer kidolgozása. 

- A Kutyavári Tagóvoda megbízott vezetője szerint a nevelőtestület aktivitásának növelése és a 

közösségi magatartás erősítése szempontjából kevésbé lett volna eredményes egy személy munkáját 

elismerése. 

- Az Ófalusi Tagóvodában a dolgozók munkájának elismerésére pedagógusnapon, mint már az elmúlt 

évben is minden dolgozónak köszönő oklevelet készítettem egy szál virággal. 

- A Tállya  és a Tündérkert  Tagóvodákban  a pedagógus nap alkalmával rendezett  összejövetel 

keretén belül köszönte meg a  kollégák  munkáját a tagóvodavezető. / Vers, s a gyermekek által 

készített ajándékkal./ 

 

Helyi szakmai munkaközösség  
 

 

Óvodánk hét épületében 6 szakmai munkaközösség segítette munkájával óvodapedagógusaink szakmai 

előmenetelét. A munkaközösségek munkájában épületenként legalább egy óvónő részt vett és a tanultak, 

tapasztaltak alapján segítette a közvetlen kolleganők munkáját.  
 

 

Kitűzött célunk: 

 

 

Nevelőmunkánk minőségének továbbfejlesztése, a helyi nevelési programban megfogalmazott feladatok 

magas szintű megvalósítása. 

 

A munkaközösségek céltudatos magas színvonalú működése ebben a nevelési évben is pozitív szakmai 

elmozdulást eredményezett pedagógusaink szakmai felkészültségében, napi munkájában. A 

munkaközösség-vezetők igyekeztek a stratégiai és az operatív munkához is segítséget nyújtani. 
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Óvodánkban az alábbiakban felsorolt munkaközösségek működtek: 
 

s.s

z. 

munkaközösségünk 

neve 
A munkaközösség tartalmának jellege 

munkaközösség-

vezető neve 

1. „A hangok ereje” 
Zenei nevelés a gyakorlatban a 

munkaközösségi tagok elméleti és 

gyakorlati felkészültségének fokozása 

Muczáné  

Vígh Éva 

2. „Eséllyel” 
Esélyegyenlőség megjelenésének 

biztosítása a gyakorlatban 
Nagy Ramóna 

3. „A kevesebb néha több” 
Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre,  

a szakmai minősítésre 

 

Selmecziné 

 Dósa Éva 

4. „Minőséggondozó” 

Az intézményi BECS csoport munkájának 

összefogása 
intézményi önértékelés elkészítése, összesítése 

 partneri elégedettség figyelemmel kísérése , 
összesítése 

Czinkóczi 

Krisztina 

5. „Kreatív kincstár”  
Vizuális technikák bemutatása gyakorlati 

alkalmazásához útmutató 
Szunyoghné  

Cseh Krisztina 

6. „Múlt a jelenben” 
Érzelmi nevelés eredményessége a Jeles 

napok ünnepek tükrében 
Kissné  

Bánfi Katalin 

 

 

A munkaközösségek segítették óvodaépületeinkben a: 

 

- Szakmai ismeretbővítést, ismeret felelevenítést 

- Új módszerek, stratégiák megismerését 

- Nevelőmunka színvonalának emelését. 

 

Óvónőink számára lehetőséget adott a: 

 

- Szakmai tapasztalatcserére a jó gyakorlat működésére 

- Egymás szakmai munkájának megismerésére 

- Szakmai ellenőrzésben való közreműködésre. 

  

A szakmai munkaközösségek erősítették az intézményi belső kapcsolatok alakulását, az óvónők szakmai 

együttműködését, kommunikációját. 

Az óvónők érdeklődése és a továbbképzések működésének eredményessége indokolja, hogy a következő 

nevelési évben is biztosítsuk működésüket.  

A munkaközösségek működésének konkrét célkitűzéseit, feladat megvalósulásait a munkaközösségi 

beszámolók tartalmazzák.  

 

 
 

Feladataink: 
Rövid távú célok és feladatok: 
 

 törvényes működés biztosítása 

 tanfelügyeleti ellenőrzésre készülés 

 A BECS  működtetése 

 szakmai fejlődés biztosítása szakmai munkaközösségek működésével   

 sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységek szervezése,   

 a szabadjáték túlsúlyának érvényesítése; 

 valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő 

ösztönző környezet biztosítása;  
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2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 
„ arról beszélek, amit Egyetemes Felelősségnek nevezek,  

s ami annyit jelent, hogy mindannyian felelősek vagyunk 

egymásért,minden élőlényért és a természet egészéért. „ 

                                                               Dalai láma 

Az Óvoda Alapító Okiratában meghatározottak szerint 35 csoportban 900 gyermek ellátását 

oldottuk meg  hét épületben . 

 

Ennek ellátására a közoktatási törvény szerinti dolgozói létszám biztosított volt az alábbiak 

szerint: 

 

 Épületenként egy tagóvoda vezető 

 Csoportonként két óvodapedagógus váltott műszakkal 

 Három csoportonként egy pedagógiai asszisztens  

 Csoportonként egy dajka  

 Az óvoda hét épületére egy  óvodapszichológus 

 Egy fejlesztőpedagógus az Ófalusi Tagóvodába 

 4 fő technikai munkakör (óvodatitkár)  

 

a nevelői munka  teljes körű ellátását segíti 

 7 fő kihelyezett logopédus   

2.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 

 
Az óvoda dolgozóinak szakmai végzettsége és felkészültsége a törvényi előírásoknak 

megfelelő. Mindenki nagy szaktudással rendelkező aktív dolgozója az óvodának. A nevelési 

év folyamán az óvodák szakos ellátottsága 100 % -ról csökkent 96%- ra.  

 

 

Sorsz Tagóvoda neve 

Pedagógus 

létszám                  

(fő) 

Óvodapedagógusi 

végzettség 
Másod-                                 

diploma 

További 

szakképesítések Középfokú 
óvónői 

szakközépiskola 
Főiskola 

1. Béke téri épület 13 0 13 1 2 

2. Fácán Tagóvoda 10 0 10 0 1 

3. Harkály Tagóvoda 6 0 5 0 0 

4. Kutyavári Tagóvoda 20 0 18 3 0 

5. Ófalusi Tagóvoda 8 1 7 0 0 

6. Tállya Tagóvoda 6 0 6 0 1 

7. Tündérkert Tagóvoda 8 0 8 0 2 

Összesen: 71 1 67 8 5 
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Pedagógusminősítés   

 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről  és  a közalkalmazottak jogállását  meghatározó 

1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése alapján, : 

 

a 2016. évi minősítő vizsgán  3 fő vett részt,sajnos sikertelenül, ugyanakkor 3 

tagóvoda-vezető részesült tanfelügyeleti ellenőrzésben nagyon jó eredménnyel. 
 

Sorsz 
Tagóvoda neve minősítés

en  részt 
vett 

minősítését  
törölték törvényi 

változás miatt 

minősítés 

eredménye 

tanfelügyeleti 

ellenőrzésen 

vett részt 

1. Béke téri épület 0 0  0 

2. Fácán Tagóvoda 1 0 nem felelt 
meg 

1 

3. Harkály Tagóvoda 0 0  0 

4. Kutyavári Tagóvoda 0 0  0 

5. Ófalusi Tagóvoda 0 0  1 

6. Tállya Tagóvoda 0 0  1 

7. Tündérkert Tagóvoda 2 2 nem felelt 
meg 

0 

összesen 3 2  3 

 

a 2017. évi minősítési tervbe történő felvétel feltételei, szerint pedagógus-szakvizsgára 

2016. április 30-ig pedagógusaink az alábbi kimutatás szerinti nyilatkozatot tették. 
 

Sors

z 

Tagóvoda 
neve 

1. 2. 3 4. 5 6. 

nyilatko

zott  

összesen 

Tudomásul 
vette 

felvételét 
a 2017. évi 

- 
minősítési 
tervbe,me

rt 
kötelezett 

rá. 

Kérte 
felvételét a 
2017. évi - 
minősítési 

tervbe, 
mert 

lehetőséget 
kapott rá és 

a 
felvételekne
k megfelelt 

Kérte a felvételét a 
2017. évi - minősítési 

tervbe a nem  
kötelező minősítési 

eljárási díj 
térítésének 

kötelezettségével,miv
el a feltételeknek 

megfelelt,de 
lehetőséget nem 

kapott 

Nem kérte  
a felvételét 
a 2017. évi - 
minősítési 
tervbe,bár 

lehetőséget 
kapott és a 
feltételekne

k is 
megfelelt. 

minő
sítési 
vizsg

át 
már 

megt
ette
m 

Nem kérte 
felvételét a 
2017. évi - 
minősítési 

tervbe,mert 
lehetőséget 
nem kapott  

és a 
feltételekne
k sem felelt 

meg. 

1. Béke téri 

épület 
1 0 0 1 

1 
11 13 

2. Fácán 

Tagóvoda 
0 0 0 4 

1 
3 7 

3. Harkály 

Tagóvoda 
0 0 0 3 

0 
2 5 

4. Kutyavári 

Tagóvoda 
1 0 0 9 

0 
9 18 

5. Ófalusi 

Tagóvoda 
0 0 0 5 

0 
3 8 

6. Tállya 

Tagóvoda 
0 0 0 5 

0 
1 6 

7. Tündérkert 

Tagóvoda 
0 0 0 1 

2 
4 7 

összesen 2 0 0 28 4 33 72 

Pedagógusaink közül összesen 2 fő kérte felvételét az országos 2017 . évi minősítési tervbe.
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2.2. Az óvodából távozó dolgozók 

 
A magas dolgozói létszáma miatt természetes, hogy a nevelési év folyamán a személyi 

állományban folyamatos változások történtek.  

Óvodánkat nyugdíjba vonulás végett négy  óvodapedagógus és egy dajka, másik intézménybe 

való távozás végett  három óvodapedagógus és kettő ped. asszisztens hagyta el   illetve egy 

óvodapedagógus szerződése járt le, melynek meghosszabbítását a tagóvodavezető  és a 

tagintézmény nevelőtestülete nem javasolta.  

 

 

 

 

 

A nevelési év elején és közben óvodából távozó dolgozók :  
 

 

 

Sor-

szám 

Tagóvoda 

neve 

A dolgozó neve beosztása A távozás 

ideje 

A távozás oka 

1. Béke téri épület 

Kékesi Magdolna óvodapedagógus 2016.05.30. 
felmentéssel                                          

(40 év - nyugdíjas 

Kávrá Edina 

Magdolna 
óvodai dajka 2015.12.18.. közös megegyezéssel 

Szegedi Krisztina óvodai dajka 2016.05.13. közös megegyezéssel 

2. Fácán Tagóvoda    
 

3. 
Harkály 

Tagóvoda 

Dr. Pálfiné  

Krébesz Anna 
óvodapedagógus 2015.09.30 lemondás 

4. 
Kutyavár 

Tagóvoda 

Bács Istvánné tagóvodavezető 2016.05.21. 
felmentéssel                                          

(40 év - nyugdíjas 

Jakubecz Tünde 
pedagógiai 

asszisztens 
2015..10.30. lemondás 

Miskei Eszter óvodai dajka 2016.03.16. 
felmentéssel                                          

(40 év - nyugdíjas 

5. 
Ófalusi 

Tagóvoda 

Tóth Andrea fejlesztőpedagógus- 2015.10.30.- közös megegyezéssel 

Laki Józsefné  óvodai dajka 2015.11.04. 
felmentéssel                                          

(40 év - nyugdíjas 

Wróbelné  

Ladán Judit 
óvodapedagógus 2015.11.21. 

felmentéssel                                          

(40 év - nyugdíjas 

6. 
Tállya 

Tagóvoda 
    

7. 
Tündérkert 

Tagóvoda 

Csatlós Tünde óvodapedagógus 2015.09.15. lemondás 

Mátyási Lászlóné óvodapedagógus 2015.11.23. 
felmentéssel                                          

(40 év - nyugdíjas 

Farkas Lászlóné óvodapedagógus 2016.08.31 lemondás 

 

Tartósan üres álláshely négy épületben volt: 
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- az Ófalusi Tagóvodában a fejlesztőpedagógus álláshely novembertől a nevelési év 

végéig, illetve  

- a Harkály és a Tündérkert Tagóvodában óvodapedagógusi álláshely október hónaptól 

a nevelési év végéig.  

A Kutyavári Tagóvodában megüresedett tagóvoda-vezetői álláshely betöltésére nem kaptam 

engedélyt a fenntartónktól, ezért a tagóvoda-vezető helyettes egyedül látta el a feladatot.  

 

 

 

2.3. Az új dolgozók alkalmazásának módja 
 

 

Mint intézményvezető törekedtem arra, hogy minden épületben az új munkatársak fogadása 

azonos módon történjen, és valósuljon meg. 

 

 A munkakezdéshez szükséges dokumentumok átadása 

 Új dolgozó bemutatása a tagóvoda-vezetőnek 

 Az érintett tagintézményben a mentorok kijelölése 

 

Az új munkatársak mentorok által megismerték a tagintézményi hagyományokat, a közösen 

kialakított és elfogadott helyi értékeket, valamint a biztonságos munkavégzés szabályait és 

feltételeit.  

A belépő új munkaerő beilleszkedését segítő szakmai mentor munkáját az alábbiak szerint 

végezte: 

 

 Információs beszélgetés lefolytatása (munkaköri leírás átadása, jogok, 

követelmények, tevékenységek, döntési szintek ismertetése) 

 Új dolgozó körbevezetése az intézményben, bemutatása a kollégáknak 

 Tájékoztatás az intézmény írott és íratlan szabályairól 

 

 

 

A nevelési év elején és közben óvodába érkező  új  dolgozók :  
 
 

Sor-

szá

m 

Tagóvoda 

neve 

A dolgozó neve beosztása Az érkezés ideje alkalmazás minősége 

1. Béke tér 

Mészáros Éva 
óv.ped 

óvodapedagógus 
2015.09.21 kinevezett  álláshelyre 

Kávrán Edina  

Magdolna 
dajka 2015.10.01 kinevezett  álláshelyre 

Pleszkó Dalma dajka 2016.01.11. kinevezett  álláshelyre 

2. 
Fácán 

Tagóvoda 

Kaszás Erika óvodapedagógus 2015.09.01 
szerződéses álláshelyre 

(2016.08.31-ig) 

Pappné  
Csereklye Teréz 

dajka 2015.09.25. kinevezett  álláshelyre 

3. 
Harkály 

Tagóvoda 
Mrávné  

Domokos Judit 

pedagógiai 

asszisztens 
2015.11.10 

szerződéses álláshelyre 
(2016.08.31-ig) 
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4. 
Kutyavár 

Tagóvoda 

Tóth Anita Réka óvodapedagógus 2015.09.01 
szerződéses álláshelyre 

(2017.08.31.-ig) 

Fülöp Erzsébet dajka 2015.09.01 
szerződéses álláshelyre 

(2016.06.30.-ig) 

Fehérvári Rita óvodapedagógus 2015.09.07 
szerződéses álláshelyre 

(2016.08.31.-ig) 

Pappné 
 Zurai Gabriella 

pedagógiai 

asszisztens 
2015.09.21 

szerződéses álláshelyre 

(2016.08.31.-ig) 

Bilik Adrienn 
pedagógiai 

asszisztens 
2015.11.30 kinevezett  álláshelyre 

5. 
Ófalusi 

Tagóvoda 

Pogányné  
Pál Sarolta 

óvodapedagógus 2015.09.08 kinevezett  álláshelyre - 

Debreczeni Veronika dajka 2015.09.09. kinevezett  álláshelyre 

6. 
Tállya 

Tagóvoda 

Kevereschán Zita 
Eszter 

pedagógiai 

asszisztens 2015.09.01 kinevezett  álláshelyre 

7. 
Tündérker

t 

Tagóvoda 

Virág Mónika Viktória óvodapedagógus 2015.09.01 kinevezett  álláshelyre 

 

 

 

Igyekeztünk intézményünkben minden álláshelyet betölteni.  
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2.4. Létszám és bérgazdálkodás 
 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Óvodai státuszhelyekről szóló 157/2014. 

