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1.BEVEZETÉS: MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE  
 

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda beszámolója, a 2015-16 nevelési évre elfogadott 

óvodai munkaterv, a Pesterzsébet Önkormányzata által megadott szempontrendszerét 

figyelembe véve készül el. Tartalmazza a vezetői, a helyettesi és a tagóvoda vezetői 

értékeléseket, a pedagógusok, munkaterv szerinti értékelését, a munkaközösség vezetők, 

valamint az egyéb megbízatások, felelősök beszámolóit. Évi kiemelt feladataink értékelése a 

beszámoló egyes fejezeteiben megtalálhatóak.  

 

Különösen hatékonynak bizonyult óvodánk együttműködése az összevonás ezen időszakára. 

Beérett a nevelői egység, a közösen kialakított célok, az elvégzett munka öröme meghozta 

gyümölcsét. Elmondhatjuk, hogy az intézményünkben folyó nevelőmunka pedagógiai 

vonatkozásban teljes egészében egységet képez oly módon, hogy mindhárom óvoda 

sajátosságait, egyéni nevelőtestületi személyiség jegyeit magában hordozza. Megismertük, 

elfogadtuk egymást, tudjuk ki, milyen erőséggel és gyengeséggel bír. Képesek vagyunk 

együtt gondolkodni a közös cél érdekében. Attól, hogy elfogadtuk egymást könnyebb a 

segítségadtás, jobban működik az empátia és a tolerancia. Természetesen ez nem azt jelenti, 

hogy egyáltalán nincsenek problémák. A finomítás most következik! Tudnunk kell a humán 

erőforrásainkkal jól gazdálkodni. A gyermekek nevelése érdekében mindenki számára meg 

kell találni az optimális pedagógustársat. 

Az elmúlt évben egy új, gyakornok pedagógus érkezett hozzánk. Beilleszkedését 

Mentor- társa maximálisan segítette, minden lehetőséget megkapott ahhoz, hogy 

felkészülhessen gyakornoki vizsgájára. Az óvodánkban hatékonyan működő „Gyakornoki 

Team” is támogatta szakmai előrehaladásában. 

Egy óvodapedagógusunk, egy dajkánk, és egy karbantartó kollégánk megy nyugdíjba, 

állásuk már augusztustól megoldódott. A szeptemberi kezdésre minden álláshelyünk betöltött. 

Indulhat az év! 

A törvényi váltásoknak való megfelelést, felkészülést, a pedagógusok minősítési eljárásra, 

vizsgára, a tanfelügyeleti ellenőrzést valamint az önértékelési program megvalósítását 

óvodánkban kiemelt feladatként kezeltük. A későbbiekben számszerűséggel is alátámasztva 

igazolt, hogy a pedagógusaink a nehézségek ellenére jól vették az akadályokat, példaértékű 

eredménnyel zárták a minősítési és tanfelügyeleti ellenőrzéseket. 

Az idei évben nagy hangsúlyt fektettünk óvodánk menedzselésére, amelyhez igazi 

partnereket találtunk a vezetőség valamint a szülő körében. Továbbnyitottuk információs 

hálónkat, amelynek eredményeként ma már szinte napi kapcsolatban állunk a szülőkkel és 

egyéb társintézményekkel. Óvodánk hírnevében helyt kapott a Mákvirág tagóvoda, amely 

egyre jobban ismerté válik a pesterzsébetiek körében. Tovább erősítettük sajátosságainkat, 

pedagógiai értékeinket a Montessori pedagógiai, az egészségnevelés, annak időszerű kérdései, 

valamint a tehetséggondozás terén. Óvodánk két intézménye, a Gyermekmosoly és a 

Kékcinke tagóvoda elnyerte a Madárbarát - címet, valamint a Gyermekmosoly óvoda 

Biztonságos óvoda címet kapott. Tehetségpontként regisztrált nevelési intézményként 

eredményesen működnek óvodánkban a tehetségműhelyek: „Fonócska”, „Topogó”és 

„Pántlika” elnevezéssel, amelyek a további pályázati ciklusban, mint „Iglice tehetséggondozó 

projektként” jelenik meg. Megpályáztuk a „Zöld Óvoda” címet, amely reményeink szerint az 

őszi időszakban kerül elbírálásra. 

Eredményes óvodánkban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek: integrált felzárkóztatása 

és a tehetséggondozás. Az IPR Team megalakításával a program működésének tovább 

erősítésével újra élesztjük, új ruhába öltöztetjük az eddigi eredményeket, a jól bevált tartalmi 

elemeket. 
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2.A KERÜLETI ÓVODÁZTATÁS AKTUÁLIS PROBLÉMÁI 

 
2.1.PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA 

 

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály úti óvodájában az óvodai nyíltnapokon 

és a beiratkozások alkalmával az óvodai körzethatárok figyelembevételével jelennek meg a 

szülök, de gyakran előfordulnak körzeten valamint kerületen kívüli érdeklődők. Az ez iránt 

igényeket a körzetes gyermekek elhelyezését követően tudjuk kielégíteni. 

 

 Óvodánk iránt nagy az érdeklődés, szívesen választják a szülők. Pedagógiai programját 

színvonalas nevelő munkáját elismerik. A személyes tájékozódás mellett az óvodánk 

honlapját is látogatják információszerzés céljából. 

 A törvény szerinti kötelező be óvodáztatás és a tankötelesek felvételét figyelembe vesszük 

 A gyermekek szociokulturális helyzetét már a beiratkozás során feltérképezzük a 

szülőkkel történő beszélgetés alkalmával. Elkérjük a gyermekkel kapcsolatos 

szakvéleményeket, amennyiben ez már rendelkezésre áll.  

 A gyermekek elosztását a vezetőség tagjai együttesen látják el. Figyelembe vesszük az 

esélyegyenlőséget, egyedül nevelő szülők helyzetét, lakhatásukat, a nagycsaládokat, a 

különleges gondozási és nevelési igényt (2-es és 3-as beszámításokat) valamint a testvérek 

együtt történő elhelyezésére is gondot fordítunk vegyes életkorú csoportjainkban. A 

nemek arányát is szem előtt tartjuk. A szülők a csoportválasztási igényét is törekszünk 

kielégíteni.  

 Több nevelési év viszonylatában elmondható, hogy túljelentkezés van óvodánk iránt, nem 

tudunk mindenkit felvenni. 

 Óvodánkba többségében átlagos színvonalon élő szülők gyermekei járnak, amely téren az 

előző évekhez képest nem történt változás. 

 

Csoportok aktuális létszámai, szociokulturális helyzete és a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek statisztikai adatai: 
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Szivárvány 27 5 1 - - 10 - 1   3 

Katica 24 7 - 2 3 6 1   1 1 

Hétszínvirág 25 3 5 - 1 18 1  2  2 

Napocska 27 3 2 - - 16 -    1 

Barna maci 27 2 3 2 1 15 - 1   2 

Zöldalma 26 7 5 4 2 17 -    1 

Ficánka 26 2 2 1 - 14 2    1 

Összesen 182 29 18 10 7 96 4 2 2 1 11 

 

2016-os beiratkozás alkalmával óvodánkba 71 fő iratkozott be, amelyek közül 48 gyermeket 

tudtunk felvenni. Akik a létszám keretbe nem fértek be azok számára a másik tagóvodánkat 

vagy a kerület másik óvodáját ajánlottuk fel, hogy be óvodáztatásuk megoldódjon. 

2017-es nevelési évre az óvodánkba beiratkozott és felvett gyermekek aránya: 
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Jelentkező és felvett gyermekek aránya

Jelentkezők száma 71 fő

Felvett gyermekek száma 48

 
A Gyermekmosoly óvoda Bíró Mihály úti óvodájának hét vegyes életkorú csoportjában az 

alapító okiratban meghatározott létszám 25 fő csoportonként. Ennek megfelelően biztosítjuk 

az újonnan érkező gyermekek felvételét és be óvodáztatását. 

 

A csoportokban felvehető gyermekek létszámának alakulása a 2016/17-es tanévre: 

0 5 10 15 20 25 30

Szivárvány 5 fő

Katica 6 fő

Hétszínvirág 10 fő

Napocska 6 fő

Barna maci 8 fő

Zöldalma 6 fő

Ficánka 6 fő

Felvhetők létszáma

Maximum létszám

 

2.2.KÉKCINKE TAGÓVODA 

 

Az óvoda körzete panelházas, új építésű házas, valamint kertes, több kislakásos ház 

gyermekeiből tevődik össze. Így nagy a különbség a családok anyagi helyzete, iskolázottsága 

között. Sok az albérletből jövő gyermek, akiknek ez anyagi megterhelést jelent. Óvodánkba 

jelenleg járók többsége 100%-os étkezésben részesül. A panelházas gyermekek többnyire 

hétvégén a lakásban tartózkodnak, hét közben a közeli játszótérre viszik őket. Így különösen 

fontos, mit nyújtunk a gyermekek számára. A termeink bútorzatát a gyermekek 

játékigényének megfelelően alakítjuk, az esztétikára figyelve. Udvarunkon igyekszünk szép 

növényeket ültetni, a füvet ápolni, hogy minél jobban érezzék nálunk magukat. Igyekszünk 

kirándulásokat szervezni, ahová egyébként nem minden gyerek jutna el. Ezekkel is ismereteik 

bővítéséhez járulunk hozzá. A képességeiket egyénnek megfelelően igyekszünk fejleszteni, a 

tehetséges gyermekek tehetségét gondozni a csoportban, és a Tehetségpont program 

keretében. Úszni, korcsolyázni visszük őket. Az integrálható gyermekek befogadtatására, 

beilleszkedésére, fejlesztésére nagy figyelmet fordítunk. Jelenleg 2 csoportban 1-1 SNI 

gyermek kapott helyet. 

 A jelenlegi, 2016-os beiratkozást is egy nyílt nap előzte meg. Betekintést nyerhettek az 

óvodánkba, és a programunkat ismertettük számukra a felmerülő kérdéseikre is választ 

adtunk. Elégedettek voltak az óvoda esztétikájával, a programunkkal egyaránt.  

 A beiratkozásra a Kékcinke tagóvodát kérve 28-an íratták be gyermekeiket, ebből 18 főt 

tudtunk az intézményünkbe felvenni, a többi gyermeket a másik két intézménybe vagy 

másik óvodát ajánlva sikerült elhelyezni.  

 Nagy az igény az óvodánk irányában. A beiratkozáskor a körzethatárt figyelembe véve 

jelentek meg. A felvételnél a vezetőséggel figyelembe vettük a testvéreket, a 
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nagycsaládosokat, az egyedül állókat, rendszeres nevelési segélyben részesülőket, a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekeket. 

 A szociokulturális helyzetet nézve a felvett gyermekek helyzete hasonló az idejáró anyagi 

körülmények között élő gyermekekéhez, akiken az óvodai ellátással igyekeztünk segíteni. 
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Nyuszi 21 1 8  2 15 1  1  2 

Méhecske 20 1 1   15   1  2 

Süni 20 1 5   14     2 

Összesen 61 3 14   44 1  2  6 

 
A 2016/17-es nevelési évre az óvodánkba beiratkozott és felvett gyermekek aránya: 

Jelentkező és felvett gyermekek aránya

Jelentkezők száma 28 fő

Felvett gyermekek száma 18 fő

 
A Kékcinke tagóvodában a csoportlétszám az alapító okirat szerint változott, így 2 csoportban 

20 fő helyett 21fő, 1 csoportban 20 fő maradt a beírható létszám Nyuszi csoport: 22 fő 

Méhecske csoport: 20 fő (SNI) Süni csoport: 20 fő 

0 5 10 15 20 25

Nyuszi 10 fő

Méhecske 3fő

Süni 5

Felvehetők létszáma

Maximum létszám

 
 

 

2.3.MÁKVIRÁG TAGÓVODA 

 

A Mákvirág Tagóvodában - az idén is- az évek óta megszokott módon, az idejáró gyerekek 

testvérei és a rokoni szálak révén egymásnak adják hírünket, ezért óvodánkról többnyire 

„szájhagyomány” útján értesülnek. Ebben a körzetben zömmel egyedül nevelő, munkanélküli, 

sokgyermekes családok élnek elfogadhatatlan lakáskörülmények között. Ezekkel a szülőkkel 

az információ csere és kommunikáció, az ő megnyerésük is nehezebb. Növekvő 

gyermeklétszámunk azt tükrözi, hogy szívesen ajánlanak bennünket, megelégedettek. A 

hozzánk érkező gyermekeik eme családi háttér miatt még körültekintőbb gondoskodást, az 
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átlagostól több odafigyelést, fejlesztést követel tőlünk az esélyegyenlőség, a gyermeki jogok 

tiszteletben tartása és az erre érzékeny nevelőtestületünk. A mi óvodánkban a családokkal is 

többet kell foglalkozni, támogatni és olykor meggyőzi. Aluliskolázottságuk miatt gyakran 

konkrét eligazítást kívánnak. Évről évre növekszik a már szakvéleménnyel érkezők száma.  A 

szülők tájékoztatását ebben az évben kiszélesítettük a bölcsődékben történő személyesebb 

megjelenésünkkel, ennek hatása már a felvételnél érezhető volt. Sokat teszünk azért, hogy 

megismerjék programunkat, az óvoda napi életéről tájékozódjanak (pl: személyes kontaktus, 

az óvoda honlapja). Általános tendencia a nagy mozgás az egész év folyamán; eleve nem 

jelennek meg a beiratkozás idejében, hanem késve nyár végén, késő ősszel hozzák a 

gyermeket. Gyakori az elköltözés, a kerületbe történő vidékről felköltözés. Az azonnali 

intézkedés miatt az adminisztrációs feladatok tornyosulnak, a folyamatos beszoktatás 

megnehezíti a már kialakult gyermekközösségek életét. Gyakori a zűrös családi helyzetekből 

adódó teendőnk pl; a beiratkozást követve némely családok felkutatása, az utánajárás. Ez nem 

korlátozódik a kezdetekre, hanem sajnos jellemző a további időszakokra is. Csoportjainkat 

úgy alakítjuk, hogy a rokonok ismerősök, testvérek jelenlétükkel érzelmileg támogathassák, 

biztonságérzetet nyújthassanak egymásnak.  Ez eddigi évekhez viszonyítva nőtt a jelentkezők 

száma, sikereinket bizonyítja a magas színvonalú szakmai, nevelői munka a gyermekek iránti 

elkötelezettség, a kapcsolattartás, óvodánk menedzselése - melyet évről évre jobbítunk-, s 

nevelőtestületünk stabillá vált. 

A csoportok aktuális létszámai, szociokulturális helyzete és a kiemelkedő figyelmet igénylő 

gyerekek statisztikai adatai: 
Csoport L

étsz
á
m

 

  

E
g
y
ed

ü
l 

n
ev

elő
 

szü
lő

 

N
ag

y
család

o
s 

V
eszély

ezte

tett 

R
G

Y
V

 

1
0
0
%

 

étk
ezési 

k
ed

v
ezm

én

y
 jö

v
ed

elem
 

alap
ján

 

H
átrán

y
o
s 

h
ely

zetű
 

H
alm

o
zo

tta

n
 h

átrán
y
o
s 

h
ely

zetű
 

T
artó

san
 

b
eteg

 

B
T

M
 

S
N

I 2
-es 

b
eszám

ítású
 

S
N

I 3
-as 

b
eszám

ítású
 

T
eh

etség
es 

Katica 21 3 4 0 5 19 1 3    0   1 2 0 4 

Nyuszi 21 4 8 1 9 21 1 1    0   0 0 1 2 

Süni 21 5 6 6 3 21 0 0    0   0 1 0 4 

Maci 22 1 7 0 10 21 4 2    0 1 0 0 3 

Pillangó 21 1 10 1 7 18 2 1    1   0 2 0 5 

Méhecske 20 5 4 0 1 17 0 0    0   2 1 0 4 

Összesen 126 19 39 8 35 117 8 7 1 4 6 1 22 

 

A 2016/2017-es nevelési évre az óvodánkba beiratkozott és felvett gyerekek aránya: 

Jelentkező , felvett és felvehető gyermekek 
aránya

Jelentkezők 40 fő

Felvett gyermekek 40 fő

Felvehetők létszáma 12 fő

 

A csoportokban felvehető gyerekek számának alakulása a 2016/17-es nevelési évben: 
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0 5 10 15 20 25 30

Katica 8 fő

Nyuszi 3 fő

Süni 9 fő

Pillangó 9 fő

Méhecske 3 fő

Maci 9 fő

Szabad férőhely

Maximum létszám

Felvett

 

A Mákvirág Tagóvoda hat vegyes életkorú csoportjában az alapító okiratban meghatározott 

létszám 25 fő csoportonként. Ennek megfelelően biztosítjuk az újonnan érkező gyerekek 

felvételét és be óvodáztatását. 

 

3.CSOPORT és LÉTSZÁMADATOK (statisztikai adatok) 
(Összehasonlítás az előző évekhez képest az óvodai férőhely tükrében (okt. 1-ei létszámadatok)  

 

3.1. Csoport és létszámadatok (statisztikai adatok) 

 

 

3.2.Étkezők 

 

 

 

4.INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEINEK ALAKULÁS 
 

4.1. Életpálya modellhez igazodó személyi besorolások  

 

A nevelőtestület létszáma: 33 fő. Minden csoportban biztosított két óvodapedagógus, akik 

váltott műszakban látják el feladataikat. Az elmúl időszakban sikerült olyan 

Óvoda (tagóvoda) neve 

Férőhely 

(alapító 

okirat) 

Csoport

ok 

száma 

Tényleges 

létszám 

(okt.1.) 