(V. 29.) KGY határozata alapján  a 35 csoport ellátására engedélyezett  
Álláshelyeket a fejlesztőpedagógus kivételével betöltöttük. Három óvodapedagógus 

álláshelyre pedagógiai asszisztensként alkalmaztunk olyan kolleganő jelöltet, akinek a 

nyelvvizsga hiányában nincs diplomája illetve két fő pedagógiai asszisztenst. 

 

munkakör  megnevezése engedélyezett létszém 

óvodapedagógus  71    Fő  

óvodapszichológus 1    Fő 

Pedagógiai asszisztens                           10    Fő 

Gyógypedagógus 1    Fő 

nevelői munkát közvetlenül segítő dajka  35   Fő 

gazdasági és adminisztrációs munka végzésre  4 .  Fő 

Engedélyezett létszámunk összesen  122  Fő 

 
Engedélyezett létszám megoszlása az óvoda  épületek között 
 

  

Tagóvoda neve 

 

C
so

p
o
r
to

k
 

sz
á
m

a
 

 

 

Óvoda-pedagógusok  

száma 

G
a

z
d

a
sá

g
i 

ü
g

y
in

té
ző

k
 s

z
á
m

a
 

 

P
e
d

a
g
ó

g
ia

i 

a
ss

zi
sz

te
n

se
k

  

sz
á
m

a
 

fe
jl

e
sz

tő
p

e
d

a

g
ó
g

u
ss

zá
m

a
 

D
a

jk
á

k
 

sz
á
m

a
 

Ó
v

o
d

a
 

P
sz

ic
h

o
ló

g
u

s 

Létszám 

összesen Enge-

délyezett 

létszám 

be nem töltött 

álláshely 

 

1. Béke tér 6 13 0 4 2 0 6 

1 

26 

2. 
Fácán  

Tagóvoda 
5 10 0 0 1 0 5 16 

3. 
Harkály 

Tagóvoda 
3 6 0 0 1 0 3 10 

4. 
Kutyavári 

Tagóvoda 
10 20 0 0 3 0 10 33 

5. 
Ófalusi 

Tagóvoda 
4 8 0 0 1 1 4 14 

6. 
Tállya 

Tagóvoda 
3 6 0 0 1 0 3 10 

7. 
Tündérkert 

Tagóvoda 
4 8 0 0 1 0 4 13 

Intézményi 

szinten a létszám 

összesen 

35 71 0 4 10 1 35  122 

 

Kiemelt feladatunk volt a nevelési év zökkenőmentes indítása, és a nevelési év zavartalan 

működéséhez a személyi feltételek biztosítása. 

Ennek megvalósítását nehezítette, az új munkaerőkén alkalmazott gyakornokok csökkentett 

munkaidő beosztása, valamin Selmecziné Dósa Éva és Gáborné Kutasi Katalin 

mesterpedagógusok órakedvezménye, illetve Harkály Tagóvodában és a Kutyavári 

Tagóvodában az óvónői álláshelyen alkalmazott asszisztensek beosztása. 
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Az óvoda adminisztrációs és gazdasági ügyeinek intézését 4 fő látta el sok többletmunkával a 

szórt 7 épületből álló adottság miatt. Ennek következtében több az adategyeztetési feladat,és 

szerteágazóbb a nyilvántartás. 
 

Az óvodapszichológus ez évben is heti egy alkalommal minden épületben jelen volt, hogy a 

nevelőmunkát segítse. 

Az  SNI gyermekek fejlesztésére a Gyermekünk Álmaiért Alapítvány kuratórium elnökével 

kötöttünk szerződést, aki biztosította a szakértői véleményekben meghatározott fejlesztéseket  

A kihelyezett logopédusok óvodában eltöltött ideje szűkös, ezért a tagintézményekben csak a 

szűrések  során megállapított legrászorultabb gyermekek ellátása valósult meg.  

 

A dolgozók munkaidő beosztása  

 

Intézményünkben, tagintézményenként egész évre szóló  állandó munkaidő beosztást 

készítettünk .A munkaidő beosztás készítése során igyekeztünk megfelelni a törvényi 

előírásoknak, az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottaknak és a fenntartói elvárásoknak. 

 

A különböző órakedvezménnyel dolgozó kolleganők csoportban eltöltött munkaideje az 

átlagnál rövidebb, és hogy a két óra átfedési időt biztosítani tudjuk, néhány helyen lépcsőzetes 

munkaidőkezdés alakult ki. 

 

Az átfedési idők hatékony kihasználása érdekében óvónőink szükség szerint, fejlesztői 

munkát végeztek . 

 

Az átfedési időben az óvónők által ellátott feladatok : 

 

 az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján fejlesztésre szoruló 

gyermekek egyre növekedő táborának egyéni és csoportos fejlesztése 

 

 SNI gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése az Eséllyel a munkaerőpiac felé 

Érden”TÁMOP-3.4.2.A-11/2012-00002  pályázat során öt évre vállalt kötelezettség 

megvalósítása  

 

 a TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007-es kódszámú „Egyenlő eséllyel Érden” című 

pályázat során öt évre vállalt kötelezettséggel az óvodákban nyilvántartott HHH –s 

gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése 

 

A helyettesítést belső munkaszervezéssel megoldottuk, az óvónőhiányt és a betegségből 

adódó tartós hiányzást csak úgy tudtuk megoldani, hogy a heti 32 órán felül rendszeresen 

helyettesítettünk külön díjazás nélkül heti 4 órában.  

Ebből adódó bérmaradványunkat fenntartói engedéllyel óvodai eszközfejlesztésre használtuk 

fel. 
 

2.5. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása   

 

 
. 

Óvodánk zavartalan működését biztosítva a feladatok elvégzéséhez folyamatos segítséget 

kaptak és nyújtottak a tagintézmény vezetők és az óvoda működtetésében részt vevő 

valamennyi középvezető. 
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Az arányos munkamegosztás érdekében, minden tagintézményből legalább egy személy részt 

vett a munkacsoportok munkájában, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában, aki a  

 

 

 

 feladatokat igyekezett a tagintézményben a helyi adottságokat szem előtt tartva megvalósítani 

és az ott dolgozó óvónők munkáját segíteni. 
 

Törekedtünk a többlet terhek arányos megosztására, a bár a feladattudat lazasága néha 

problémát jelentett. 
 

A közösségért végzett munkáról a megbízott kollegák a nevelési év végén beszámoltak, a 

vezetőnek és a tagóvoda-vezetőjüknek.  
 

 

 

 

2.6. Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 

 
Minden dolgozónak szüksége van munkájának erkölcsi és anyagi elismerésére is. 

A pedagógusok szakmai munkájának elismerése mellett kiemelten fontos a dolgozók 

ösztönzése a minőségi munkavégzésre, az intézményi célok hatékony és eredményes 

megvalósítása érdekében.  

Sajnos a dolgozók motiválására nagyon kevés eszköz áll rendelkezésünkre.  

 

Az ösztönzés, a megbecsülés anyagi, erkölcsi elismerési formái közül magasabb szinten 

 Országos, megyei pedagógiai díjazásban  

  Városi szintű, elismerésben nem részesült senki. 

A dolgozók munkájának anyagi elismerésére a nevelési évben egyszer, december 

hónapban kaptunk lehetőséget, melyet ezúton is köszönünk fenntartónknak. 

Tagintézmények 

megnevezése 

Tagintézmény  

vezetője 

Esély-

egyenlőségi –

munka csoport 

Szakmai 

Munkaközösség-

vezetők 

Béke tér 

Petőháziné  

Szécsi Judit 

Gáborné  

Kutasi Katalin 

Tóth Éva Andrea  

Fácán Tagóvoda 
Selmecziné  

Dósa Éva 

Denkéné 

Végh Mária 

Selmecziné  

Dósa Éva 

Harkály Tagóvoda Agócs Erika 
Dr Pálfiné  

Krébesz Anna 

Kissné 

Bánffi Katalin 

Kutyavári Tagóvoda Bács Istvánné 
Koromné 

Szilvási Katalin 

Muczáné Vígh Éva 

Czinkóczi Krisztina 

Ófalusi Tagóvoda 
Pócsiné  

Sivák Erzsébet 
Kesztler Sándorné  

Tállya Tagóvoda Linke Róbertné Szabó Imréné  

Tündérkert Tagóvoda 
Hatháziné 

 Majer Magdolna 
Nagy Ramóna 

Szunyoghné 

Cseh Krisztina 

Nagy Ramóna 
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Örvendetes, hogy a Polgármester Úr ez évben is oklevéllel köszöntötte azokat a 

pedagógusokat, akik kerek évfordulót ülnek, és több évtizede szolgálják Érd közoktatását. 
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2.7. Belső kommunikáció információáramlás 
 

Intézményünk egységes működését jelentősen meghatározza a folyamatos belső 

kommunikáció és információ áramlása. Mindezt évről – évre próbára teszi a hét épület 

egymástól való távolsága és a nehézkes közlekedés. A személyes kapcsolattartás helyett 

továbbra is a telefonos és internetes kapcsolattartást részesítjük előnyben a gyors ügyintézés 

érdekében. 

Ebben az évben is nagy segítség volt a kézbesítő közmunkás alkalmazása, mely sajnos csak 

idényszerű,de a vezetők munkavégzésében nagy segítséget jelent. 

Tudjuk, hogy a kommunikáció egy közösség életében jelentős, az emberi társadalom egyik 

legfontosabb jelensége, és két ember közötti információcserének egy dinamikus kölcsönös 

folyamata.  

Óvodánkban a belső kapcsolattartásnak két nagy területe van: 
 

 A tagintézményekkel való kapcsolattartás 

 A tagintézményeken belüli kapcsolattartás 

 

Mint óvodavezető ez évben is hangsúlyt helyeztem a tagintézményekkel való 

kapcsolattartás fejlesztésére, valamint a munkacsoport és a munkaközösség vezetőkkel 

való kapcsolattartásra. 

 

 Az óvodavezető és a tagóvoda vezetők közötti kapcsolattartás célja és feladata volt, hogy 

annak tartalma, gyakorlata a tagóvodák működését segítse, és a partnerek elégedettségét 

eredményezze. 
 

Intézményünkben a korábban kialakított kapcsolattartási formákat igyekeztünk szinten tartani. 

A kapcsolattartásunk formája a szükség szerinti személyes megbeszélés, feladategyeztetés és 

a tervezettek szerinti értekezlet volt. 
 

Értekezleteink az éves tervben meghatározottaknak megfelelően megvalósultak:  

- tagóvoda vezetői információs értekezletek 

- a kapcsolattartás rendjének, formáinak az SZMSZ szabályozás 

szerinti betartása 
 

A tagóvoda vezetői, nevelési-munkatársi értekezleteken és egyéb megbeszéléseken kívül, 

nevelő testületünk tagjai – egyéni problémáikkal, kérdéseikkel – bizalommal fordultak az 

óvodavezetőhöz. 
 

A tagintézményeken belüli kapcsolattartás elsődlegesen a tagóvoda-vezetők feladata közé 

tartozott.  

Heti rendszerességgel megbeszéléseket tartottak, szükség szerint, pedig ahogy az adott 

helyzet megkívánta, esetleg azonnal. 
 

Az éves tervben meghatározottaknak megfelelően minden épületben megvalósult:  

- a munkatársi  

- az alkalmazotti értekezleteket 

A tagóvoda vezetői beszámolók alapján a dolgozók tájékoztatása megfelelő informálása a 

tervezettek szerint megtörtént. 

Az óvodavezetővel való gyors információ áramlását segítette az internet, a flottás mobil 

telefon, illetve a vonalas telefon is. 
 

 
Feladataink: 
Rövid távú célok és feladatok: 

 intézményen belül az információ átadás szinten tartása  ,szükség szerinti fejlesztése és a 

szakmai párbeszéd erősítése 

 tagóvodánként a belső szakmai tudásmegosztás  fejlesztése 
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3. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

 

3.1. Az épületek állaga, műszaki állapota,a környezet biztonsága 

 
 

A Kincses Óvoda hét épületéből sajnos csak a három épület udvara felel meg a mai igényeknek 

elvárásoknak. 

 

Két épület a Harkály Tagóvoda és a Kutyavári Tagóvoda a közel múltban került felújításra, így 

azok állapota és környezete minden elvárásnak megfelelő, de a Béke téri és Fácán Tagóvoda 

több mint 30 éve épült, és állapotuk megkopott, elhasználódott, ezért jelentős felújításra 

szorulnának. 

 

Óvodaépületeink közül pedig 3 épület (Ófalusi,Tállya,Tündérkert) régi családi házból lett 

átalakítva, ahol a csoportszobák alapterületei kicsi és a gyermekeket kiszolgáló helyiségek, 

mosdók, öltözők, zsúfoltak. Ezekben az épületekben a dolgozók szociális körülményei is 

nagyon mostohák.  

Az épületekben, a tagóvoda-vezetői irodákban a gyermekek logopédiai ellátása nem zavartalan. 

 

A tagóvoda-vezetők javaslata alapján továbbra is megoldásra váró feladatok: 

 

A Béke téri épületben a rendszeres beázás okoz problémát. Több csoportszoba parkettája 

felázott, veszélyes, a beépített szekrények penészesek, a folyamatos ázásoktól mennek tönkre 

Ugyanakkor az elöregedett elektromos hálózat folyamatosan túlterhelt rendszeresen égnek ki a 

konnektorok és a neontranszformátorok. A nyílászárók régiek, rosszul zárnak beáznak és 

balesetveszélyesek, teljes cseréjük időszerű lenne. A gyermekmosdók szintén teljes körű 

felújításra szorultak. A vízvezeték csőhálózata is rendszeresen meghibásodik és csőtörést okoz, 

mely az épület elázását eredményezi. Az udvar teraszának széle is töredezett és ezért 

balesetveszélyes, valamint a megrepedt és felgyüremkedett aszfalt is botlásveszélyes a 

gyermeke számára. 