Feltöltöttség 

(%) 
HH HHH SNI 

Más 

kerületből 

járó 

Tanköteles 

óvodában 

maradt 

2015/2016                   

Gyermekmosoly Óvoda 189 7 180 95 0 0 3 7 14 

Kékcinke Tagóvoda 60 3 60 100 0 0 1 0 7 

Mákvirág Tagóvoda 162 6 125 77 6 5 6 1 9 

Összesen 411 16 365 91 6 5 10 8 30 

2014/2015                   

Gyermekmosoly Óvoda 189 7 185 98 0 0 7 6 14 

Kékcinke Tagóvoda 60 3 60 100 0 1 0 1 12 

Mákvirág Tagóvoda 162 6 125 77 9 9 4 0 11 

Összesen 411 16 370 92 9 10 11 7 37 

2013/2014                   

Gyermekmosoly Óvoda 189 7 186 98 19 0 4 8 22 

Kékcinke Tagóvoda 60 3 60 100 19 0 1 2 11 

Mákvirág Tagóvoda 162 6 146 90 49 11 2 1 11 

Összesen 411 16 392 96 87 11 7 11 44 

Óvoda (tagóvoda) neve létszám Összesen. étkezők száma 100 %-os kedvezményben 

részesülők 

Gyermekmosoly 180 180 99 

Kékcinke Tagóvoda 60 60 43 

Mákvirág Tagóvoda 125 125 114 

Összesen 365 365 256 
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óvodapedagógusokat alkalmazni, akiknek megfelelő végzettsége, ugyanakkor olyan egyéni 

szakmai kompetenciáik vannak, melyek Pedagógiai Programunk megvalósításához 

nélkülözhetetlenek. Gyakornok és pályakezdő óvodapedagógusaink munkáját mentoraik és az 

intézményünkben egyedülállóan működő „Gyakornoki Team” segíti. Intézményünk 

pedagógusai a törvényi előírások figyelembevételével, a különös feltételeknek való 

megfelelés lehetőségeit kihasználva jelentkeztek a pedagógus életpálya kínálta eljárásokra. 

Sikeres eljárásokat, vizsgát követve léptek magasabb fokozatba. 

 

 

Gyermekmosoly Mákvirág tagóvoda Kékcinke tagóvoda 

Óvodapedagógusok 33fő 15 fő 12 fő 6 fő 

Gyógypedagógus 1 fő 1 fő - - 

Ebből szakvizsgázott: 10fő 6fő 3fő 1fő 

Ebből Pedagógus életpálya szerinti besorolás. 

Mester 2fő 2fő - - 

Pedagógus II. 10fő 6fő 3fő 1fő 

Pedagógus I. 19fő 5fő 9fő 5fő 

Gyakornok 2fő 2fő - - 

Tanfelügyeleti ell. 

részt vett 

 

3fő 

 

1fő 

 

2fő 

 

- 

 

Pedagógus továbbképzési tervünkben olyan képzések elvégzését tűztük ki célul, melyek 

szorosan kapcsolódnak intézményünk Pedagógiai Programjának célkitűzéseihez, annak 

hatékony megvalósítását támogatják. Előnyben részesítettük a szakvizsgát adó képzéseket, a 

nevelőtestület egész közösségét érintő fórumokat. A szervezésnél figyeltünk a helyettesítést 

nem igénylő képzések választására, ugyanakkor a pedagógusok anyagi lehetőségeit is 

figyelembe vettük. A költségek önkéntes vállalása, valamint a kedvezményes/ingyenes 

lehetőségek kihasználására törekedtünk. Teljes körűen igyekeztünk a belső humánerőforrás 

kihasználására az önképzések hatékonyságának, az egymástól való tanulás lehetőségének 

kihasználásával. 

 

4.2.2015/2016 nevelési évben megvalósult továbbképzések 

 

SNI és az IKT módszertana és eszközei 1 Fő 

Intézményvez. és ped.felk. az int.önért. és a pedagógusi  minősítéssel 

kapcsolatos intézményvezetői feladatok ellátására 
2+3 Fő 

„Tanítsuk ugyanazt másként” Montessori 7 Fő 

Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás a gyakorlatban 1 Fő 

Grassroots Önkéntes szervező tanfolyam 8 Fő 

Szakirányú továbbképzés, szakvizsga 2+1 Fő közoktatás vezető, 

intézményvezető 

Jelenleg folyamatban lévő szakvizsgás képzések Gyermektánc 1 fő 

Tehetséggondozás 1 fő 

SNI pedagógia alapjai 18 Fő 

Környezetkultúra az óvodában 33 Fő 

Marslakó az óvodában? Autista kisgyermek a csoportban /3 alkalom – 

EGYMI szervezés/ 
7 Fő 

Intézményi szakmai fórumok, hospitálások, helyzetfeltárások 33 ő 
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4.3.Belső továbbképzési rendszerünk 

 

A./SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

EREDMÉNYEI A 2015/2016 NEVELÉSI ÉVBEN  (részletes értékelés 2016/ … számon ) 

Egészségnevelő Munkaközösség Egyéni bánásmód munkaközösség 

 

 2015 őszére előirányzott feladataink közül 

a Kékcinke Tagóvoda után sikerült 

elnyerni a „Madárbarát Óvoda” címet, a 

Gyermekmosoly Óvodában is. 

 „Madarász ovi” foglalkozások 

(Kékcinke+Gyermekmosoly óvoda) 

 a „Zöld óvoda” pályázat készítése a 

Gyermekmosoly óvodában 

 Szakmai Nap: „Egészségnevelő 

szemléletünk megújulása a 

Gyermekmosolyok megőrzéséért.” 

 „Egészségnapok” a szivárvány 

csoportban 

 „Egészségnevelő team” megalakult 

 a törvényi előírásoknak megfelelően (20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet) óvodánk 

csoportjaiban a gyermekek fejlődését 

folyamatosan nyomon követjük, írásban 

rögzítjük azokat, a szülőket tájékoztatjuk, 

  „Egyéni fejlődési napló” ellenőrzése, 

 gyakorlati bemutatók, gyakorlatelemzés, 

szakmai eszmecserék, 

 tervük megalkotásában segítséget kaptunk a 

Benedek Elek- EGYMI Intézmény-egység 

vezetőjétől, 

 Az „SNI pedagógia alapjai” címmel, Dr. Egri 

Tímea mesteroktató vezetésével 18 

óvodapedagógus vett részt továbbképzésen,  

JAVASLATOK, FELADATAINK: 
 

 

 

 

 a „Madárbarát óvoda” cím megszerzése a 

Mákvirág Tagóvoda,  

  „Zöld Óvoda” cím elnyerése mindhárom 

tagintézményben, 

 „EGÉSZSÉG- HETEK” megszervezése 

 „ Ovi-zsaru „program a „Biztonságos 

óvoda” cím elnyerés mindhárom 

intézményben, 

 a tartásjavító mozgásfejlesztés, hospitálási 

rendszerének tovább erősítése 

 hospitálási rendszerünk további működtetése,  

 Mákvirág tagóvoda egy csoportjában szakmai, 

gyakorlati bemutató foglalkozás szervezése. 

 belső előadás szervezése az óvodában dolgozó 

dadus nénik és pedagógiai asszisztensek 

számára, 

 „Esetmegbeszélő-team” alakítása a nevelési év 

során két alkalommal, ahol a sajátos nevelési 

igényű, valamint a beilleszkedési- tanulási-

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

fejlesztéséről, konkrét esetek kiértékeléséről 

kívánunk konzultálni az intézmény 

pedagógusaival, ezzel segítve egymás 

munkáját. 

 Az óvoda gyógypedagógusi státuszában lévő 

fejlesztő pedagógus előadása, szakmai fórum 

szervezése. 

B./SZAKMAI TEAMEK, HELYZETFELTÁRÓ TEAMEK 

 

Montessori helyzetfeltáró vizsgálat Montessori team  

 Montessori módszer és az 

Egészségnevelő, Gyermek - Játék 

pedagógiai program együttes alkalmazása 

eredményesen valósul meg. 

 A tervezésben az eszközök bevezetése 

során a pedagógusok pedagógiai 

figyelembe veszik kitűzött célokat, 

kiemelt feladatokat. 

 Differenciált kompetencia, fejlesztés és a 

játékba integrált tanulás megvalósul. 
 A beszélő környezet” biztosított. 

 A pedagógusok kommunikációjukkal és 

viselkedésükkel megfelelő példát 

Kiemelt feladataink voltak: 

 

 Az „Egészséges mosolyért” 

Egészségnevelő gyermek-játék óvodai 

pedagógiai programhoz igazodó tervezés. 

 A helyzetfeltáró/kutató vizsgálat 

feladattervének megvalósítása. 

 Montessori pedagógia elemeinek gyakorlati 

alkalmazása 

 Módszertani kultúránk fejlesztése, szakmai 

fejlődés 
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nyújtottak a gyermekeknek.  

javaslatok, feladataink 
 A Montessori módszer eredményeinek szinten tartása, a hospitálási rendszer, a Montessori Team 

működtetése. 

 Montessori eszközökkel történő előrehaladásának nyomon követését, jobban átlátható környezet 

biztosítása. 

 A kiemelkedő képességű gyermekek „felfedezése” támogatása, segítése, a Montessori 

eszközökkel. 

 Montessori módszer még tudatosabb menedzselése 

 Az újonnan érkező, pályakezdő valamint a Montessori módszer iránt érdeklődő kollégák 

segítése, szakmai megújulás, tudásmegosztás. 

 Montessori eszközök megújításának és felújításának költséghatékony lehetőségeinek 

felkutatása 

 A kapcsolat felfrissítése: Montessori egyesülettel, Pesterzsébeti Montessori iskolával 

Tartásjavító mozgásfejlesztés 

helyzetfeltáró 

Dajkák, Pedagógiai asszisztensek továbbképzése 

 4 fő gyógytestnevelő azonos elvekkel, 

magas színvonalon végzi munkáját.  

 Folyamatosan fejlesztik tudásukat, 

ismereteiket megosztják társaikkal. 

 Megvalósul az egyéni bánásmód elve, a 

személyre szabott fejlesztés. 

 A szaknyelv használata mellett minden 

esetben jelen vannak a játékos 

elnevezések, a játékok kiemelten 

megjelennek a tevékenységekben. 

Minden esetben a korszerű mozgásfejlesztés 

elvét követik a kollégák. 

 A dajka nevelési ismereteinek gyakorlati 

alkalmazása a gyermekek irányított 

mozgástevékenységre való előkészítésében. 

Kiemelt terület: egyéni bánásmód 

érvényesülése a dajka nevelőmunkájában 

 Óvodai dajka feladatai a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek esetében. SNI, 

MBT, inklúzió, integráció, szegregáció 

fogalmának értelmezése, munkaközösség 

vezető, SNI koordinátor 

javaslatok, feladataink 

 nevelési év elején történő a gyermekek 

felmérése közösen valósuljon meg a négy 

gyógy testnevelő együttműködésével, 

 hospitálások, egymás munkájának 

megismerése, elemzése, 

 pályázati lehetőségek követése 

 Dajka és pedagógiai asszisztensi feladatok 

együtt és külön választása, gyakorlatban, és a 

felkészülés terén, (Dajkai, Pedagógiai 

asszisztensi Team működtetése),  

 Hospitálás erősítése, tudásmegosztás 

 

 

 

4.4.Személyi feltételeink a mindenkori okt. 1-ei statisztikai adatok alapján 

 

Óvoda (tagóvoda 

neve) 

Pedagógus 

álláshelyek száma 

Nevelés-oktatást segítők, 

és egyéb dolgozó 

álláshelyek száma 

összesen Foglalkoztatottak 

száma 

2016/2017 34 fő 28 fő 62 fő 63 fő 

Gyermekmosoly 

Óvoda 

15 f+1 fő =16 fő 13 fő 29 fő 29 fő 

Kékcinke tagóvoda 6 fő óvodapedagógus 5 fő 11 fő 12 fő 

Mákvirág tagóvoda 12 f óvodapedagógus 10 fő 22 fő 22 fő 

2015/2016 34 fő 28 fő 62 fő 63 fő 

Gyermekmosoly 

Óvoda 

15 f+1 fő =16 fő 13 fő 29 fő 29 fő 

Kékcinke tagóvoda 6 fő óvodapedagógus 5 fő 11 fő 12 fő 

Mákvirág tagóvoda 12fő óvodapedagógus 10 fő 22 fő 22 fő 

2014/2015 33 fő 28 fő 61 fő 62 fő 

Gyermekmosoly 15 fő 13 fő 28 fő 28 fő 
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Óvoda óvodapedagógus 

Kékcinke tagóvoda 6 fő óvodapedagógus 5 fő 11 fő 12 fő 

Mákvirág tagóvoda 12 fő 

óvodapedagógus 

10 fő 22 fő 22 fő 

2013/2014 33 fő 28 fő 61 fő 62 fő 

Gyermekmosoly 

Óvoda 

15 fő 

óvodapedagógus 

13 fő 28 fő 28 fő 

Kékcinke tagóvoda 6 fő óvodapedagógus 5 fő 11 fő 12 fő 

Mákvirág tagóvoda 12 fő 

óvodapedagógus 

10 fő 22 fő 22 ő 

 

5.INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA 
Egyéb: Pályázatok, alapítványi támogatások (nem önkormányzati pályázatok) 

 
Óvoda neve Eredményes 

pályázatok 

száma 

Elnyert 

összeg 

(Ft) 

Alapítványi 

támogatás (Ft) 

Tárgyi 

támogatások  

Szülői 

támogatások  

Egyéb, 

ha van 

Pesterzsébeti 

Gyermekmosoly Óvoda  

0 0 

XX/10-es Óvoda 

Gyermekmosoly 

Alapítvány 

850440,- 

Feber színes 

hernyó 

Feber 4 

személyes 

libikóka 

2 db 

egyensúlyozó 

hajlított 

korláttal 

2 db álló 

körforgó 

367500,- - 

  

 

OTP Intézményi 

Bozsik Program sporteszközök 

  

  

 

Csodálatos Világ 

Alapítvány 

Függöny 

/Kékcinke 

Tagóvoda/ 

  

 

6.TÁRGYI FELTÉTELEK  

 
6.1. 2015/2016 nevelési évben megvalósult fejlesztések  

(zárójelben a támogató neve, ha az nem az önkormányzat) 

 
Óvoda neve Elvégzett 

beruházás, felújítás  

Sport és 

szabadidős 

foglalkozást segítő 

eszközök  

Gyógypedagógiai 

foglalkozást segítő 

eszközök 

Egyéb fejlesztések 

Gyermekmosoly 

Óvoda 

- Munkafeltételek 

javítása: dajkai 

öltözőszekrények, 

 - zsúrkocsik 

beszerzése (6 cs) 

(költségvetés,- 

megtakarítás) 

- Festés, beázás 

megszüntetése, 

- konyha előtti 

folyosó hideg 

burkolása, 

- neoncsövek cseréje, 

- trambulin 

(szponzori 

felajánlás), 

- bóják, léglabdák, 

egyéb 

sportfelszerelések 

(Bozsik program), 

- 2. db 

mozgásfejlesztő 

játék beszerzése 

(alapítványi 

támogatás) 

- 50 e Ft értékben 

fejlesztő eszközök 

beszerzése a 

gyógypedagógiai 

munkához  

- fejlesztő szoba 

bútorzatának 

felújítása 

(költségvetés,- 

megtakarítás), 

 

- Belső kamerarendszer 

felszerelése (szülői 

támogatással),  

- folyosói bútorzat, 

- padok, ülőkék, asztalok,- 

(SZMK), 

- folyosón faburkolat, 

- 2 db. laptop beszerzése  

(költségvetés,- 

megtakarítás) 

- csoport szobákban 

kisebb karbantartás, 

javítás (SZMK) 

Kékcinke 

tagóvoda 

- tetőszigetelés, 

csőtörés javítása, 

- udvari játék 2db 

(alapítvány) 

50 e Ft értékben 

fejlesztő eszközök 

- 3 db zsúrkocsi vétele. 

(költségvetés,- 
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ázás miatti hibák 

kijavítása 

(Gipszkarton, festés) 

beszerzése a 

gyógypedagógiai 

munkához 

(költségvetés,- 

megtakarítás) 

megtakarítás), 

- 1 csoport függöny 

cseréje (alapítványi 

támogatás), 
- csoport szobákban 

kisebb karbantartás, 

javítás (SZMK) 

Mákvirág 

tagóvoda 

- fűtés, világítás, 

vizesblokkok teljes 

korszerűsítése, 

- csoportok 

parkettázása, 

- egy udvarrész teljes 

felújítása, 

(- nyáron folytatódik: 

tálalókonyha, felnőtt 

öltöző, 

munkafeltételeinek 

korszerűsítése) 

 50 e Ft értékben 

fejlesztő eszközök 

beszerzése a 

gyógypedagógiai 

munkához 

(költségvetés,- 

megtakarítás) 

- csoportszobák 

bútorzatának cseréje,  

- folyosón faburkolat,  

- 1. db. laptop beszerzése 

 (költségvetés,- 

megtakarítás) 

- udvarrészek árnyékolása 

(szülői támogatás), 

- párakapu kiépítése 

(szülői támogatás), 

- belső kamerarendszer 

felszerelése (szülői 

támogatással), 

- csoport szobákban 

kisebb karbantartás, 

javítás (SZMK) 

 

6.2.Épület és környezet fizikai állapotára vonatkozóan, konkrétumok. 

Szükséges felújítások, beruházások, javaslatok, kérések 

 

Óvoda neve:  konkrétumok fejlesztési javaslatok 

Gyermekmosoly 

Óvoda 

Épület fizikai állapota részben 

megfelelő.  

 

 

- gyakoriak a beázások, 

- a teraszburkolatok baleset, és 

életveszélyes állapotúak, 

- a teraszok árnyékolása hiányos, 

- az udvari felszerelés hiányos,  

- a mosókonyha állapota, a burkolat, a 

kád, stb.…. nem megfelelő 

- - A balesetveszélyes és elkorhadt 

játékeszközök javítása vagy lebontása. 