 

A Fácán Tagóvoda épületének korából adódóan sok felújításra szoruló fontos feladat vár 

megoldásra, mely nem valósult meg 

 

Az épület korából adódóan sürgős felújításra szorult: 

 a gyermekmosdók felújítása 

 a nyílászárók megjavítása 

 a folyosó burkolatának cseréje 

 a tető szigetelése 

 

Fenntartónk ígérete alapján a következő nevelési évben óvodánk új épületet kap a szomszédos 

telken, melyet már most nagy örömmel várunk.  

  

 

A Harkály Tagóvoda épülete minden igényt kielégítő, minden szabványnak, törvényi 

előírásnak megfelelő, korszerű. 

A kialakított helyiségek, azok elrendezése maximálisan megfelel a mindennapi optimális 

nevelő-oktatómunka feltételeinek. 
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Óvónői ill. szülői segítséggel (saját anyagi fedezettel) került sor az óvoda udvarának 

füvesítésére, annak folyamatos ápolására, új növények telepítésére! 

 

A csoportszobákon lévő nagyméretű ablakok optimális fényt nyújtanak a mindennapokban. 

Ebben az évben – nagy örömünkre – sikerült megoldani a csoportszobák külső, redőnyös 

árnyékolását, „hőszigetelését”. 

 

 

A Kutyavári Tagóvoda. épülete szintén minden igényt kielégítő, minden szabványnak, 

törvényi előírásnak megfelelő, korszerű épület. 

Belső környezetünk biztonsága érdekében az udvari mászókák folyamatos ellenőrzése 

megtörtént. Udvarunkon mérgező növények nem találhatóak, fák, bokrok a gyermekek 

magasságát figyelembe véve lettek kialakítva. Az épületen belül, a lépcsőkre láthatósági csíkok 

kerültek felfestésre, amit folyamatosan frissítünk kopástól függően.   

 

Az épületen kívül, az utcán intézményünket a forgalmas úton 30-as korlátozó tábla védi, mely 

betartásának ellenőrzését szorgalmaznánk.  

 

 

Az Ófalusi Tagóvoda közlekedő folyosójának burkolatcseréje a fenntartó jóvoltából 

megtörtént az elmúlt nyáron. A régi kopott, szakadt PVC-t lecserélték járólapra, mely sokkal 

jobb   a réginél, (bár nem valami szép) – de legalább nem balesetveszélyes. A padlózat 

cseréjével egyidejűleg a folyosó oldalát is újjá varázsolták kb.1 méter magasságban, mely által 

esztétikusabb lett. Minden csoportban lemázolták az ajtókat, ablakokat, melyeket le is 

szigeteltek. Szép, tiszta termekben kezdődhetett az új nevelési év. 

Az óvoda biztonságos a térfigyelő kameráknak köszönhetően. A Sugár utcai épülethez még 

mindig nem sikerült kamerákat telepíttetni, így a dolgozói parkolót nem lehet igénybe venni. 

 
Nagy szükség lenne a homokozók fedettségére, árnyékolására, mert teljesen a tűző napon vannak. 

A tervezve volt napvitorla, de nem valósult meg! 

 

 

A Tállya Tagóvoda épületének hátsó bejárati ajtaja tűz-, és vagyonvédelmi szempontból nem 

megfelelő. Nagyobb eső idején a víz befolyik az épületbe. 

A korszerűtlen épületben egy gyermekmosdó van, melyben nincs gyermekzuhanyzó. A 

felnőttek részére sincs tisztálkodási lehetőség, sem nevelői szoba, orvosi szoba, tornaterem, 

mosó konyha, logopédiai foglalkoztató. A vezetői iroda, mérete kicsi 2.5x2.5 m-es, és 

logopédiai foglalkoztatóként is szolgál. A Bútorok zömében a 60-as évekből valók. 

 

. Az udvar, jelenlegi játékai szabványosak, viszont a megfelelő mozgáslehetőség biztosítására 

még játékok telepítésére lenne szükség, főleg a hátsó udvarrészen. Az udvar alapterülete kicsi, 

gumitéglával borított, ami sajnos feljött több helyen, s balesetveszélyes. 

Az óvodához tartozó 300 m –re levő játszókert, és az ott lévő játékok nem szabványosak, a 

kerítése pedig a nagyon rossz drótkerítés, melyet királyakác sövény erősít meg. A sövényként 

szolgáló királyakác rendkívül balesetveszélyes hosszú hegyes tüskéi miatt. Ennek 

rendszeres rendben tartása ebben a nevelési évben nem okozott problémát. Az ÉKFI kérésre a 

munkát elvégezte.  

Az Önkormányzat által megkért botanikai felmérésben is az szerepel, hogy balesetveszélyes. 

Ennek rendszeres rendben tartása nem megoldott, mivel ehhez az óvoda sem eszközzel, sem 

megfelelő munkaerővel nem rendelkezik. 
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A Tündérkert Tagóvodai is hasonló nehéz építészeti problémával küzd a pinceszinten 

elhelyezett iroda logopédiai felnőtt öltözői helyiség álagával. 

Ezek a helyiségek pince szinten vannak, melyek 2010 augusztusában beáztak, amit az óta sem 

kezeltek le penész gátlóval, és a felázást sem javították ki. (fertőtlenítés újra meszeléssel) Ezért 

reggel, ha a helyiségeket kinyitják, erős dohos szag árad ki belőle. Az irodában az óvodás 

gyermekeknek logopédiai fejlesztés történik heti 2 alakalommal, és a tagóvoda vezető is napi 

2-3 órát ott tartózkodik, és ez rendkívül egészségtelen.  

A felnőtt öltöző bejárat melletti fala nem tud kiszáradni. A felnőtt öltözőben a vakolat már több 

éve, kb. másfél méter magasságból omlik. (hiába jelezve a fenntartónak). Ez a helyiség a 

szakmai anyagok szertára, de már azok is penészednek. 

 

Óvoda tetőszerkezete elöregedett, elmohásodott, átázott, a padláson többször állt a víz, ami 

alatt két csoport öltözője beázott. 

Az ÉKF részéről megnézték az épület tetőszerkezetét, valami javítást végeztek melyről 

tájékoztatást nem kaptunk és javaslatukra visszaköltözhettünk. 

 

A bejárati ajtó is elöregedett, elvetemedett a biztonsági és a tűzvédelmi előírásoknak nem 

felel meg.  

Az óvoda folyosója ahol a gyermekek öltöznek, télen nagyon hideg, mivel leszerelték az ott 

lévő radiátort. (Már többször kértük a pótlását, de eredménytelenül.) 

A Pitypang csoportban szülői összefogással tisztasági meszelést végeztek. Három 

csoportszobában a falak nagyon elkoszosodtak, a plafon több helyen beázott, a falak meg 

vannak repedve.  

A csoportszobákban a parketta felületéről teljesen lekopott a lakkréteg. Emiatt nehéz 

rendben tartani, esztétikussá tenni.  

 

A homokozók szélén lévő deszkák elkorhadtak, újakra lenne szükség, mert nagyon 

balesetveszélyesek. 

 

 

Tagintézményeink problémái közül csak a legsúlyosabbakat emeltem ki, minden épületben 

helyi problémával küzdenek az ott dolgozók, ami napi szinten nehezíti a munkájuk ellátását. 

 

Az óvodák udvarának karbantartása, rendezése, locsolása részben megoldott. Az ÉKFI felé 

való levelezés időigényes és bonyolult.  

Minden óvodában frissítettük a homokot a homokozókban és biztosítottuk azok takarását. 

 

Az óvoda dolgozói és a szülők közös erővel minden épületben sokat tettek az óvoda 

épületeinek javításáért, fejlesztéséért, szépítéséért. Ez azonban nem mentesíti a fenntartót 

kötelezettségeinek ellátása alól. 
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3.2. Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja az 

ésszerűség érdekében megtett lépések 

 

 
Az óvoda hét épülete, 900 fő gyermek ellátását biztosítja 35 csoportban.  

 

Az alapító okiratban meghatározott szakfeladat rend alapján intézményünk 

alaptevékenysége ez évben is : 

 

 Alapfokú oktatás (óvodai nevelés) 

 és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos 

rendellenességével küzdenek és/vagy organikus hátterű integrálható beszédfogyatékosak 

 azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak 

hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők. 

 azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben 

akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők. 

 

 

Az óvoda célja , feladata: 

 

 

A gyermekek fejlődésének elősegítése, az óvodai nevelés rendszerén belül az óvodai élet 

tevékenységrendszerében való megvalósítása, kiemelt szerepet szánva a játéknak, játékos 

módszereknek, játékos tevékenységeknek 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Érzelmi nevelés és szocializáció 

 Értelmi nevelés 

Továbbá a sajátos nevelésigényű gyermekek nevelése 

 

Az óvodák működését és az óvodai célok, feladatok ellátását hét külön kidolgozott eredeti 

elemi költségvetés segítette. Működésünk zavartalannak mondható.  

 

Az éves költségvetési keretösszegből mindig igyekeztünk takarékosan, és ésszerűen 

gazdálkodni. A költségvetés tervezésével kapcsolatos előkészítő munkákban (egyeztetések, 

megbeszélések) az óvodavezetővel való konzultáció, tervezőmunka, majd annak végrehajtása, 

betarthatósága, ellenőrzése eredményes volt. 

 

Ebben a nevelési évben nagymértékű eszközfejlesztésre kaptunk lehetőséget – mintegy 

pótolva az előző évek lemaradásait. 

A fenntartótól első alkalommal kaptunk lehetőséget az éves bérmaradvány teljes összegének 

dologi eszközök év végi felhasználására. A beszerzések során célunk volt, a funkcionális 

eszközjegyzék előírásaink való megfelelés. 

Felméréseink alapján a tagóvoda-vezetők javaslata szerint minden óvodába beszereztünk: 

- projektort 

- szkenelésre alkalmas nyomtatót 

- laptopot 

- modern gyermekágyakat 

- gyermekágyakra matracot 
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- gyermektakarókat 

- abroszokat a gyermekasztalokra 

- gyermek és felnőtt törölközőt 

- logopédiai fejlesztésre alkalmas alapcsomagot 

- bővítettük az óvónői szakkönyvállományt 

- homoktakaró ponyvákat 
 

Néhány épületbe sikerült a régi meghibásodott kisgépeket lecserélni egy – egy mosógép, 

porszívó, vasaló, HFI berendezés beszerzésével. 

Reménykedünk, hogy a továbbiakban is lesz hasonló beszerzésre lehetőségünk, hogy a játék és 

bútorállományunkat is felújíthatjuk. 

Fenntartónk elvárása szerint, költségvetésünk ebben az évben először biztosította a gyermekek 

ellátásához szükséges szalvéta papír zsebkendő és WC papír szükségletre, valamint a szakmai 

eszközök biztosításához a keretösszeget. Ezzel az óvodák működése maximálisan biztosított 

lett. 

Saját bevételeink nincsenek. 

 

Pénzügyi helyzetünkön alapítványok működtetésével igyekszünk javítani, ahova a szülők, 

kollégák utalják adójuk 1 %-át.  

 

Pályázatok felkutatásával, támogatók megkeresésével igyekszünk költségvetésünket továbbra 

is kiegészíteni. 



 41 

3.3. Tárgyi felszereltség (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök) 
 

 

Tárgyi feltételeink jónak mondhatóak. Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető 

eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk állandóan javítani, fejleszteni eszköz 

állományunkat. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség folyamatos fejlesztésre, 

eszközbővítésre, korszerűsítésre. A fenntartó a működéshez szükséges alapvető feltételeket 

biztosítja.  

A törvényi változásokkal az óvodák új feladata a tehetséges és a problémás- SNI,-BTM ,- HHH 

– gyerekek rendszeres egyéni fejlesztése, de ehhez a megfelelő fejlesztő-eszköztár és 

szakkönyv készlet még mindig hiányos. 

Tagintézményeink a játékok, eszközök fejlesztését szinte csak szülői, alapítványi segítséggel 

tudják szerényen frissíteni.  

 

Kitűzött cél :  

 

- A színvonalas munkavégzéshez, minőségfejlesztéshez szükséges erőforrások a költségvetés 

adta lehetőségek maximális kihasználása.  
- Az elhasználódott játékeszközök folyamatos pótlása, illetve újak beszerzése a 

funkcionális eszközjegyzék alapján.  

- A tehetséges gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök folyamatos beszerzése. 

- Az SNI,- BTM ,- HHH, gyermekek egyéni fejlesztéséhez szükséges  fejlesztő eszközök 

folyamatos  beszerzése, valamint minden gyermek számára a nagymozgáshoz 

szükséges eszközök biztosítása. 
 

Problémás gyermek motiválásához, megfelelő hatékony fejlesztéséhez az eredményesebb 

fejlesztői munkavégzéshez újabb, modernebb eszközökre további szakkönyvekre lenne 

szükség.  
 

 

Az óvodák közös problémája és nagy feladata továbbra is az udvarok állapotának megőrzése 

vagy esetleges javítása. Évről évre probléma a meglevő játékok megfelelő karbantartása.  

 

3.4. A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakulása 

 
      20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján, óvodáink az alapfelszerelés 

tekintetében kissé hiányosan felszereltek.  

A korábban, 2015. október 31-ig elkészített eszközjegyzék felülvizsgálata.  

A funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés alakítása folyamatos. 

Ez a lista sohasem lehet teljes, mert ezek az eszközök idővel elhasználódnak, és beszerzésük 

újból szükségessé válik. 
Az eszközjegyzéknek való megfelelést – a továbbiakban is – alapvetően az anyagi lehetőségek 

határozzák meg.  Reméljük, hogy az elkövetkező években - az eszköz normatíva elvárásainak 

megfelelően – folytatódni fognak a fejlesztések! 

 
Közösségünk további  feladata:  

 

 

 

 

 

 

 

Feladataink: 
Rövid távú célok és feladatok: 
 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján az eszközjegyzék módosítása 

 Rendszeresen figyelemmel kísérni a helyiségek, felszerelések, udvari játékok 

biztonságosságát. A szükséges javításokat minél előbb elvégezni. 

 A pedagógiai munka tárgyi infrastrukturális feltételének  biztosítása 

 A szakmai eszközök gazdaságos beszerzése 

 Szülői segítség további igényelése 
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4. TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

Intézményünk rendelkezik öt éves továbbképzési programmal.  

Az évenkénti beiskolázásnál irányadó, és ez alapján készül az éves beiskolázási tervünk. 

 

 Kitűzött cél:  
Humánerőforrások folyamatos fejlesztése 

- társadalmi elvárásoknak 

- helyi és az egyén belső igényének megfelelően  

 

Örvendetes, hogy évenként két kolleganő közoktatási vezetői továbbképzését támogatja 

fenntartónk, akik reményeink szerint rátermettségük és szakmai megújulásuk alapján 

alkalmasak lesznek középvezetői tevékenységre. A kiválasztás nem volt könnyű feladat. 
 

A kötelező hétévenkénti szakmai továbbképzéseken pedagógusaink önerőből vettek részt.  
 

Nevelőtestületünk tagjai ebben a nevelési évben módszertani témakörben bővítették 

ismeretüket  

 

 

 

 

4.1.       A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatások 
 

 

Tervezett továbbképzések ütemezése a beiskolázási tervben meghatározottak szerint: 
 

 

Tagintézmények 

megnevezése 

továbbtanuló 

pedagógusok 

száma 

Iskola /szak    megnevezése 

A továbbképzésre 

biztosított keretösszeg 

Béke téri épület 1 
BME GTK. Műszaki Pedagógia Tanszék 

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szak 

fenntartói támogatással 

(135 000,-) 

Fácán Tagóvoda 
1 BME GTK. Műszaki Pedagógia Tanszék 

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szak 

fenntartói támogatással 
(135 000,-) 

Harkály Tagóvoda 0   

Kutyavári Tagóvoda 

1 
Korszerű szemlélet az óvodai környezeti 

nevelésben 
Önerőből 

2 
A tanulási zavarokkal, beilleszkedési  tanulási 

magatartási nehézségekkel /BTMN/ küzdő 

gyerekek felismerése és ped.  seg. módsz 

Önerőből 

Ófalusi Tagóvoda 0    

Tállya Tagóvoda 0   

Tündérkert Tagóvoda 0   

 2 fenntartói támogatással  szakirányú továbbképzésen résztvevők száma 

 3 Önerőből finanszírozott továbbképzésen résztvevők száma 

Összesen 5  
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4.2. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
 

A pedagógiai újítások létrehozásának, bevezetésének és elterjesztésének gyakorlatára a 

szakmai munkaközösségek hivatottak.  

Óvodánkban 6 szakmai munkaközösség segítette óvodapedagógusaink szakmai fejlődését.  

Az éves munkatervben meghatározták a célokat, a tevékenységeket, témákat, felelősöket. A 

munkaközösségek munkájában az óvónők aktívan bekapcsolódtak.  

A munkaközösségek munkája eredményes volt, sokrétű, új, korszerű elméleti és gyakorlati 

segítséget, ötletet adott a résztvevők számára, akik beszámolóikkal, az ott szerzett 

tapasztalataik átadásával segítették az óvónők szakmai munkájának folyamatos megújulását.  

 

Kiemelt szerepe volt a Selmecziné Dósa Éva vezette „A kevesebb néha több” didaktikai, 

szakmai munkaközösség munkájának. A résztvevő óvodapedagógusok részletesen, 

minőségében magasabb szinten megismerkedhettek a kompetenciák tartalmával, a szakmai 

ellenőrzések folyamatával, ill. „éles helyzetben”, bemutató foglalkozások, hospitálások 

alkalmával gyakorolhatták ezen ellenőrzések folyamatait, konkrét lépéseit.  

 

A „ Múlt a jelenben „ hagyományőrző  munkaközösséget a Harkály Tagóvodában 

dolgozó szakmai munkában kimagasló  óvónő vezeti. 

Beszámolójában az alábbiak szerint értékelte a nevelési évben végzett szakmai munkát. 

 

A munkaközösség célja:  

- Az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése, szakmai 

tudásuk bővítése. 

- Hagyományaink ápolása, új tartalommal való megtöltése. 

- A nép kultúra örömteli megismerése tovább éltetése, a múlt 

értékeinek átörökítése.   

- A jeles napokhoz tartozó szokások megismertetése a hozzájuk 

tartozó tevékenységeken keresztül. 

A munkaközösség feladata. 

- Az ünnepi készülődések során az adott ünnephez kötődően a 

gyermekekhez közel álló szokások, tevékenységek, népi mondókák, 

dalos játékok, mesék, elbeszélések megismertetése. 

- A néphagyományőrző tevékenységeket tartalmilag, és időrendileg 

egységes rendszerbe, évkörbe foglaljuk.  

- Elméleti és gyakorlati tapasztalatok, ismeretek elemzése, 

megbeszélése.  

- Ismerkedés a népi játékok mozdulattípusaival, a gyermektánccal. 

- Tervek áttekintése, tapasztalatok gyűjtése az írásos munkákról. 
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- Az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése magyar népi 

játékokkal. 

 „A betervezett célokat, feladatokat sikerült megvalósítanunk.  

 

„Hagyományőrző munkánk alapja a régi hagyományok továbbvitele, egyben új tartalommal 

való megtöltése, s ezáltal életre keltése, mely színesíti az óvodai élet hétköznapjait és ünnepeit.   

Az óvodapedagógusok a néphagyományőrző tevékenységekkel azonosultak, és így elsajátították 

azokat az ismereteket, készségeket, amelyek a feladatok megvalósulásához szükségesek. 

A betervezett programokat megvalósítottuk.  

Az óvodapedagógusok elsajátították azokat a néprajzi ismereteket és gyakorlati készségeket, 

amelyek segítségével komplex módon képesek kiválogatni, rendszerezni, éltetni a jeles napok, 

és a mindennapok néphagyományőrző szokásait, tevékenységeit. A néptánc alapmotívumait 

„Balatoni Katalin: Így tedd rá! Népi játék, néptánc módszertan” könyvéből válogattuk. 

Az összejövetelek anyagát igyekszünk szervesen beilleszteni a napi munkánkba, mely 

színesítette az óvodai élet hétköznapjait és ünnepeit, az óvodában folyó gyermeki 

tevékenységeket. 

Foglalkozásaink helyszínéül a Harkály Tagóvodát választottuk – kivétel a februári szakmai 

bemutató, mely az Ófalusi Tagóvodában volt -, mert itt a tornateremben lehetőségünk volt a 

néptánc motívumokat elsajátítani, gyakorolni.  

A munkaközösség tagjai nagyon aktívak voltak, munkájuk során megnyilvánult az új iránti 

fogékonyság, a motiváltság, és érdeklődés, az egymástól való tanulás elvének érvényesítése. 

 

Beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai önkontrolljának 
javítása, szakmai tudásuk bővítése, megvalósult. Nevelőmunkánk alapja a hagyományőrzés, 

mely színesíti az óvodai élet hétköznapjait és ünnepeit, az óvodában folyó gyermeki 

tevékenységeket.  

Ebben az évben is megtapasztalhattuk, hogy a néphagyomány különösen alkalmas arra, hogy 

az adott témát a lehető legtöbb oldalról közelítsük meg. s így nyújtson sokrétű, mégis 

összefüggő ismereteket a gyerekek számára. 

Az összejövetelek során egyre több népi játékot, népi mondókát, kiszámolót, ismertünk meg. 

Az óvodapedagógusok szívesen, jókedvvel vettek részt az összejöveteleinken.” 

 

A „Kreatív kincstár„ vizuális munkaközösséget a Tündérkert Tagóvodában dolgozó 

szakmai munkában kimagasló óvónő vezeti. Beszámolójában az alábbiak szerint értékelte a 

nevelési évben végzett szakmai munkát. 

 

„ A betervezett célokat, feladatokat megvalósítottuk. A szakmai foglalkozásokon a 
munkaközösség tagjai aktívan részt vettek. 

A munkaközösség célja: 
 

- Alkotó, befogadó szakmai – baráti munkaközösség kialakítása 

- - Az önértékelési rendszer bevezetése miatt az erről való közös gondolkodás, 

szemléletváltás, tapasztalatszerzés elősegítése 

- - Módszertani kultúránk gazdagítása a módszertani és gyakorlati ismeretek 

felidézésével és bővítésével, óvodai gyakorlatba történő beépítése. 

- - Különleges technikai eljárásokkal, eszközökkel való megismerkedés. 

- - Az összejöveteleinken szerzett tudást a pedagógusok megbeszélések, 

foglalkozások keretein belül tovább adták a nevelőtestületüknek, ugyanakkor 

munkájuk során hasznosították az elsajátított ismereteket. 
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A munkaközösség feladata. 

 

- A Kincses Pedagógiai program és a Módszertani Útmutatók ismeretének tükrében, a 

gyakorlatban való alkalmazási lehetőségek keresése, bővítése. Vizuális 

szemléletformálás, kreativitás elősegítése. 

- Azoknak az ismereteknek, készségeknek megújítása, bővítése, fejlesztése, 

amelyekre szükség van a pedagógusok önértékelési és ellenőrzési folyamatában. 

Láthatóvá váljanak a kiemelkedő, és a fejleszthető területek. 

- A témák megtervezése, és a komplex gyakorlati megvalósításának kidolgozása – a 

gyermekek életkorának megfelelően a mindennapi tevékenységekbe ágyazottan. 

- Lehetőségek biztosítása vizuális technikák, ötletek, eszközök használatával 

kapcsolatos ötletbörzére és eszmecserére. 

 

„Hetedik évét zárta a vizuális munkaközösségünk, amelynek tagjai közül 7 új és 2 régi 

résztvevő volt. Az év során egy kolléganő nem tudott részt venni a foglalkozásokon 

veszélyeztetett terhessége miatt. 

Városunk három intézménye: Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája és a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár Zenei Könyvtára, és a Szepes Gyula Művelődési Központ szövő szakkörének 

lakótelepi klubövezete biztosította a helyet és lehetőséget a foglalkozásaink megtartásaihoz. Az 

összejövetelek során érdeklődő, kezdeményező, aktívan tevékenykedő szakmai közösség alakult 

ki. 

 A tagok rugalmas, alkotó fantáziával és kreativitással rendelkeznek. Jellemző rájuk az új iránti 

fogékonyság, a motiváltság, érdeklődés. 

Olyan tárgyakat és játékokat készítettünk, amelyeket a mindennapi játékok, tevékenységek 

során felhasználhattak. 

 

 Az ábrázoló folyamatban a pedagógus feladata a technikatanítás, az eszközökkel és az 

anyagok tulajdonságaival való megismertetés. Játékosan kell kialakítani azokat a szokásokat, 

amelyek segítségével a megismert technika elmélyülhet, önálló használatával az alkotó 

tevékenység kiteljesülhet, készséggé válhat. Ehhez próbáltam elméleti és gyakorlati segítséget 

nyújtani minden érdeklődő számára. Nagyon sok visszajelzést kaptam a kollegáktól, hogy az új 

technikákat hogyan sikerült a csoportjuk életébe beilleszteni illetve továbbfejleszteni. 

 

A tanév során e-mail –ben, illetve a Facebookon (a Kreatív Kincstár nyilvános csoportjában)  

folyamatosan kaptak az aktuális ünnepekhez ötleteket. Ezt a Facebook csoportot azzal a céllal 

hoztam létre az ősz folyamán, hogy az érdi óvodapedagógusok közül, azok is, akik nem tagjai a 

munkaközösségnek, de érdeklődnek az új ötletek iránt, figyelemmel kísérhessék működésünket.” 

 

 

Az „A hangok ereje „ ének – zene  munkaközösséget a Kutyavári Tagóvodában dolgozó 

szakmai munkában kimagasló óvónő vezeti. 

Beszámolójában az alábbiak szerint értékelte a nevelési évben végzett szakmai munkát. 

 

A munkaközösség célja: 

 

 a zene  mint örömforrás, 

 a zenei képességek fejlesztő hatásának megláttatása, 

 az együtt gondolkodás, anyaggyűjtés, tapasztalatcsere által egymás munkájának 

megismerése, és támogatása, 

 a munkaközösségi tagok elméleti és gyakorlati felkészültségének fokozása, 
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 új módszerek, lehetőségek keresése, kibontakoztatása, az ének - zenei nevelés  

Hatékonyságának növelése. 
 

A célok megvalósulása érdekében végzett feladatok: 

 

 Ének-zenei nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogram és a helyi program 

tükrében, zenei alapfogalmak. 

 A gyermektánc előkészítő népi játékok szerepe.   

 A közös éneklés, játék örömének átélése. 

 A zenei képességek megvalósítási lehetőségei a mindennapokban, fejlesztő hatásuk. 

 Gyermektánc az óvodában.(elmélet és gyakorlat, ami az óvodai ének-zene anyagába 

beépíthető) 

 Az ének-zene tervezése: a tevékenységi terv felépítése, tartalma. Reflexiók készítése, 

tartalmi követelményei.  

 Ének-zenei tevékenység megtekintése, a látottak elemzése, tapasztalatok összegzése. 

(megbeszélés, reflexiók) 

 A hang karbantartása, a tiszta éneklés, a zenei élménynyújtás fontossága.  

 A zene  mint örömforrás – a közösségben történő éneklés megtapasztaltatása. 

 A zenehallgatás szerepe, alkalmazása az ének-zenében, a mindennapokban. 

 Gyermektánc fejlesztő hatása: „botos tánc” 
 

A betervezett célokat, feladatokat megvalósítottuk. A szakmai foglalkozásokon a 
munkaközösség tagjai aktívan részt vettek. 

 

„A  2015–2016 – os  nevelési évben intézményünkben  induló zenei munkaközösség tartalma : 

A zene, a zenei képességek hatásai, valamint az ének-zene a gyakorlatban meghatározói voltak 

a célkitűzések, feladatok megfogalmazásának. A két irányból történő megközelítés: zene, mint 

örömforrás, a zenei képességek fejlesztő hatásának megláttatása az elmélet és gyakorlat szoros 

összefonódását jelentette.  

A munkaközösségi tagok elméleti és gyakorlati felkészültségének fokozása érdekében az 

anyagok feldolgozása két formában történt. Az elméleti anyagot beszámoló és beszélgetés 

formájában valósítottuk meg, törekedve  arra, hogy  ismereteinket bővítsük, tapasztalatainkat 

egymással megosszuk. Az új módszerek, szemléletmódok megismertetésére, megvitatására 

törekedtem. A beszámolóim tartalmát, anyagát úgy állítottam össze, hogy a munkaközösségi 

tagokat megtámogassam, és új lehetőségek keresésére ösztönözzem. Az  anyagokhoz folyamatos  

hozzáférhetőséget biztosítottam. Az egy-egy terület feldolgozásakor zajló beszélgetések is 

hasznosak voltak. Megvitattuk, hogy a megismertek milyen mértékben valósíthatók meg a az 

adott tag- intézményekben , azok  korcsoportjaiban.  

Bizonyos területeket a gyakorlatban közelítettünk meg, illetve valósítottunk meg.Pl.: Közös 

éneklések, népi játékok játszása, a gyermektánc mozgásanyaga, „ botos tánc”, hangképző 

gyakorlatok, zenei tevékenység megtekintése. 