- - A mozgásfejlesztő játékeszközök alá 

ütésgátló egybefüggő öntött gumialap 

lerakása. 

- - A babaház felújítása, leburkolása, 

körülötte gumi tégla helyezése. 

- - A párakapu felújítása, üzemképessé 

tétele, leburkolása. 

- - A gumitégla és a műfüves terület 

elegyengetése, felújítása. 

- - A homokozók széleinek felújítása 

vagy cseréje korszerűbb megoldással 

- - 7 homokozó homokcseréje 

- - Automata öntözőrendszer kiépítése, 

füvesítés, kútfúrással az öntözés 

gazdaságossá tétele. 

- - Az udvar járdáinak javítása,  

- - A teraszok felújítása: tető, járó felület, 

tartó oszlopok. 

- - Ivó kutak kialakítása. 

- - Szeméttárolók felújítása.  

- - Kerítés javítása, festése. 

- - Mosókonyha felújítása 

- - nagy teljesítményű mosogatógép 

beszerzése 

-  

Kékcinke 

tagóvoda 

- A folyosó és tornaszoba felett megy el 

a vízcső, mely rendszeresen megreped, 

ezzel eláztatva a mennyezetet és az ott 

- - Vízvezetékrendszer felülvizsgálata, a 

hibák teljes körű megszüntetése 

-  
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lévő bútorokat. 

- A tornaszoba, és gyermekmosdók 

szellőző berendezése elavult, alig 

működik. 

- A csoportszobákban lévő beépített 

szekrények a tetőről többször bezúduló 

víz miatt eláztak. Ezek pozdorjás 

panelból vannak, ami elázott 

állapotában már balesetveszélyt rejt 

magában. 

- Az épület kívülről és a raktáron belül 

meg van repedve, 

- A teraszok árnyékolása hiányos 

- Az udvaron lévő medencét el kellene 

távolítani, mivel a gyermekek itt 

szaladgálnak, játszanak, és esés 

szempontjából balesetveszélyes 

- Kevés az udvari játékeszköz 

nem megoldott a folyamatos zöld 

felület locsolása 

A gyermekek létszámához viszonyítva 

elég kicsi a kert alapterülete. 

Gyermekek biztonságos közlekedése az 

udvarra nem megfelelő 

- - Ezekben a helyiségekben ez szolgálja 

a szellőztetést, sürgős cseréjére lenne 

szükség. 

- - A teraszon lévő vasszerkezetre jó 

lenne napvédőt beszerezni. 

 

- - Helyette a zöld területet is növelve, 

füvesíteni kellene 

- - Olyan kombinált mozgásfejlesztő 

eszközt szeretnénk minden csoportnak, 

mely a kondicionális képességeiket is 

fejlesztené. 

- - Automata locsolórendszer kialakítása. 

Esetleg kút fúrása a rendszeres 

locsoláshoz, mivel a szép zöld 

környezethez locsolni kell, a vezetékes 

víz helyett olcsóbb megoldás lenne. 

- Az óvoda udvarának végén lévő 

játszórész hozzánk csatolása.  

- Az óvoda előtti park rész körbe kerítése 

a kapuval egyvonalban. Az óvodát 

körbe vevő kerítés felújítása. 

Mákvirág 

tagóvoda 

- A felújításnak köszönhetően az épület 

állaga megfelelő. 

- - az udvari kisteraszoknál a falra folyik 

a víz a tetőről, ezáltal szétázik az ajtók 

melletti rész! 

 

 

- - Főbb hiányosság a tálalókonyha 

berendezése, valamint a kiszolgáló 

egységek feltételei hiányosak. 

 

- A csúszdák és a mászó hálók körüli 

lévő gumilapok felpöndörödtek 

balesetveszélyesek cseréje szükséges  

- Ivókút használhatatlan, javíthatatlan, 

új kiépítése javasolt. 

- Az udvari játszóeszközök zöme 

használhatatlan, balesetveszélyesek; fa 

mérleghinta ülő felülete szétkorhadt 

(Használaton kívül helyezve!), 

homokozók körüli ülőpadok, lévő 

udvari padok, az udvari gyermekbútor, 

- - A téglafalról nagy vakolatok esnek le, 

és ez a fal egyre beljebb dől az udvar 

felé. Elzárása, elkerítése megtörtént!  

- BALESETVESZÉLYES! 

- - A teraszon a járólapok 

életveszélyesek, csúsznak, púposak, 

hiányosak 

- - A fa gyökerei kiállnak a földből, 

balesetveszélyesek. 

- - Az előtetőről itt is a fal felé folyik az 

esővíz, az ablakon végig, a vakolat itt 

potyog, salétromos. 

- - Az oldalsó kijárat terasza - a rácsos 

kerítés alul rozsdás, javítása szükséges. 

- - Az óvoda kerítésének javítása  

- - A nagy - már kopasz, félig kivágott - 

fa kiszáradt teljes kivágása  

- - A fa „tuskó” kivágása szükséges 
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7.PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN KITŰZÖTT NEVELÉSI 

FELADATOK TELJESÍTÉSE 
 

7.1.Nevelési módszerek, tevékenységi formák. Differenciálás, felzárkóztatás: 

Nevelési módszereinket tekintve kiemelt szerepet kap a személyiségfejlődés kialakításánál a 

készségek és képességek kibontakoztatásánál a befogadás, elfogadás, a gyermekek tisztelete, 

a bizalom erősítése, a szeretet, a különbözőség elfogadása, megbecsülése. Módszereink a 

gyermekek személyiségéhez igazodnak. Elsődleges szerepet kap a játéktevékenység, az 

életkorhoz illetve a gyermekek egyéni fejlettségéhez, képességeihez igazodó nevelési elvek 

alkalmazása, közvetítése.  

Az esélyegyenlőség keretein belül minden gyermek számára megteremtjük a nyelvi és 

multikulturális nevelésen alapuló integrációs lehetőségeket. Különös gondot fordítunk az 

önazonosság megerősítésére, ápolására. 

A már kialakult hagyományainkra építve határoztuk meg, alapvető feladatainkat. Az 

óvó, védő nevelési és szociális feladatokat a szülői igények figyelembe vételével, sajátos 

szervezeti keretek és formák között valósítottuk meg. Az óvodai nevelőmunkába bevontuk a 

különböző társadalmi, közművelődési, egészségügyi, gazdasági és egyéb szervezetek 

képviselőit. Teret engedtünk azoknak a személyiségformáló tevékenységeknek, amelyek az 

óvodai program célkitűzéseit segítik, és tudatosabbá, hatékonyabbá teszik a gyermekek 

iskolai közösségbe való beilleszkedését.  

A feladat megvalósítása érdekében a beszoktatás óvodánkban fokozatosan, a család 

és gyermek igényeit szem előtt tartva történt. A leválási nehézséggel küzdő gyermekek 

különleges támogatása a családi háttér ismeretében, szoros, tevékenyen együttműködő 

kapcsolat kialakítása fontos feladatunk volt.  

A tanulási-nevelési folyamatok közvetítésénél változatos tevékenységi formákat 

biztosítottunk a játék, a tanulás és a munkatevékenységek terén. Minden gyermek önként, 

öntevékenyen, aktívan, képességeinek megfelelően vehetett részt a folyamatban. Építettünk a 

belső indíttatásra épülő motivációra. Fő feladatunk a sokoldalú cselekedtetés és játékos 

tapasztalatszerzés volt, minél több érzékszerv bevonásával, megmozgatásával ezért a 

Montessori módszer elemeit is alkalmaztuk az egészségnevelő programunkkal összhangban. 

Felhasználtuk az adódó és megteremtett lehetőségeket a mindennapok folyamán a komplex 

differenciált fejlesztés érdekében, egyéni ütemben. A gyermekek kíváncsiságára építve, 

tudatosan átgondolt, valós ismereteket adtunk át, mely a gyermekek számára spontán felkínált 

lehetőség. Figyelembe vettük a fokozatosság elvét, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét és 

attitűdjét. A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítettük a 

gyermekek személyiségének kibontakozását, az ismeretszerzés iránti vágy kialakulását.  

 

7.2.Alkalmazott tevékenységi formák: 

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 kooperatív tevékenykedés 

 játékos-cselekvéses tanulás 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 az utánzásos, minta-és modellkövetéses magatartás-és viselkedéstanulás 

 gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 gyakorlati problémamegoldás 

 

7.3.Tehetségekkel való foglalkozás: 

 

A kiemelkedő képességű gyerekek nevelésénél egyéniségükhöz igazított fejlesztést 

alkalmazunk, mely a tehetséggondozás keretében valósul meg.  
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Tehetségazonosító munkánk, módszereink: 

Meghatározó az óvónők megfigyelésen alapuló értékítélete. A tehetséges gyermekeknél, az 

életkori sajátosságokon túlmutatóan megjelennek az egyéniség sajátos jellemzői pl. 

kreativitás, fokozott érdeklődés a sport, vagy a művészeti ágak iránt, érzékenység, egyéni 

képességbeli fejlettség (akár a sajátos nevelési igény mellett is). A sajátos nevelési igényű, 

valamint hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek kibontakoztatására különös gondot 

fordítottunk. Intézményünk három tehetségműhelye (Pántlika, Topogó, Fonócska) több 

részképesség területén biztosította a gyermekek speciális fejlesztését, tehetséggondozását. 