 Zenei képességfejlesztő játékokat, zenehallgatási anyagot gyűjtöttünk, kipróbáltunk,     

meghallgattunk néhányat, és megvitattuk, megvizsgáltuk azok hatásait. Ezek az „ötletbörzék” 

lehetőséget biztosítottak egy-egy zenei feladat színes, változatos megvalósítására, egymás 

munkájának megismerésére. Az írásbeli tervező munkánkat segítette a tevékenységi tervek, 

reflexiók formai és tartalmi elemeinek vizsgálata. Az együtt gondolkodás a célok 

megvalósulását támogatta. A tapasztalatok egymással való megosztása segítette a tagokat 

abban, hogy nyitottak legyenek az új befogadására, kipróbálására. A meglévő módszer- és 
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eszköztár felfrissítésére, s a gyengébb területek erősítésére, ezzel is növelve az ének - zenei 

nevelés hatékonyságát. 

Úgy gondolom, hogy a „megújulás” igénye fontos munkánkban, ne a rutin jellemezze. A zene, 

mint művészeti ág az óvodapedagógus kreativitására nagymértékben támaszkodik, s fejleszti is 

azt. A zene, az ének-zeneinevelés mindennapjainkba beépülő kell, hogy legyen. Az 

összejöveteleken megismertek közül mindenki saját maga döntheti el, hogy jövőbeni 

munkájában mit hasznosít, mivel tud azonosulni. 

Úgy érzem, hogy ezt az átfogó elméleti, gyakorlati anyagot igyekeztem sokoldalúan 

megközelítve, változatos módon felépíteni, megvalósítani. Az anyag mennyisége miatti elosztás, 

az elmélet és gyakorlat arányának optimalizálása, ami számomra csupán nehézséget jelentett. 

Pl.: A zenei képességek, s azok fejlesztő hatásának elemzésére kevesebb időnk jutott. Jó 

hangulatú, jó légkörű összejövetelekre törekedtem, ezzel is megtámogatva a résztvevők 

motiváltságát. A célok elérését, megvalósulását támogatta a tagok téma iránti érdeklődése is, s 

az összejöveteleken való aktív részvétele. A munkaközösség éves értékeléséhez a tagoknak 

kiosztott kérdőívekben megfogalmazzák, hogy fontosnak tartják az ilyen jellegű 

összejöveteleket, 1-2 havonként. Az ismeretanyag bővítését, a tudás felfrissítését, információk 

gyűjtését, ötletek, gyakorlati tapasztalatok szerzését, információcserét, a tagintézményekkel 

való kapcsolattartást jelölték meg indokként. A legtöbbet nyújtott foglalkozásnak a második 

alkalmat jelölték, amikor néptánc pedagógust hívtam meg, valamint az elsőt, az alakuló 

összejövetelünket, ahol ismerkedős, és népi játékokat játszottunk. Az utolsó összejövetel is 

népszerű volt, ahol a zenehallgatás témaköréhez a gyakorlati részben „botos táncokat” 

tanultunk.  

A Mókus csoportban látott zenei tevékenység, hospitálás, valamint a kóruspróbán szerzett 

élmények is kiemelt helyen szerepelnek. Fontos területnek, témakörnek a tagság többsége a 

hagyományra épülő táncokat, népi játékokat, a képességfejlesztési területeket jelölte. Ebben 

szeretnének még több tapasztalatot, gyakorlatot szerezni.  

Örömömre szolgál, hogy a tagok jelentős hányada már nevelő-oktató munkájában hasznosítja 

az összejöveteleinken szerzett ismereteket.Pl.: A néptánc adta lehetőségeket bátrabban 

alkalmazza.(tanult népi játékokat, „ botos táncokat” ismertet  meg, a  zenehallgatási anyagát 

szélesíti, Az elégettség kérdésében is pozitív vélemények fogalmazódtak meg.Pl.: A 

munkaközösségi összejövetelek  változatosak, gyakorlatiasak, jó hangulatúak, a tapasztalatok 

gyűjtésére  alkalmasak voltak. A feldolgozott anyag, s annak felépítése, elrendezése is 

megfelelőnek bizonyult. Konkrét témaköröket is megjelöltek néhányan.Pl.: közös játékok, 

táncok, a kóruspróbán szerzett élmények, tudatosabb tervező munka.  

 

A tagság kb. 60-70 %  a következő nevelési évben is szívesen részt venne  a zenei 

munkaközösség munkájában. Pozitív vélemények születtek a munkaközösség vezető munkáját 

illetően is. Igyekeztem szakmai ismereteim, gyakorlati tapasztalataim legjavát nyújtani. 

Ugyanakkor erősítettem óvodapedagógus társaimban, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a 

folyamatos önképzés, a kísérletező kedv. Azt tapasztaltam, a zenei nevelés fontosságával 

mindenki tisztában van, ez a terület áthatja mindennapi munkánkat. Fontos előtérbe 

helyeznünk a népi kultúránk megismerését, hogy gyermekeink megtapasztalják az együttjátszás, 

együttmozgás örömét. A néptánc elemeinek beépítése színesíti, változatossá teszi a zenei 

nevelést, ugyanakkor a gyermekeinkre gyakorolt fejlesztő hatása nagyfokú.    

 

 

 

A „Esély„ Esélyegyenlőségi Munkacsoportot a Tündérkert Tagóvodában dolgozó szakmai 

munkában kimagasló óvónő vezeti. 

Beszámolójában az alábbiak szerint értékelte a nevelési évben végzett szakmai munkát. 
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A munkaközösség célja: 

 

- TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007„Egyenlő eséllyel Érden” pályázati 
kötelezettségek és vállalások folytatása, megvalósítása   

 
- A Kincses Óvodába járó valamennyi hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyermekről naprakész nyilvántartás  

 

- Az óvodába járó valamennyi hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű, veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyermek egyénre szabott fejlesztése, beilleszkedésének segítése 

 

Pedagógiai munka elemzése 

 

A nevelési év folyamán az esélyegyenlőségi megbízottak esetmegbeszéléseket, 

konzultációkat tartottak az csoportos óvodapedagógusokkal, szükség esetén az óvoda 

pszichológusával 

„A nyilvántartásba vett gyermekek egyéni fejlesztésben, szükség szerinti megsegítésben 

részesülnek 

A tanulási zavarok, iskolai kudarcok kialakulásának megelőzése, az iskolai kudarcok 

csökkentése érdekében különös gonddal figyeltünk a hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek fejlődésére. A gyermekek fejlődését a törvényi előírásoknak megfelelően 

egyéni fejlődési naplóban dokumentáltuk. A fejlesztés alapját minden esetben a 

gyermekek aktuális fejlettségi szintjének megfelelően meghatározott egyéni fejlesztési terv 

szerint végeztük. A fejlesztési terveket a gyermekek aktuális fejlettségi szintjének 

megfelelően állapítottuk össze az Oviszolga gyermeki fejlődésmérő rendszer segítségével, 

illetve a 4 -5-6 évesek esetében a rövid Difer mérés alapján. A nevelési év során 

tudatosan figyeltük a gyermekek fejlettségi szintjének változását, nyomon követtük 

fejlődési mutatóikat, szükség esetén rugalmasan kezeltük a félévre szóló terveket és 

módosítottuk azokat szükség esetén. Mindvégig tiszteletben tartottuk a gyermekek 

személyiségét, alkalmaztuk a differenciálás elvét.   

 Az „Esélyt növelő” munkacsoport feladata volt a tagintézményekben folyó preventív 

munka megszervezése, a segítségadás, ellenőrzés.” 
 

A Kincses Óvodába járó valamennyi többlet figyelmet igényelő gyermek differenciált 

fejlesztése megvalósult. Az esetleges hiányosságok okainak feltárása során általában az 

derült ki, hogy az óvodapedagógusok nem kapták meg a szükséges támogatást a nehezen 

kezelhető gyermekek integrálásához, neveléséhez, fejlesztéséhez.  

 

Ezekre a gyerekekre általában jellemző, hogy rosszul tűrik a zajt, a nyüzsgést, 

időközönként nyugalomra volna szükségük, hogy kis idő elteltével újra részt tudjanak 

venni a csoport életében. Az óvodai nevelésre alkalmatlan épületek tovább rontanak a 

helyzeten.  

Sajnos két óvoda is van, ahol megoldhatatlan, hogy szükség esetén a csoportból 

kiemeljék ezeket a gyerekeket, mert nincs egy helyiség, ahol megtalálhatná a pár perc 
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csendet, nyugalmat - és a neki járó szakember segítő támogatását - a rászoruló 

gyermek.  

 
 

„Együttműködés a társintézményekkel és szakemberekkel 

 

A tagintézmények gyermekvédelmi megbízottjai figyelemmel kísérték az intézménybe került HH, 

HHH, veszélyeztetett gyermekek, családok helyzetét. Szükség esetén felvették a Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársaival a kapcsolatot és számba vették a segítségnyújtás lehetőségeit 

Együttműködő partneri kapcsolat tartunk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, 

védőnői hálózattal, Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, Szakértői Bizottsággal, általános 

iskolákkal –, annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása 

sikeresen valósuljon meg.   

 

A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében 

Az „Esélyt növelő” munkacsoport tagjai valamennyien elkötelezett hívei az asszertív 

kommunikációnak, amit a tagintézményekben dolgozó kollégák felé tudatosan közvetítettek. 

Felhívták az óvodapedagógusok figyelmét a szülőkkel való helyes kommunikáció fontosságára. 

Tudatosították bennük, hogy az elfogadáson alapuló kommunikáció lehet csak alapja a közös 

és egyben sikeres gyermeknevelésnek.  

A munkacsoport tagjai odafigyeltek arra, hogy a tagóvodákban a szülők kapják meg a kellő 

tájékoztatást gyermekük aktuális fejlettségi szintjéről. Év elején, (HH, HHH gyermekek 

esetében félévkor is), nevelési év végén aláírásukkal jelezték gyermekük aktuális fejlettségi 

szintjéről szóló tájékoztató lapot. Probléma esetén fogadó óra, családlátogatás keretén belül 

segítették szülők számára a gyermeknevelést.   

Ugyancsak a szülői ház és az óvoda kapcsolatának elmélyítését szolgálták a Szülői Fórumok, 

Nyílt napok. Az óvodapszichológus előadásain egyre több érdeklődő szülő jelent meg, aktív 

részvétellel segítve a közös munkát.  

A Gyermekjóléti Szolgálattal közvetlenebb, szorosabb együttműködés alakult ki idén. Több 

esetben sikerült a segítségükkel különböző adományokat gyűjteni a rászoruló családoknak.  

Különös érzékenységgel kezeltük a látens módon segítséget kérő családokat. Problémájukat 

tapintatosan kezelve, bizalmukat megnyerve próbáltunk segítséget nyújtani olyan módon, hogy 

ne érezzék azt megalázó alamizsnának.   

Az egészségügyi tartalmú programok szervezésével, gyermekjóléti szolgáltatások 

kezdeményezésével segítettük a nehéz sorsú családok felzárkózását.  
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Az óvodapedagógusok problémamegoldó képességének fejlesztése érdekében pedagógiai 

esetmegbeszélő kört szerveztünk, melynek témája egy-egy aktuális probléma, nevelési helyzet, 

nehézség volt.  

 

Éves munkánk során figyelembe vettük az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját. 

Igyekeztük szelíden bevezetni azokat a nélkülözhetetlen közösségi szabályokat, melyek 

szükségesek az alkalmazkodáshoz. Drámajátékokkal, bábbal, mesével, tréningekkel igyekeztünk 

indirekt módon a gyerekek érzelmi intelligenciáját fejleszteni.  

A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi 

alapelveket figyelembe vettük.  

TÁMOP 3.3.2. pályázat előírásait, elvárásait 

a gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban részletezett 

kompetenciaszintek betartásával végeztük „ 

 

A „Kevesebb néha több „ munkaközösséget a Fácán Tagóvodában dolgozó szakmai 

munkában kimagasló óvónő vezeti. 

Beszámolójában az alábbiak szerint értékelte a nevelési évben végzett szakmai munkát. 
 

 A munkaközösség célja :  

- Szakmai szervezetfejlesztés 

- A szervezeti tagok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

- A szakmai együttgondolkodás együttműködés segítése  

 

 A munkaközösség feladata:  

- A tagóvodák épületeiben folyó gyakorlati munka megismerése 

- A Pedagógiai Programunk gyakorlati megvalósulásának támogatása, hospitálások 

szervezése és lebonyolítása 

- A tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus minősítés elvárásainak is megfelelő 

tervezési, értékelési gyakorlat bevezetése, közvetítése 

 

 

„Legnagyobb eredményünknek az együtt gondolkodást, együttműködést, pozitív kapcsolatok 

alakulását tartom. 

Mindenki nagyon komolyan vett részt és foglalkozott a feladatok megvalósításában, vázlat 

készítés, óvodai tevékenységek megvalósítása, vagy aktív hospitálás, hospitálási napló 

készítése, szakmai beszélgetések. 

Megismertük a munkaközösségi tagok erősségeit, fejleszthető területeit, feloldódtak a 

gátlásaink, mert egy pozitív, jó szándékú szakmai közösséggé alakultunk ! 
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Igyekeztem egyfajta szemléletet megmutatni kolléganőimnek, melynek célja a pozitívumok 

megtalálása és az esetleges fejleszthető területek feltárása, azok fejlesztése. Ezt a szemlélet 

módot majdnem minden munkaközösségi tag megértette és igyekezett e szerint tevékenykedni. 

 

A tevékenységünket a gyakorlati pedagógiai munkánk csiszolásán túl a dokumentációink 

fejlesztése is jellemezte. Együtt értelmeztük, tökéletesítettük a szakmai protokollnak 

megfelelően például a vázlat készítésének gyakorlatát.  

 

Kidolgoztunk egy egységes vázlat sablont és vezetői jóváhagyással a következő nevelési évtől 

minden óvodapedagógusunk ezt használja majd. Ennek fontosságát az átláthatóságban, 

egyértelműségben láttuk. Fogalmakat tisztáztunk (kezdeményezés, motiváció), így mindenki 

számára egyértelművé vált a vázlat megírásának gyakorlata. 

 

Amit megvalósítottunk elméletben, gyakorlatban egyaránt: 

• szakmai nyelv használat 

• verbális és szakmai kommunikáció fejlődése 

• szemlélet mód változás 

• szakszerű, egyértelműen használható vázlat sablon elkészítése 

• szakszerű, tudatos csoport profil készítése 

• reális önreflexió megfogalmazása 

 

A megfelelő minőségű, keletkezett dokumentumokat, elméleti ismereteket a kolléganők saját 

portfóliójuk készítésekor, a minősítési eljárás, tanfelügyeleti ellenőrzés alkalmával is fel tudják 

használni (hospitálási napló, vázlat, csoportprofil készítés, reflexió-önértékelés, erősségek, 

fejlesztető területek megfogalmazása). 