 

7.4.Hátránykompenzáció: 

Kiemelt figyelemmel kísérjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szocializációját, 

mely gyakran elmarad kortársaiétól, ezért sajátos pedagógiai segítséget igényel. 

Hátránykompenzáció terén Intézményünk Integrált Pedagógiai Programja hatékonyan 

működött. A program kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást, melyet megfelelőnek tart az 

érintett gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. Az integrációs nevelés során 

kiemelten figyeltünk a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és roma gyermekek egy 

csoportban történő nevelésére a többségi gyermekkel. Feladatunk volt a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása, integrációt elősegítő 

csoportalakítás, az igazolatlan hiányzások minimalizálása, szülők munkába állását segítő 

óvodai nyitva tartás biztosítása. Rendszeres team-munkával, esetmegbeszélésekkel, 

gyermekvédelmi megbeszélésekkel, együttműködve a Szakszolgálattal, Családsegítővel, 

Logopédiai Intézettel, Védőnői hálózattal biztosítottuk a gyermekek fejlesztését, fejlesztési 

lehetőségek megfogalmazását. Szorosan együttműködve a szülőkkel segítettük a családokat 

az iskolaválasztás területén, az iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munkával.  

 

7.5.Az egyéni fejlesztést szolgáló pedagógiai munka hatékonysága, speciális 

foglalkozások, SNI-s ellátás, EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózattal együttműködés: 

Különösen fontos számunkra az együttműködés a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

esetében az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel, mivel az SNI - s és BTM – s gyerekek nevelése speciális ismereteket, sajátos 

törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek közreműködésével 

(fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor, családgondozó, 

védőnő stb.). 

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára egyéni fejlesztési tervet készítettek a 

pedagógusok. A szakvéleményekben meghatározottak alapján mindenki kompetenciájának 

megfelelően, integrált formában segítette a gyermekek nevelését-fejlesztését. Szorosan 

együttműködve a gyógypedagógusokkal igyekeztünk a fejlesztési célokat megfogalmazni, a 

feladatokat megvalósítani, a speciális fejlesztési irányelveket beépítettük a pedagógiai 

folyamatokba. A fejlesztés tapasztalatainak dokumentálása a csoportnaplókban történt, így a 

fejlődés, illetve a fejlesztés hatékonysága nyomon követhető. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni, speciális fejlesztését a nevelési év 

elejétől a Benedek Elek EGYMI utazó pedagógusai látták el. A fejlesztés részben valósult 

meg, az Egységes Módszertani Intézmény korlátozott személyi feltételei miatt. Az 

együttműködés az Intézmény-egység vezetőjével és a gyógypedagógusokkal megfelelő volt. 

Óvodánk 2016.márciustól bővült egy fő gyógypedagógusi státusszal, mely betöltésre 

került. Gyermekeinket egy hónapig az Intézmény alkalmazásában álló gyógypedagógus látta 

el, majd az állás a pedagógus felmondása miatt üresen maradt. Ezt követően a sajátos nevelési 

igényű gyermekek fejlesztése a legminimálisabbra csökkent. Az állás meghirdetésére várjuk a 

jelentkező szakembereket.  
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8.ÓVODÁSOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 

Intézményünkben az óvodáskorú gyermekek mérése a Horváth&Dubetz mérőeszközzel 

történik. A mérések mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek megfigyelésére a játék és 

tevékenységek során az életkori jellemzők és a szenzitív szakaszban legintenzívebben fejlődő 

képességeknek megfelelően. A közösségi kapcsolataik feltárására a szociometriai méréseket 

is alkalmazzuk. Az adatokból kapott eredmények a pillanatnyi állapotot tükrözik, általuk 

léthatóvá válnak a gyengébb területek és az erősségek is. Ezen információk segítik a 

fejlesztendő területeket, az adatok figyelembevételével készítjük el az egyéni fejlesztési 

terveket. Ezek a tervek a pedagógiai programra épülnek, ugyanakkor a pedagógusok egyéni 

módszertani kultúráját, kreativitását is tükrözik. Amennyiben a fejlesztés szükségessége 

meghaladja kompetenciáinkat, akkor szakember segítségét vesszük igénybe. 

Az alábbi diagramok az összesített eredményeket szemléltetik: 
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A mérési eredmények minden gyermek esetében az „Óvodai fejlődési napló”-ban kerülnek 

rögzítésre. A szülők tájékoztatása, illetve az iskolaérettség megbeszélése a szülőkkel a mérési 

eredmények ismertetésével történik. Kétféle eredménye lehet, egyik, hogy a gyermek 

alkalmas az iskolakezdésre, vagy javasoljuk az iskolakezdés meghosszabbítását még egy év 

óvodában maradással. A beszélgetések célja a szülő döntésének megkönnyítése. 
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9.INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK, SAJÁTOSSÁGOK  
– főbb rendezvények, események 

 

Intézményi 

hagyományok 

Sajátosságai 

 

Főbb rendezvények, 

események 

Sajátosságai 

 

„Érik a szőlő” Szüreti 

játszóház 

 

Nyílt nap, melyen a 

szülőkkel együtt 

tevékenykednek a 

gyermekek az őszi 

hangulatot 

érzékeltetve. 

„ A brémai 

muzsikusok” 

Állatok Világnapja 

/Nevelésnélküli 

Munkanap/ 

Kerületi rendezvény, 

melyekre más 

intézmények 

gyermekei is részt 

vesznek. 

„Biciklire szálltam..” 

Európai Autómentes 

Nap 

 

Az óvodában 

csoportonként 

megtartott hagyomány. 

Új kezdeményezés: 

„Zöld-Tura” 

szervezése 

Autómentes nap 

 

Minden alkalommal 

részt veszünk a kerületi 

rendezvényen is! 

Télapó ünnepély 

„ Itt kopog, ott 

kopog…” 

Megérkezett a 

Mikulás… 

 

Az óvodában 

csoportonként 

megtartott hagyomány 

szülői segítséggel 

(Télapó) 

Mikulás váltó 

Hajós Alfréd Ált. Isk. 

 

Hajós Alfréd Ált. 

Iskola által szervezett 

játékos, mozgás 

gyakorlatokat 

tartalmazó, 

gyermektorna-nap! 

Karácsony 

„ Éj mélyből 

fölzengő…” 

 

Az óvodában 

csoportonként 

megtartott hagyományi 

ünnepség, ahol a 

gyermekekkel közösen 

készítünk a szüleiknek 

meglepetést! 

Felnőtt karácsony 

intézményi rendezvény 

A három tagintézmény 

már ötödik alkalommal 

ünnepel együtt. 

Ilyenkor 

megvendégeljük 

egymást. 

Közösségépítés 

 „Járjunk táncot…” 

Farsangi mulatság 

 

„Kiszebáb égetés” 

Az óvodában 

intézményi szinten 

csoportonként 

megtartott hagyomány 

  

„Zászlóval, csákóval” 

nemzeti játszóház 

Nyílt nap, melyen a 

szülőkkel együtt 

tevékenykednek a 

gyermekek az őszi 

hangulatot 

érzékeltetve. 
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Víz világnapja 

 

Az óvodában 

intézményi szinten 

csoportonként 

megtartott hagyomány 

  

„Kikeleti ügyeskedő” 

húsvéti játszóház 

Húsvéti locsolkodás 

Nyílt nap, melyen a 

szülőkkel együtt 

tevékenykednek a 

gyermekek az őszi 

hangulatot 

érzékeltetve. 

Nyuszi váltó 

. 

Kerületi rendezvény, 

melyen mi is részt 

veszünk. 

„Zeng a fészek….” 

Madarak Fák Napja 

Az óvodában 

csoportonként 

megtartott hagyomány 

Madarak és Fák napja 

kerületi rendezvény 

Kerületi rendezvény, 

melyen mi is részt 

veszünk. (Pályázat írás, 

rendezvényen részt 

vétel.) 

„Én kis kertet 

kerteltem” 

Föld napja 

Az óvodában 

intézményi szinten, 

csoportonként 

megtartott hagyomány. 

  

Anyák napja 

 

Az óvodában 

intézményi szinten, 

csoportonként 

megtartott hagyomány. 

  

„Ovi-suli buli” 

kapcsolattartás az 

iskolásokkal 

2 csoportban 

megtartott iskolába 

invitáló, és 

iskolásokkal 

kapcsolattartó 

találkozás. 

  

Évzáró ünnepély Az óvodában 

intézményi szinten, 

csoportonként 

megtartott hagyomány. 

Tanévzáró értekezlet 

intézményi rendezvény 

A három tagintézmény 

együtt 

eredményeinkről 

beszámolók, tanév 

lezárása. 

 „Gyermekmosoly 

Napok” 

rendezvénysorozat 

Az óvodában 

intézményi szinten, 

csoportonként 

megtartott hagyomány. 

Juniális 

  

Intézményi rendezvény 

kerületi szinten. 

 

 

10. BELSŐ ELLENŐRZÉS FORMÁI, TAPASZTALATAI 
 

FORMÁI ÓVODÁNKBAN: 

A.) SZAKMAI,  

B.) GAZDASÁGI,  

C.) TANÜGYIGAZGATÁSI, 

D.) EGYÉB (étkezés, tisztaság, munkarend, munkafeltételek, stb…) 

 

SZAKMAI, GAZDASÁGI TANÜGYIGAZGATÁSI EGYÉB 

Résztvevők:- óvodavezető,- vezető helyettesek,- tagóvoda vezetők,- munkaközösség vezetők, 

- szakmai team vezető, - reszortfelelősök, 

- csoportok (pedagógus 

munkája, gyermekek 

fejlődése), 

- a nevelőmunka, 

- költségvetés 

teljesítése, 

- beszerzések, 

- leltár, 

- csoportnaplók, 

- gyermekek mulasztási 

naplója, 

- étkező nyilvántartó, 

- munkafeltételek, 

munkakörülmények, 

- tisztasági szemlék, 

- munkavédelmi, 



19 
 

 

tevékenységi tervek, 

- egyéb pedagógiai 

dokumentációk (nyári 

csoportnaplók, egyéni 

fejlesztési naplók,  

- helyzetfeltáró elemzés, 

értékelés 

- munkaközösségi 

feladatterv alapján, 

- mentori,- gyakornoki 

együttműködés, 

hospitálások, hospitálási 

napló, 

- vállalt tisztségek, 

reszortok teljesítése, 

- az életpálya modellhez 

kapcsolódó minősítési 

eljárások, minősítési 

vizsgák, tanfelügyeleti 

ellenőrzések, 

önértékelések (becs) 

- selejtezés, 

- ebédbefizetés, 

- ebédlerendelés, 

- szabadságolás 

terv, szabadságolási 

nyomtatványok, 

munkaidő 

nyilvántartás, 

 

- KIR –program feltöltése, 

adatkezelés, 

- normatíva, 

statisztikai adatok 

vezetése, 

- írat kezelés, iktatás, 

- az intézményi működés 

szabályozottságát, 

 

 

- balesetvédelmi, 

- tűzvédelmi szemlék, 

- udvari eszközök 

karbantartása, 

szabványosítási 

felülvizsgálatok, 

 

TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Összegezve:  

- Az ellenőrzések a 

munkaterv alapján 

ütemezetten zajlottak. 

- Az egyes területekhez 

kapcsolódó elemzés, 

értékelés megtalálható a 

tanévzáró értekezlet 

mellékleteként, és a 

jegyzőkönyvekben. 

- A Tanfelügyeleti 

ellenőrzések, a szülői 

elégedettségi 

vizsgálatok 

alátámasztják, hogy 

óvodánkban kimagasló 

pedagógiai munka 

folyik! Feladat: Az 

életpálya modellhez 

igazodó ellenőrzési 

feladatok, valamint az 

önértékeléshez igazodó 

vezetői teendők 

tudatosabb 

koordinálása! 

Összegezve: 

- A költségvetésben 

elfogadott 

előirányzatokat 

ütemezetten 

teljesítjük. 

-  A leltározási 

feladatok kétévente 

történő ciklikussága 

egyszerűsödött, 

azonban jobban 

kell mellette 

figyelni a 

selejtezések 

időszerűségre. 

- a szabadságolás, 

annak 

dokumentációja, 

szabályos. 

 

Összegezve: 

- A tanügyi dokumentáció 

vezetése fejlődést mutat. 

- statisztikai 

adatszolgáltatáskor 

pontatlanság előfordult, 

- Az előző évi 

tapasztalatok alapján a 

nyári létszámadatok 

pontosabb vezetésére 

ügyelni kell. 

Feladat: visszacsatolás! 

- a hiányosságok észlelése 

esetén, a teendőket 

pontosan kell 

meghatároznunk! 

-, a pénzügyi – gazdasági 

és más információk, a 

rendszeres vagy eseti 

statisztikai és egyéb 

adatok elemzése, 

értékelése többszöri 

ellenőrzést igényelnek! 

(Különösen a normatív 

adatszolgáltatás terén!) 

Összegezve: 

- A munkafeltételek 

folyamatos 

korszerűsítése, 

fejlesztése 

óvodánkban 

tudatosságot mutat 

- a szemlék az 

előírásoknak 

megfelelően 

valósultak meg. 

- az udvari 

felülvizsgálat 

óvodánkat érintő 

feladatait elvégeztük, 

karbantartás, szükség 

esetén az eszköz 

használatból való 

kizárása, lekerítése, 

elzárása. 

- A szemlék során 

megtett (ÁNTSZ) 

hiányosságokat a 

fenntartó ütemezetten 

javítja. 

 

11.GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG elemzése, értékelése 
 

Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy számottevő a gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló 

gyermek. Bár statisztikailag minimálisra csökkent a hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek száma, de a problémák továbbra is folyamatosan fennállnak. 

A gyermekvédelmi kör munkája ebben a tanévben is folytatódott, rendszeres, havonkénti 

összejövetelekkel. Folyamatosan nyomon követtük a rászoruló gyermekek fejlődését, családi 
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körülményeit.(védelembe vett gyermekek,magatartási problémákkal,tanulási nehézségekkel 

küzdők…).A könnyebb átláthatóság érdekében rendszeresen ellenőrizzük a gyermekvédelmi 

dokumentumokat, tagóvodák és esetek szerint. 

A BTM-s gyermekekről fejlesztési naplót vezettünk az előírásoknak megfelelően,az SNI-s 

gyermekekről a csoportnaplóban vezetünk fejlesztési tervet heti rendszerességgel. 

Segítségünkre volt és folyamatosan konzultáltunk a megbízott felelőssel. Ő a kapcsolattartó a 

szakértői bizottságokkal is, így bármikor fordulhattunk hozzá problémáinkkal. Az idei 

tanévben is a gyermekvédelmi felelősök munkája volt a csoportok statisztikájának folyamatos 

ellenőrzése, dokumentálása, hibák feltárása és kijavíttatása. Mindennek köszönhetően egyre 

kevesebb a hibalehetőség. Fontosnak tartjuk, hogy a nyári időszakban is folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a rászoruló családokat és a felmerülő problémákat. Azt tapasztaltuk, 

hogy ebben a tanévben is növekedett az SNI-s gyermekek és a BTM.s gyermekek száma. 

Sajnos ebben a tanévben is nehézségekbe ütközött ezeknek a gyermekeknek a 

gyógypedagógiai ellátása, annak ellenére, hogy saját gyógypedagógiai álláshellyel bővült 

óvodánk. Ezt csak nagyon rövid ideig élvezhettük. Reméljük, hogy a közeljövőben 

mihamarabb betöltődik ez az álláshely egy állandó, jól képzett, agilis munkatárssal. 

Célunk, hogy minden esetben megtaláljuk a gyermekek és a családok számára a 

legkedvezőbb megoldást, az esélyegyenlőség jegyében! 

A tanév eleji felmérések (hátrányos helyzetű, nagycsaládosok felmérése, tartósan beteg, stb.) 

alapján megbeszéltük a csoportos óvónőkkel, melyek a kiemelten fontos feladatok, mire 

figyeljenek fokozottan. Továbbra is nagy gondot fordítottunk a tanköteles korú gyermekek 

hiányzásának ellenőrzésére. A törvényi változások miatt (már három éves kortól kötelező az 

óvodába járás) már minden gyermeknél folyamatosan nyomon követjük a hiányzások okát. 

Azt tapasztaltuk, hogy ebben a nevelési évben, a Mákvirág tagóvodában kevésbé jelentett 

problémát a gyermekeknek a hiányzása. Az idei tanévben sajnos csak egy alkalommal történt 

a Gyermekjóléti Szolgálattal esetmegbeszélés, remélhetőleg a jövőben gyakrabban nyílik 

lehetőség konzultációra. 

A védőnő rendszeresen látogatja intézményeinket, folyamatosan szűri a gyermekeket, 

különös tekintettel az idei évben is problémaként felmerült fejtetvességre.(Bíró és Mákvirág) 

Az idén a Mákvirág tagóvodában nyílt lehetőség megismerkedni a Zrínyi általános 

iskolatanító ménijeivel, az ott folyó munkával és az iskolaérettség kritériumaival. 

Még nagyobb figyelmet fordítottunk arra, hogy kellő időben beérkezzenek az iskolaérettségi 

és BTM felülvizsgálati kérelmek. 