 

A munkaközösségünk működése ebben a nevelési évben rávilágított arra, hogy van igény az e 

fajta tevékenységekre. 

A sikerességet kizárólag a bizalom meglétének tudom be, melynek elnyerése nagyon nagy 

jelentőségű a számomra! Célom e bizalom fenntartása a jövőben is. 

 

Bizonyítást nyert számomra az is, hogy szakmailag képzett, jó pedagógusokból áll a mi 

közösségünk, de szükséges az ismeretek frissítése, pontosítása és szükségesek a kihívások. 

 

Egyértelmű lett számomra az is, hogy elsősorban gyakorlati megvalósítás szükséges és ehhez 

társuljon az elmélet.” 

A „Minőséggondozó Önértékelési Szakmai Munkacsoport„ 

munkaközösséget a Kutyavári Tagóvodában dolgozó szakmai munkában kimagasló óvónő 

vezeti. 

Beszámolójában az alábbiak szerint értékelte a nevelési évben végzett szakmai munkát. 

 

Közösen ismerték meg 20/2012.(VIII.31) EMMI-rendelet  minőségre vonatkozó előírásait. 

 

Munkájukat megalapozta  
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- az intézmény működését szabályozó dokumentumok részletes ismerete  

- a pedagógusmunka ellenőrzésének értékelését segítő kompetenciák  

- az intézmény pedagógiai –szakmai ellenőrzésének területei 

( pedagógiai folyamatok,- személyiség és közösségfejlesztés,- eredmények,-belső 

kapcsolatok,együttműködés,- az intézmény külső kapcsolatai,- a pedagógiai munka 

feltételei) 

 

„Intézményünkben éveken át működtettük a minőségfejlesztési TEAM-et, majd a 

minőségfejlesztéssel foglalkozó munkaközösséget.  Csoportunk ettől a nevelési évtől új 

néven, új feladatok ellátásával működik tovább. Ennek oka az intézményi önértékelés új 

rendszerének bevezetése. „ 

 

 A munkaközösség célja 

 

A pedagógusok, a tagóvoda-vezetők az intézményvezető, valamint az intézmények 

értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését. 

A külvilág, a környezet változó igényeinek való megfelelés olyan tudatos, szervezett és 

folyamatos intézményi tevékenységrendszerben, amely a partnerközpontú célok és a 

tényleges működés állandó közelítését szolgálja.  

 

A munkaközösség feladata .  

- az Önértékelési kézikönyvben foglalt általános elvárások megfeleltetése a belső, 

intézményi dokumentumoknak  

- az intézményi elvárás-rendszer kidolgozása, működtetése 

- a háromtagú értékelési csoportok vezetésében való közreműködés 

- a bevezetésre kerülő pedagógus önértékelés lebonyolításában való 

közreműködés 

- az intézményi önértékelés évente kötelező elemeinek vizsgálata  

- a vonatkozó törvények, jogszabályok figyelemmel követése, az esetleges 

változások értelmezése 

- az intézmény működését szabályozó dokumentumok szerinti működés 

folyamatos nyomon követése, szükséges korrekciós javaslatok tétele 

 „Az Önértékelési kézikönyvben foglalt általános elvárásokat a belső, intézményi 

dokumentumoknak megfeleltettük. Elvárás listánkban hivatkoztunk az érintett dokumentum 

megfelelő oldal számára. A tagóvodák különbözőségeikből adódóan eltérő elvárásokat is 

megfogalmaztak, ezek a „Módszertani útmutatók” hivatkozással jelennek meg listánkban.  

Az elkészült Intézményi elvárás listát a nevelőtestület megismerte, elfogadta.  

A központi elvárások nevelési év közben nem változtak, így Intézményi elvárás listánkat sem 

kellett változtatnunk..  

Mindez mellett dolgunkat végezve: 

 

- Öt éves Önértékelési programot elkészítettük 

- A minőséggondozó - önértékelési szakmai munkaközösség éves tervét is 

elkészítettük 

- az intézményünk működését meghatározó alapdokumentumok alapján az  

elvárás-listát elkészítettük, folyamatos nyomon követtűk, szükség szerinti 

aktualizáltuk 
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- az értékelésbe bevont kollégákat felkészítettük 

- az értékelésbe bevont kollégákkal folyamatos kapcsolattartást, szükség szerinti 

segítségnyújtást tartottunk 

- az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés eszközeit összeállítottuk 

- az önértékelésben érintett kollégákat tájékoztattuk 

- az önértékelésben érintett szülőket tájékoztattuk 

- - dokumentumelemzést (Tervezési, értékelési dokumentumok, 

gyermekproduktumok ellenőrzés) elvégeztük 

- - foglalkozás/tevékenység (120 perc) látogatás, megbeszélését megtettük 

- - szülői, munkatársi kérdőíves méréseket elvégeztük 

- - önértékelő kérdőívek kitöltését elvégeztük 

- - két évre szóló önfejlesztési tervet minden érintett elkészítette  

Feladatainkat időben, határidőre elvégeztük, a munkaközösség tagjai jól együtt tudtak 

működni, ezzel is elősegítve a tagóvodák közti információáramlást. 

 

Célunk továbbra is az, hogy partnereink, elsősorban a gyermekek igényeinek megfeleljünk. 

Munkánkat az eddigi eredményeinkre, tapasztalatainkra építve igyekszünk még 

eredményesebben folytatni. „ 

 

Közösségünk további  feladata:  

 

  

 

Feladataink: 

Rövid távú célok és feladatok: 
 helyi továbbképzések színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése 

 a BECSfeladatok önálló pontos végzése tagépületenként 

 A szakmai párbeszédek erősítése tagintézményeken belül és tagintézmények között 

 A továbbképzésen tanultak tapasztalak alkalmazása közzé tétele 
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5. GYERMEKVÉDELMI MUNKA ÁTTEKINTÉSE 
 

Az óvoda gyermekvédelmi munkáját az előző évek tapasztalataira, és a hatályos törvényi 

előírásoknak megfelelően végeztük. A legfontosabb szempontnak a gyermekvédelmi törvényt 

tekintettük.  

 

Kitűzött Cél:  

A gyermekvédelemről szóló törvényben foglaltak szerint végezni az óvó-védő 

feladatainkat, elsősorban a prevenció megvalósításával, szükség szerint a szakemberek 

segítségének igénybevételével. 

a védő, fenyegető, veszedelmet elhárító preventív megelőző és korrigáló feladat 

végzése  

 

A preventív megelőző tevékenység a család megismerésével kezdődik, a szociális, gazdasági, 

egészségügyi és nevelési helyzet megismerését jelenti. A korrigáló tevékenység részünkről a 

család és a gyermek megfigyelését, megismerését követi.  
 

A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján –mivel, minden óvónőnek el kell látnia a 

gyermekvédelemmel összefüggő feladatokat a rábízott gyermekek körében-így ez nálunk is 

feladata minden óvónőnek. 

Csoportnaplónkban megtalálhatók az ezzel kapcsolatos általunk fontosnak tartott adatok.  

A gyermekvédelmi feladatok összehangolására, összefogására, egységesítésére, épületenként 

egy-egy gyermekvédelmi megbízott végzi munkáját. 

 

Az új gyermekek közösségbe történő beilleszkedését igyekeztünk zökkenőmentessé tenni. 

Törekedtünk a gyermekek és családjuk minél alaposabb megismerésére, a problémák 

felismerésére. Óvónőink célja, a szülőkkel való együttműködő kapcsolat alakítása a 

gyermekek érdekében.  

A folyamatos beszoktatás mellett a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése 

is zajlott. Így a tünetek és okok vizsgálatakor a problémakezelés óvodán belül elkezdődhetett.. 

Ahol szükséges volt az óvodapszichológus vagy más szakember segítségét kértük. 

 

 

 

Különleges gondozást és speciális fejlesztést igénylők adatai  

 

      létszám                   Megjegyzés  

Veszélyeztetettek  
0  

Állami gondozott 0  
Anyaotthonban élő gyermek 1 Ófalusi Tagóvoda 

Nevelőszülőnél élő gyermek 3+2=4 Béke tér és Harkály Tagóvoda 

Logopédiai fejlesztésben részesülők 15+21+14+33+12+12+11=118 minden épület 
Gyógytestnevelésben részesülők 0  

 Mozgásfejlesztésben részesülők 1 
EPSZ keretében  
Ófalusi Tagóvoda 
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A szülők tájékoztatása az induló szülői értekezleten, az óvodában gyermekvédelmi feladatot 

ellátó személyek nevéről, a gyermekvédelmi faliújság létéről, a rászorultság alapján 

igényelhető kedvezményekről, intézési módjáról. 

Nevelési év elején a csoportos óvónőkkel közösen felmértük a gyermekvédelem körébe 

tartozó gyermekeket 

 

 

FELADATUNK VOLT: 
 

- A megelőzés, a probléma felismerése, a segítségnyújtás , esélyegyenlőség biztosítása 

- Gyermekek felmérése, szociális helyzet feltérképezése  

- Szegregáció elítélése 

- Szülőkkel bizalom teli kapcsolat ápolása 

- A gondozás, nevelés ellátása minden hátrányos megkülönböztetés nélkül  

- Integráció megteremtése 

- A gyermekekkel való bánásmódban érvényesüljön az elfogadás, a gyermek iránti pozitív 

viszony, erősítő, elismerő módszer alkalmazása.  

- Az egyéni bánásmód, differenciálás megvalósítása 

- Az iskolakezdésre való felkészülés, a tankötelezettség elfogadása az iskola megkezdése  
 

A reánk bízott gyermekek értelmi, érzelmi és szociális fejlődését, viselkedési sajátosságaikat 

folyamatosan figyelemmel kísértük és azt, hogy ezek megfeleljenek életkoruknak. 

 Kiemelt figyelmet fordítottunk az anyaotthonban élő gyermek és a nevelőszülőnél élő 

gyermek felé. 

Célunk, hogy a gyermekeink problémáit  minél korábban felismerjük s ez által minél 

hatékonyabban kezeljük. A fentiekhez segítséget a az óvodapszichológus és különböző 

szakemberek nyújtottak, velük rendszeres kapcsolatot tartottunk.  

 

Óvodánkban továbbra is a beszédfejlesztésre helyeztük a legnagyobb figyelmet. A 

logopédusokkal jó együttműködés alakult ki minden épületben. Megítélésünk szerint a tanulás 

egyik legfontosabb feltétele az anyanyelv helyes elsajátítása, használata. A gyermekek ez 

évben is magas létszámmal vettek részt logopédiai foglalkozáson.(a csökkenés mértéke 

elenyésző) 
 

A veszélyeztetettség a gyermek fenyegetettségére, a károsodás valószínűségére utaló jel, 

azonnali beavatkozást igényel, részünkről ez az illetékesek tájékoztatását jelenti 

(gyermekjóléti szolgálat, jegyző). 

 

- A hátrányos helyzetet óvodánkban leggyakrabban az ingerszegény szociális hatások, a 

szülők nevelési stílusának hibái, a család szerkezetében bekövetkezett változások, és 

napjainkban egyre inkább a munkanélküliség és elszegényedés okozza, amely egyben 

kiindulópontot jelent a hátrányok kialakulásához. 

 

Szülői értekezleteken, fogadóórán a gyermekek szüleinek információt adtunk a gyermekek 

fejlődéséről,a hiányosságokról,problémákról. 

A nevelési problémákra minden esetben közösen kerestünk megoldását. 

 

Igyekeztünk megragadni minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel, gyermekvédelemmel 

kapcsolatos ismereteinket bővítő képzéseken, egyéb programokon vegyünk részt. 
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5.1. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői  
 

Óvodánk hét épületében 900 fő gyermek fejlesztését, ellátását biztosítottuk. A társadalmi 

jellemzők alapján épületeink között szélsőséges értékek találhatók.  

Megjelenik az ingerszegény környezet, szociális hátrányok, munkanélküliség, rendezett 

családi háttér, szülők iskolázottsága, vagy iskolázatlansága egyaránt.  

Ezektől függetlenül a családok elfogadják és betartják óvodánk írott és íratlan szabályait. 
 

A gazdasági társadalmi jellemzőket az óvodahasználók igényei elvárásai is tükrözi. Az óvoda 

ellátási területén élő családok többsége nehéz anyagi körülmények között él, annak ellenére 

hogy a megszorítások miatt a korábbi évek kimutatásaihoz viszonyítva csökkent a szociálisan 

veszélyeztetett gyermek (HH és HHH) száma.  
 

A tagóvoda neve 

ténylege

s 

létszám 

A gyermek családi  háttere Nyilvántartott gyermek 

 Nagy-      

  családos 

Csonka 

család 

Kisebb

-séghez 

tartozó 

HHH 

gyerme

k 

HH 

gyerme

k 

Veszély

eztetett 

Béke tér 156    2 1 - 

Fácán Tagóvoda 131    2 5 - 

Harkály Tagóvoda 81 19 11 8 0 0 0 

Kutyavári Tagóvoda 293    1 0  

Ófalusi Tagóvoda 70    2 12  

Tállya Tagóvoda 66    0 0  

Tündérkert Tagóvoda 84    2 2  

ÖSSZESEN 881 19 11 8 9 20 0 

 

Nyilvántartásaink alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 

gyermekek aránya nem változott.  

 

Ügyeltünk arra, hogy a szülők tájékoztatása folyamatos és őszinte legyen. Óvónőink 

igyekeztek mindent megtenni, hogy a szülők szóban, írásban egyaránt megfelelő 

információhoz jussanak, ami gyermekük nevelésével, fejlődésével kapcsolatos.  
 

 

5.2. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, 

tankönyvellátás) 
 
 

Óvodánkban a kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások közül a gyermekek étkezési 

térítési kedvezményben, részesültek a nevelési év folyamán, alanyi jogon vagy 

önkormányzati döntés alapján.  

 

 

Étkezési kedvezményben részesülők  nyilvántartása 
 

5.1. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés,stb.) 
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gyermekek  

aránya 
ingyenes   étkező 

nagy 

családos 

nem nagy 

családos 
% 

Béke tér 156 0 5 15 30 1 0 0 65 116 41 73,89% 

Fácán 

Tagóvoda 131 0 9 21 24 0 2 1 55 112 17 86,82% 

Harkály 

Tagóvoda 81 0 4 4 17 0 0 0 38 63 18 77,78% 

Kutyavári 

Tagóvoda 293 1 3 3 57 3 2 0 123 192 102 65,31% 

Ófalusi 

Tagóvoda 70 1 10 21 6 2 0 0 21 61 9 87,14% 

Tállya 

Tagóvoda 66 0 3 5 16 1 0 0 36 61 5 92,42% 

Tündérkert 

Tagóvoda 84 0 1 9 18 1 0 0 26 55 29 65,48% 

Összesen 881 2 35 78 168 8 4 1 364 660 221 74,91% 

 

 

5.3. Prevenciós munka 
 

Az óvoda egyik feladata a gyermekek prevenciója. Az óvónők prevenciós munkájába 

meghatározó szerepet játszik  az óvodába érkező gyermekek mérési eredménye. 

 

Hasonlóan fontos szerepet játszanak a prevencióban, a gyermekek nevelésében közreműködő 

partnerek, akikkel rendszeres kapcsolatot tartottunk. 

 

Kapcsolattartásaink közül elsődleges és legfontosabb a család. 
 

A társintézmények, akik az óvodával együtt közösen, vagy később, de közreműködnek a 

gyermekek nevelésében   

 a gyermekek nevelését fejlődését segítő logopédusok,  

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

 akik egyéb más módon segítik a gyermekek nevelési feltételeit 

megteremteni 
 

A családokkal napi szinten történtek beszélgetések 

 

A logopédusokkal rendszeresen  

Logopédiai ellátást az óvodán belül heti egy-két alkalommal biztosítottunk 

Évek óta egyre több a tartósan beszédhibás gyermek, személyi ellátottság hiányában 

azonban csak a tanköteles korú gyerekeket szűrése, ill. ellátása történik meg.  
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Hatékonyabbá és sikeresebbé kell tenni a fejlesztést, hogy legalább a súlyosan 

beszédhibás – nem tanköteles korú – gyerekek is részesülhessenek óvodai logopédiai 

ellátásban. 

 

A gyermekek nevelésében fejlesztésében közreműködő társintézményekkel való 

kapcsolattartás. 

A törvényi elvárások következtében a megnövekedett feladatok szükségessé tették, hogy az 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki .  
 

Az egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédiai szűrővizsgálata októberben megtörtént, 

minden nagycsoportos tanköteles korú gyermek általános fejlettségi szintjének, esetleges 

lemaradásainak felmérése a csoportos óvónőkkel megbeszélésre került. 

 

Óvodánk fontos feladatának tekinti, hogy minél hamarabb felderítésre kerüljenek a rászoruló 

gyerekek, és mielőbb kapják meg a nekik megfelelő ellátást, fejlesztést. 
 

A 4 fő SNI gyermek közül 2 fő fejlesztésére kötöttünk szerződést az egyéni 

szakvéleményekben meghatározott fejlesztendő területek ellátására Gyermekünk Álmaiért 

Alapítvány kuratóriumi elnökkel, és az egyéni fejlesztési terv szerint segítik a rászorult 

gyermekek fejlődését. 
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ült  

összes

en 

Béke              
téri épület 156 12 3 3 6 0 0 15 0 6 0 

Fácán 

Tagóvoda 131 6 0 4 2 0 0 21 0 7 0 

Harkály 

Tagóvoda 81 5 3 0 2 2 0 14 0 4 0 

Kutyavári 

Tagóvoda 293 16 6 5 3 1 2 33 0 9 0 

Ófalusi 

Tagóvoda 70 20 10 6 3 1 1 12 5 15 0 

Tállya 
Tagóvoda 66 7 4 2 0 1 0 12 0 5 0 

Tündérkert 
Tagóvoda 84 9 5 2 0 0 2 11 0 6 0 

Összesen 881 75 31 22 16 5 5 118 5 52 0 

 

A magas csoportlétszámok mellett az óvónők mindent megtettek, hogy az elvárásoknak megfeleljenek.  

A városi  Gyermekjóléti Szolgálattal  illetve a Családsegítővel szükség szerint tartottunk 

kapcsolatot. + 
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Közösségünk további  feladata:  
 

Feladataink: 

 szorosabb együttműködés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal 

 szorosabb együttműködés az óvodapszichológussal 

 A gyermekek egyéni fejlődés nyomon követésének naprakész vezetése és a fejlesztői munkába való beépítése 

 A kiemelt figyelmet igényelő gyermekek fejlesztése hátrányainak csökkentése 

 Az egyéni és csoportos fejlesztések eredményességével csökkentjük az óvodába visszamaradt gyermekek 

számát  
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6. KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK ÜNNEPSÉGEK 

 

6.1. Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei 

 
A 2015-2016-os óvodai életünk ismét eseményekkel teljes, mindennapjait gazdag gyermeki 

programok és tevékenységek jellemezték. A programjainkat már az előző év végén 

megterveztük. Tervünket azonban időnként az aktualitások miatt megváltoztattuk.  

A színi előadások közül minden tagóvodában igyekeztek olyan előadásokat szervezni, 

amelyek szorosan kapcsolódtak egy-egy jeles naphoz, vagy hagyományhoz. - például, szüret, 

Márton-nap, karácsony, farsang, gyermeknap.  

Az előadások alatt a gyerekek találkozhattak népmesével, népköltészettel, valamint modern 

meseíróink értékes műveivel is. Így ezek a kis történetek irodalmi, anyanyelvi nevelésünket 

gazdagították. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a színház világával, hogy 

általa esztétikai értékeket befogadó, esetenként létrehozó felnőttekké váljanak. 

Fontosnak tartottuk a szülőkkel való szorosabb kapcsolatalakítást, tartást is, ezért több ízben 

szerveztünk nyílt programokat, vagy délutáni közös programokat. (Márton nap, Kiszebáb 

égetés). 

A tagóvoda–vezetők értékelése alapján a legtöbb tagóvodában az alábbi programok valósultak 

meg: 

Tagóvodáinkban, ebben az évben is megszerveztük az úszásoktatást.  Heti egy alkalommal 

napirenden belül a gyerekek óvónői felügyelet mellett úszásoktatásra jártak a Gárdonyi Géza 

Általános és Középiskola uszodájába.  

Az aktív életmódra neveléshez nem kell csodákat tenni, hiszen a gyermekeknek lételemük a 

mozgás, az idén is működött az Ovi-foci is, az országos Bozsik Program keretén belül. 

megfigyeléseink szerint a sporttevékenységek során eredményesen fejlődött a gyermekek 

aktivitása, önfegyelme, kitartása, bátorsága, akaratereje, a küzdeni tudása, és az önbizalma. 

 

program 

 
A programban résztvevő  Tagóvoda 

Hagyományőrző  

– Jeles Napok  
- Szüreti mulatságok 

- Márton Napi mulatság-  

Minden Tagóvoda  

helyenként más-más időpontban 
 

Idősek Napja 
Ünnepi műsor a Szociális Gondozó Központban. Idősek 

tiszteletére nevelés. 

Tállya Tagóvoda 

Táncház - néptánc – óvodai szinten 

Béke téri épület 

Fácán Tagóvoda 

Harkály Tagóvoda 

Kutyavári Tagóvoda 

Egészség - hét 
Gyalogtúra Kutyavárra 

A mozgás szerepe a fizikai állóképesség megszerzésében és 

megőrzésében.. 

Szájhigiéne- a fogápolás fontossága 

Egészséges táplálkozás propagálása, munkára nevelés. 

Egészséges ételek, italok készítése-közös kóstolás. 

Tállya Tagóvoda 

Ófalusi Tagóvoda 

Ünnepek 
- Mikulás-várás  

Minden Tagóvoda  

helyenként más-más eseménnyel 
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- Karácsony 

- Farsang 
- Március 15.  

- Húsvét 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Ballagás 

(Sétakocsizás az óvoda körül. 

Betlehemezés. 

Farsangi népszokások, jelmezverseny, táncház. 
Huszáravatás, lovaglás. 

Népszokások, „Tojásfa” állítása, ajándékkeresés az udvaron. 

Nyíltnapok minden csoportban. 
Légvár, játékos vetélkedők.) 

Mackó Nap Ófalusi Tagóvoda valamennyi  csoportja 

Víz világnapja -  
Környezettudatos nevelés 

Minden Tagóvoda  

helyenként más-más eseménnyel 
Versenyek rendezése 

Látogatás a Városi Vízműhöz 

-A Tállya Tagóvodások kirándulása a Velencei tóhoz 

Föld világnapja 
Környezettudatos nevelés. 

 

Minden Tagóvoda  

helyenként más-más eseménnyel 
vetélkedő szervezése ásatások végzáse 

Palántázás, kertrendezés, udvarszépítés. 

kerti virágok ültetése óvoda környezetének szépítése 

Tűzoltó- és rendőr bemutató az óvodában 
a rendőrök munkájának megismertetése, valamint a 

biztonságos közlekedésére való játékos nevelés 

Harkály Tagóvoda 

 

Játék a szeméttel 
a természet szeretetére, védelmére nevelünk természet közeli 

élettel 

Harkály Tagóvoda 

Madarak és fák napja 
 Környezettudatos nevelés. 

 

Minden Tagóvoda  

helyenként más-más eseménnyel 
A Tállya Tagóvoda kirándulása az  Alcsúti Arborétumba. 

vetélkedő műsor a gyermekeknek,séta az óvoda környékén 

Gyermeknap – gyermekhét 
Tréfás vetélkedők, aszfalt rajzverseny, játékos sport 

vetélkedők, népi ügyességi játékok 

Minden Tagóvoda 

Kirándulások, séták 

 

Minden tagóvoda 

helyenként más-más eseménnyel 
Kirándulás-Ófalu Duna part Vízművek 
Budakeszi Vadas park 

Tropicariumba 

Hagyományos kirándulás a közeli tanyára. Jurta. 
Kopaszi- gátra a Duna parton 

martonvásári Beethoven- parkba 

Nagycsoportosok elbúcsúztatása Minden tagóvoda 

Ovi-nyitogató 
Újonnan felvételt nyert gyermekek és szüleik 

ismerkedési napja az óvodával. 

Minden tagóvoda 

helyenként más-más eseménnyel 
Nyílt nap az óvodában az új gyermekek számára 

 

 

Kiemelt egyedi rendezvény : 

 

Az Ófalusi Tagóvodában  

 

 Hagyományainknak megfelelően megtartottuk a karácsonyi ünnepségünket. A 

gyerekek előadták a betlehemes játékot, amivel készültek a templomba és az 

öregek otthonába. Az alapítványi 1%-ból ismét sikerült karácsonyra játékokat 

varázsolnunk a fa alá.  
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A Tállya  Tagóvodában 

 

 Idősek Napja, karácsony   és   Anyák napja 

Minden évben ünnepi műsort adnak az óvodás gyermekek a Szociális Gondozó 

Központban. Az óvoda dolgozói ezzel is az idősek tiszteletére nevelést próbálják 

erősíteni a gyermekekben, valamint egy kis ajándékkal és műsorral kedveskedni az 

intézet idős lakóinak. 

 

 

Óvodánk rendkívüli ünnepeire a nevelőtestületek lelkesen készülődtek és mindent megtettek, 

hogy az óvodákhoz méltó vendéglátással maradandó élményt nyújtsanak a jelen levőknek. 

 

 

6.2. Városi rendezvények, programok 

 
A nevelési év folyamán számtalan lehetőség adódott nevelőtestületünk tagjainak részt venni 

az alábbi városi szintű szakmai ill. kulturális rendezvényeken, programokon: 

A városi rendezvények közül igyekeztünk óvodánkat a lehető legtöbb helyen képviseltetni.  

 

 ismét szerepeltek felkérésre az Ófalusi óvodás  gyerekek az Alsó utcai rendezvényen táncos 

műsorral. 

 óvodai dolgozó megjelent a városi nemzeti ünnepélyeken ( október -6., október 23. március 

15.)  

 Néhány Kulturális Bizottsági ülésen képviseltem az óvodát 

 Tagóvodáink a gyerekekkel részt vettek a Városi Mikulásnapon. 

 Tagóvodáink a gyerekekkel részt vettek a Városi Adventi megnyitón és díszeket készítettek a 

nagy fára 

 Városi pedagógusnapon minden tagóvoda képviselte magát. Pozitív visszajelzés, hogy a kerek 

évfordulós dolgozók külön meghívással erkölcsi megbecsülésben részesülhettek.  

 Családsegítő által szervezett „Esetmegbeszélések” – esetenként 

 Az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő „Drogmegelőző- Fórum” előadásain 

 A Városi Óvodai Szakmai Napok rendezvényein (2015. március) 

 Tagóvodáink aktívan részt vettek a városi ÖKO napi rendezvényen  

- Kulturális rendezvények: kiállítások, tárlatok, hangversenyek, előadások… 

 

 

6.3. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei 

 
Közösségi rendezvényeink célja, az egymásra odafigyelés, a közösség építés, a szervezeti 

kultúra fejlesztése volt. 

A  városi szakmai napok rendezvényen óvodánk minden tagintézménye aktívan vett részt. A 

színvonalas bemutató foglalkozások és a szakmai előadások megrendezésével sok segítséget 

kaptak a jelenlevők további szakmai munkájukhoz. A szakmai rendezvényekre a körzetekbe 

tartozó iskolák igazgatóit és alsós tanítóit is meghívtuk. 

 

 Tagóvoda megnevezése Szakmai rendezvény 

1. Béke tér 
A gyermekek érzelmi  nevelésének megsegítése meditációs 

gyakorlatok segítségével   
előadó:  Radics Ágnes  életmód-tanácsadó  

3. Fácán  Tagóvoda MEGNYITÓ   lebonyolítása  megszervedzése 



 63 

 "Miért nem működik, ha már százszor megmondtam" .  

előadó:  Pécsi Rita  Neveléskutató  Pedagógiai Szakértő   

4. Harkály Tagóvoda 
"Muzsikáló kerek erdő" - interaktív, komplex játékfűzés: az eerdő 

élete verssel  dallal 
vezeti:  Agócs Erika - tagóvoda-vezető  

5. Kutyavári  Tagóvoda 
" Természetes anyagok felhasználásával készülődés a 
húsvétra "  
vezeti : Németh Márta a Mosolybirodalom segítségével  

6. Tállya Tagóvoda  " Egészséges életmódra nevelés  modern értelmezése az óvodában " 
előadó : Bukoviné Nagy Judit  

7. Ófalusi Tagóvoda Meglátni a láthatatlant - gyógypedagógus szemmel az óvodásokról 
előadó:  Molnárné Bognár Éva  gyógypedagógus  

 8. Tündérkert Tagóvoda " A fonal  varázslatos világa "  
vezeti : Tamaskáné Jakab Margit  

 

Távolság és hely hiány miatt a közösségi rendezvények épületenként valósulnak meg a tagóvoda-

vezetők szervezésével és saját anyagi forrásból.  

 

Minden tagintézményben folytattuk a házi hospitálásokat, most azok a kollégák kerültek elsősorban 

sorra, akik az előző évben kimaradtak. Szakmailag, emberileg is összekovácsolta, építette az adott 

épület szűk nevelőtestületét. 

Az eddig kialakult hagyomány szerint, megbeszéléseket tartotta minden épületben heti 

rendszerességgel. Tartalma, témája mindig az aktualitásoknak megfelelő volt. 

A szülők részére nyílt napokat tartottak, hogy az óvodában folyó napi életből, szakmai munkából 

ízelítőt kapjanak (beszoktatás, egészségnevelési hét, advent, farsang, Anyák napja, sportnap, családi 

napok, játszóházi tevékenységek.) 

 

Minden épületben rendeztek: 

 közös karácsonyi ünnepet az ott dolgozók számára, valamint a  

 nevelési évvégén helyi pedagógus napot.  

 

 

 

 

Feladataink: 

 A szakmai, korrekt kommunikáció fejlesztése 

 Tisztességes vélemény formálás, vélemény nyilvánítás felvállalása 

 Tolerancia növelése egymás iránt 

 Egymás iránti tisztelet 

 Szakmai iránti alázat kifejlesztése 

 Pozitív értékeket tartalmazó határának emelése 
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 7. ÖSSZEGZÉS 
 
„Mi a gyermek szeretettel nem elégszünk meg. 
Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket 
Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy 
mélyebben védelmezhessed, s jobban nevelhessed!” 
(Nagy László) 

 

Célom az óvoda önálló arculatának megtartásával az intézmény hatékony és törvényes 

működtetése, mely megfelel a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak, a partneri és 

fenntartói igényeknek. Továbbá azt a szakmai munkát kívánom folytatni, amit hosszú évek 

alatt kialakítottam. Ezekre az elért eredményekre alapozva terveztem és tervezem továbbra is 

a következő években az együttműködést.  

Igyekeztem reális célokat megfogalmazni, amit meg is tudunk valósítani. Az emberi 

tulajdonságok pozitív irányba történő vezetése is kiemelt feladat, ehhez azonban 

szükséges a kollegák pozitív hozzáállása is. 
A célok megvalósulásához szükséges feladatok meghatározásánál, fontos szempont volt az 

áttekinthetőség, a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő útmutatás, 

felhasználhatóság.  

 

A szakmai munka és az elért eredmények azt igazolják, hogy óvodánk nevelőtestülete 

és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottai ebben az évben is felelősségteljesen, 

gyermekszeretettel, végezték munkájukat.  

Intézményes nevelésünk a családi nevelést kiegészítve a gyermekek egészséges 

személyiségfejlődését szolgálta. Biztosította mindazt az optimális feltételrendszert, fejlesztő 

tevékenységet, amely a pedagógiai, pszichológiai eszköz és módszertár felhasználásával 

lehetővé tette az érett, harmonikus személyiség kialakulását. 

 
Az óvoda működését hét épület 35 csoportjában 120 fő aktív alkalmazott látta el 

három betöltetlen álláshely mellett. 

A 900 férőhelyen 881 fő gyermek részesült óvodai nevelésben. Ebből iskolába ment 241 fő. 

Óvodánkat a nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint működtettük. 

 

A nevelési év helyi fő feladata a hét épület munkájának, működtetése szakmai arculatának 

megőrzése. A belső ellenőrzési csoport létrehozása és munkájának segítése. Az intézmény és 

valamennyi dolgozójának további készítése a minősítésre és a tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

Ez év folyamán is többször bebizonyítottuk, hogy jól tudunk együtt dolgozni! A szakmai 

napok szervezése, lebonyolítása, a szaktanácsadásra, minősítésre, tanfelügyeletre való 

készülés mindenkinek szívügye volt. Emberiességből mindenki remekül vizsgázott. 

 
A „Minőséggondozó” Belső Ellenőrzési Csoport vezetésével elkészült az 

- Öt éves Önértékelési program 

- Az önértékelési éves terv 

- Az intézményünk működését meghatározó alapdokumentumok alapján az elvárás-lista.  

 

A munkavégzés során megtanultuk a pedagóguskompetenciák helyes értelmezését és 

azok megvalósítását az óvodai életben. Az óvónők napi nevelői munkájában egyre 

inkább nyomon követhető, egyre tudatosabb:  
- Minőségében változott, fejlődött az óvónők szakmai tervezés-megvalósítás értékelő munkája. 

- Folyamatosan formálódott, fejlődött a reális pedagógus „Én-kép”.                           

- Fejlődött pedagógusaink pedagógiai készsége. 
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Nevelőtestületünk felkészült a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésre. A pedagógusok 

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer szituációs alkalmazásával 

gyakoroltuk, a pedagógus kompetenciák és az intézményi kompetenciák maximális 

megvalósulását egy-egy foglakozás alkalmával. 

A gyakornokok munkáját segítettük, olyan szakmai fejlődésüknek megfelelő feladatokkal 

bíztuk meg Őket, amelyek kihívást jelentettek számukra.  

 

Nevelési évünk kiemelkedő feladatai közül: 

 

- A nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény óvodákat érintő újabb 

változásait sikeresen bevezettük  

- Az óvoda működését szabályozó dokumentumokat átvizsgáltuk a stratégiai és 

operatív célok viszonya alapján 

- Az új gyermekek adatait a KIR –ben felvittük a változásokat szükség szerint 

rögzítettük  

- létrehoztuk a BECS csoportot  

- elkészítettük az intézményi elvárás listát  

- A nem körzetes óvodaköteles gyermekek lakcím szerint illetékes jegyzőjét értesítettük  

- A törvényi változásoknak megfelelően elkészítettük az öt éves minőségi programot és 

a hozzá kapcsolódó aktuális éves tervet 

- Kiemelt figyelmet fordítottunk az Óvodai fejlődési napló vezetésére és annak 

alkalmazására, valamint az átlagon felüli képességgel rendelkező gyermekekre 

- Törekedtünk pályázatok készítésére több – kevesebb eredményességgel 

- A munkaközösség vezetőket jobban bevontuk a szakmai munka gyakorlati 

megvalósításába, annak ellenőrzésébe 

- Az előző évi értékeléséből adódó helyi feladatok minden tagóvodában megvalósultak 
 

 

A célkitűzéseink reálisak voltak és megvalósíthatók. 

Az éves feladatok támogatták a cél eredményes megvalósulását. 

¤   

A záró értékelések alapján megállapítható, hogy a nevelési év működése tervezett módon, az 

ütemezett feladatok megvalósításával zajlott. 

 

Úgy gondolom, hogy az óvodában a dolgozók a vezetőként tevékenykedők munkáját a 

tudásból és a személyiségük értékeiből kiindulva ismerik el.  

Feladatunk a következő nevelési évben is a szakmai tevékenység következetes és egységes 

szempontok szerinti segítő ellenőrzése, támogatása, a tapasztalatok dokumentálása, azonnali 

visszacsatolása. 

 

A nevelőtestületünk a tudás birtokában kifejezésre juttatta: 

- az egységes nevelési elveket 

- egy közös célért küzdő, innovációra fogékony testületet  

- folyamatos továbbfejlődés igényét 

- Jól koordinált, eredményes, szakmai nívót 
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Sikernek könyvelhetjük el, hogy őszinte valóban a gyermekek érdekeit szolgáló munkánk 

eredményeként partneri, kölcsönös tiszteleten alapuló család- óvoda együttnevelést 

alakítottunk ki. 

 

Intézményi szinten célunk volt a szeretetteljes, biztonságot adó, érzelem gazdag óvodákat 

teremteni, ahol a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az esélyegyenlőség 

megteremtésére törekedtünk. 

 

A nevelői munkában elért eredmények 
 

 

Nevelői munkánk alapkövetelménye, hogy minden gyerek számára biztosítsa saját 

individuális, emocionális, intellektuális és szociális potenciáljának a megvalósulását. 

Ebből következően kiemelt feladatunk volt: megfelelő, sokrétű, differenciált kínálat 

nyújtása gyermekeink számára. 

Az óvónők módszertani szabadsága megvalósult: az idő kezelésében, a játékok, 

foglalkozások, tevékenységek tartalmához illő szervezeti formák megtalálásában, a gyermeki 

műveltség anyagának a mindenkori helyzethez illő összeválogatásában. 
 

 

Az idei nevelési évben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyerekek a gyermekek 

játékhelyzetére, témájára  és a  gyermekek zenei nevelésére,  valamint továbbra is  nagy 

hangsúlyt kapott a környezettudatos szemlélet alapozása és formálása.  

Kiemelt feladatunk volt a belépő gyermekek felkészültségének felmérése, ill. a 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint az egyéni fejlesztések minőségi megújítása.     

 

Nevelőtestületünk – a differenciálás, és a felzárkóztatás mellett – nagyon fontosnak 

tartotta a tehetséggondozást. Programunk hangsúlyt fektet a tehetségek gondozására, 

igyekeztünk maximális lehetőséget biztosítani a különböző készségek, képességek 

kibontakozására, de ezen a területen vannak még feladataink. 

 

Az Egészségnevelést minden nevelési mozzanatban jelenlevő feladatnak, megalapozó 

jellegűnek tekintettük. 

Feladatunk volt a gyermek gondozásának, testi szükségletének, mozgásigényének kielégítése, 

testi fejlődésük segítése. Kialakítottuk az egészséges életvitelhez szükséges higiéniai 

szokásokat. 
 

A nevelési év folyamán sok lehetőséget ragadtunk meg a környezettudatosság fejlesztése 

érdekében is. Igyekeztünk a környezettudatos magatartást a mindennapokban alkalmazni, 

szelektív hulladékgyűjtés, jó gazdálkodás természeti „kincseinkkel”, víz-energia. 

 

Fő feladatunk az óvodáskorú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, a testi, 

lelki harmónia megteremtése volt.  
Az egészséges, biztonságos környezetben formáltuk a gyermekek egészséges életmódra 

nevelését, alakítottuk az egészséges életvitel iránti igényét, közösen gyakoroltuk a 

testápolással,- az öltözködéssel,- az étkezéssel, egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos 

feladatok elvégzését, valamint lelki egészségük védelmét, testi fejlődésük elősegítését. 

 

Tagintézményeinkben folytattuk a TÁMOP 3.3.2 pályázatban megfogalmazott célok, 

feladatok megvalósítását, a HHH-s illetve a HH-s gyermekek egyéni fejlesztésével 

kapcsolatban.  
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Az érintett tagintézményekben folytattuk a TÁMOP-3.4.2.A-11/2012-00002 konzorciumi 

pályázatban megfogalmazott célok,feladatok megvalósításával, az SNI gyermekek egyéni 

megsegítését. 

 

Nevelési évünk kiemelt eseményei: 
 

- A Városi Óvodai Szakmai Napok megnyitóját a Fácán Tagóvodában szerveztük meg 

- A Városi Óvodai Szakmai Napon minden tagépület nevelőtestülete aktívan vett részt,  

- Az intézmény ellenőrzésre készülődve a vezetői és a pedagógus kompetenciák illetve 

az  intézményi kompetenciák alapján felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre  

- Az „Egyenlő eséllyel Érden” TÁMOP 3.3.2. elnyert pályázatban foglaltak 

folyamatos megvalósítása 

- A „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című  TÁMOP-3.4.2  11-A 

pályázatban foglaltak folyamatos megvalósítása 

 

Nevelőmunkánk legfontosabb feladata a fejlesztőmunkánk során a gyermekek számára az 

örömszerzés, az együttes játék, a munka, az értékek őrzése, ismeretek bővítése, a 

hagyományok ápolásával a közösségi érzés fejlesztése, elmélyítése, és a hazaszeretet 

erősítése.  

 

Óvónőink a gyerekek képességeinek ismeretében – szükség szerint a felzárkóztatáshoz – 

differenciálással egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokat tartottak, és személyre szóló 

fejlesztési tervet készítettek.   

 

Elsősorban nem az ismeretközvetítés, ismeretátadás volt a cél, hanem a gyermeki 

személyiség sokoldalú, komplex fejlesztése, felkészítése az életben való eligazodásra. 

Gyermekeink továbbra is a mozgás (úszás, foci, mezítlábas torna és tánc) területén értek el 

kiemelkedő eredményeket, valamint a zenei képességek területén a hagyományőrző népi 

gyermekjátékok keretén belül, de egyéb területeken is jeleskedtek, mint például az angol 

nyelv. 

 

A céljaink, megvalósulásához szükséges feladatok meghatározásánál fontos szempont 

volt az áttekinthetőség, a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő 

felhasználhatóság.  
 

Úgy gondolom, ebben a nevelési évben újabb lépéseket tettünk és a meghatározott feladatokat 

elvégeztük, kitűzött céljainkat elértük, mint: 

 

- pedagógiai folyamatokat szabályozó dokumentumok egymásra épülésének és 

egymáshoz való viszonyának vizsgálata, fejlesztése 

- felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

- környezettudatos magatartás, környezettudatos szokások alakítása, fejlesztése; 

- a beilleszkedési, társas kapcsolati problémákkal küzdő gyermekek megsegítése az 

óvodapszichológussal együttműködve; 
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Elért eredményeink alapján további célunk,: 
 

 

 
 

 törvényes működés biztosítása 

 tanfelügyeleti ellenőrzésre készülés folytatása 

 A Belső ellenőrzési csoport  működtetése 

  nevelőtestülete szakmailag egységesen gondolkodjon, egységesen értelmezzen pedagógiai 

célokat, feladatokat  

 szakmai fejlődés biztosítása szakmai munkaközösségek működésével   

 intézményen belül az információátadás fejlesztése és a szakmai párbeszéd erősítése 

 tagóvodánként a belső szakmai tudásmegosztás fejlesztése 

 helyi továbbképzések színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése, és az ellenőrző 

tevékenység színvonalának növelése 

 A továbbképzési program szerinti továbbképzéseken való részvétel szorgalmazása 

 A továbbképzésen tanultak tapasztalak alkalmazása és közzé tétele 

 szorosabb együttműködés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal 

 szorosabb együttműködés az óvodapszichológussal 

 A gyermekek egyéni fejlődés nyomon követésének naprakész vezetése és a fejlesztői 

munkába való beépítése 

 A kiemelt figyelmet igényelő gyermekek fejlesztése hátrányainak csökkentése 

 sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységek szervezése,   

 a szabadjáték túlsúlyának érvényesítése; 

 az óvodai nevelés minden napján a spontán, a szabad játékban megjelenő mozgásos 

tevékenységek, az egészségfejlesztő testmozgás megvalósulása;  

 a szabad levegőmozgás, egészségfejlesztő hatásának lehetőség szerinti kihasználása. 

 pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása,  

 biztonságos környezet kialakításának fenntartása, 

 Az ünnepeken, érzelmekre mélyen ható élmények nyújtása  

 

Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, 

gondot felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken alapuló 

gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, amelyben domináns szerepe van az 

érzelmeknek, szeretetnek, példamutatásnak és az ezen keresztül történő nevelésnek.  

 

A pedagógusaink a nehézségek ellenére elhivatottságból, a munkahely iránti szeretet és 

tiszteletből igazi elhivatott és felkészült pedagógusként végezték nevelő munkájukat. 

 

Vezetői elképzeléseimet, továbbra is  jól szervezett munkával, folyamatos megújulásra kész 

közösséggel kívánom megvalósítani. 
 

 

 
Érd, 2016 augusztus  31. 

           Szénásiné Mészáros Márta 

óvodavezető 