 

12.GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK 
 

Minden dolgozónak törvénybe meghatározott feladata; 

 a gyermekek egészségének, testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 

és ezt a csoportnaplóban (nevelési terv) dokumentálja, 

 kirándulások előtt, és aktuálisan az életkoruknak megfelelő szinten ismertetni kell az 

egészségük, testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, az ismertetés tényét 

dokumentálni kell, (csoportnapló), 

 ,minden helyiségben ki kell alakítani a helyes magatartási formákat – udvar, csoportszoba, 

mosdó, öltöző, folyosó stb, helyes szokásszabályok, helyes viselkedéskultúra kialakítása, 

 az intézményben tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetekért 

felelősséget vállalni, 

 amennyiben a gyermek balesetet szenvedett, vagy balesetveszélye áll fenn, a szükséges 

intézkedéseket azonnal meg kell tenni, ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó 

pedagógus kötelessége a segítségnyújtás és a szükséges intézkedés megtétele, 
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 a gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

óvodavezető ellenőrzi. 

A vezetés feladata (vezető helyettes, tagintézmény vezetők); 
 az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági felülvizsgálata, 

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a 

gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra 

(csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett 

baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése, 

 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, 

illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni kell, évente az intézmény egész területét 

fel kell mérni a védő, óvó intézkedések szükségessége szempontjából. 

Az óvodai alkalmazottak feladata: 

 az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb 

időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, csak az azzal 

dolgozók állandó felügyelete mellett lehet, 

 a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az 

aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével, 

 a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be, 

 a különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek 

hozzá. A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne 

kerülhessenek az óvodába, 

 a foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági 

előírásoknak, 

 veszélyforrást jelentő munkaterületeket mindig zárják.(pince, ház mögötti rész).  

 hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre, azonnali 

veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében. 

 

Baleset esetén az óvodapedagógusok, munkavédelmi felelősök feladatait és teendői 

sorrendiségét az SZMSZ 44-45.old. tartalmazza. 

 

13.KAPCSOLATRENDSZER, KÜLSŐ-BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ 

FORMÁI, AZ ÓVODA MENEDZSELÉSE 
 

Web lap, Szakmai és Szülői (zárt) „facebook” csoportok működtetése,  

 Naprakész tájékoztatás az óvoda eseményeiről, programjairól 

 Információ nyújtása, a csoportok sajátosságairól, specialitásáról, módszereiről  

 A képgalériában fotók megjelentetése a csoportok mindennapjairól 

 Információnyújtás, tájékoztatás a „Rólunk van szó” online lapozgatóban 

 Intézményi dokumentumok közzététele 

 szülők kérésére, a régi és a jelenlegi óvodások szülei számára 

 napi szintű információ csere biztosítása 

 folyamatos kapcsolattartás biztosítása 

 

Pesterzsébeti újságban óvodánk eseményeiről cikkek jelentek meg az alábbi témákban: 

Madárbarát óvoda lettünk, Autómentes nap a pesterzsébeti gyermekmosoly óvodában , 

Regisztrált tehetségpont lett a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda , „Zászlóval - Csákóban” 

nemzeti játszódélután a pesterzsébeti gyermekmosoly, Bíró Mihály, Biztonságos óvoda 

lettünk, Montessori módszer felsőfokon .Egy hét a gyermekek mosolyáért. 
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KAPCSOLTARENDSZER, Kapcsolattartási formák: 

 

BELSŐ SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉST 

BIZTOSÍTÓ SZERVEZETI FORMÁK 

KÜLSŐ KAPCSOLATOKAT, 

EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ 

SZERVEZETI FORMÁK 

Nevelési értekezletek 

- - tanévnyitó, tanévzáró 

- - szakmai fórumok 

A minőségi megújulás jegyében 

- - vezetőségi kör kibővítése 

- - óvónői megbeszélések 

- - alkalmazotti értekezletek 

- - szakmai munkaközösségek 

- - helyzetfeltáró teamek 

- - Gyakornoki team 

- - tanulmányi kirándulások 

- - egyéni konzultáció 

- - IPR program 

- - tehetséggondozó műhelyek 

 

 

 

 

 

- Szülői értekezletek 

- Szülői fórumok 

- Óvoda-családi együttműködési formák 

- családi kirándulások 

- családi játszóházak 

- egyéb programok 

- Óvodai közös családi programok 

- ünnepek 

- jeles napok 

Társintézmények 

- óvodák 

- bölcsődék 

- iskolák 

Kulturális intézmények 

- múzeumok 

- színházak 

- könyvtárak 

Egyesületek 

- sportegyesületek 

- Montessori, Freinet 

INFORMÁCIÓS HÁLÓ MŰKÖDTETÉSE 

- WEB- lap működtetése,  

- „Rólunk van szó”… óvodai lapozgató 

- Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda,- Facebook csoportja,  

- Csoportonkénti Facebook csoportok 

- Központi és csoportos faliújságok (kiírások, plakátok, tájékoztatók) 

 

A web lapon található „Rólunk Van Szó” Elektronikus Tájékoztató megjelenése által a szülők 

mélyebb betekintést nyerhettek a gyerekek életébe. Nem csak az óvodai mindennapokról, 

programokról, rendezvényekről szereztek információt, de az óvodáskorra jellemző lélektani 

cikkekkel is találkozhattak.  

 

CSALÁD –ÓVODA ISKOLA – 

ÓVODA 

BÖLCSŐDE-ÓVODA 

(BE ÓVODÁZTATÁS) 
NEVELÉST SEGÍTŐ 

SZAKEMBEREK 
- Beiratkozás 

- új szülők számára 

nyitott nap, hét, 

- Környezettanulmány 

- Szülői értekezlet 

- Családlátogatás 

- Nyílt napok, 

- Játszó délutánok 

- Fogadó órák 

- Szülők Fóruma 

- Ünnepek 

- Rendezvények: 

játszóházak, Juniális 

(óvoda szintű) 

- Kerületi szintű 

„Szakmai Fórum”: 

a pedagógiai 

program 
megismertetése-

(szülők, tanítók), 

- folyamatos 

tapasztalatcsere 

mindkét oldalról, 

- iskolalátogatás 

tanköteles korúakkal  

- tanítónők 

meghívása, 

- a gyerekek 

- szakmai nap keretében 

konzultáció 

- nyílt napok szervezése, 

(szülők, gondozónők, 

védőnő, orvos) 

- nyíltnapok, a leendő 

óvodások számára, 

- Családlátogatás, 

környezettanulmány 

- Óvoda-nyitogató 

programok szervezése. 

- Konzultáció a hátrányos 

helyzetű, otthonról érkező 

gyermekekről 

- konzultáció, szakmai 

fórum,  

- egyéni megfigyelés, 

hospitálás, 

- esetmegbeszélés 

GYERMEKJÓLÉTI 

KÖZPONT: 

- egyéni konzultáció, 

 szakmai fórum, 

- estemegbeszélés, 

- környezettanulmány, 

- fogadóóra 

CIVIL 

SZERVEZETEK: 
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- Óvodaszépítő napok  

- Kirándulások  

- Egyéni konzultáció 

- Az információs 

csatornák: web lap, 

online csoportok, sajtó  

beilleszkedésének 

segítése, nyomon 

követése. 

-OVI-SULI BULI 

szervezése 

- konzultáció, 

- szakmai fórum, 

- szülők fóruma 

 

14.LÉTSZÁMOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 
 
Óvoda (tagóvoda) 

neve 

Férőhely (új 

alapító 

okirat 

szerint) 

Csoport

ok 

száma 

Tényleges 

létszám a 

2015/2016-os 

nevelési évben 

beiratkozottakk

al számítva 

Feltöltötts

ég (%) 

HH HHH SNI Más 

kerületből 

járó 

Tankötele

s 

óvodában 

maradó 

várható 

tankötel

esek 

száma 

Gyermekmosoly 175 7 175 100% 0 0 1 15 14 61 

Kékcinke 62 3 62 100% 0 0 1 4 7 23 

Mákvirág 150 6 130 87% 5 3 6 9 9 36 

Összesen 387 16 367 96% 5 3 8 28 30 120 

 

15.JAVASLATOK, ELKÉPZELÉSEK A KÖVETKEZŐ NEVELÉSI 

ÉVRE 
 

 Az eddig elért eredmények szinten tartása, a továbbfejlesztése, a programunk folyamatos 

elemzésével, értékelésesével. Helyzetfeltáró vizsgálatok, a pedagógia vonatkozású 

szakmai fórumok működtetése (IPR, ÉNEK- zene, FERENEIT). 

 A pedagógiai program megújítása, korszerűsítése, két kiemelt területen; - korszerű 

táplálkozás, valamint elsősegélynyújtás területén. „EGÉSZSÉG-HETEK” szervezése. 

 Intézményi önértékelési program színvonalas megvalósítása.  

 A környezettudatos magatartás, szemlélet tudatos továbbfejlesztése, ZÖLD- ÓVODA 

cím elnyerése a Gyermekmosoly Óvodában, későbbiekben kiterjesztése a Kékcinke, és a 

Mákvirág tagóvodákra is. 

 A Mákvirág tagóvodát követően a Gyermekmosoly óvodában a NÉPTÁNC foglakozások 

bővítése.  

 Tehetségpont óvodai címünk megerősítése, AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT cím 

megpályázása, elérése. 

 Pesterzsébeti „OVI- GÁLA” a tehetséges gyermekekért kerületi rendezvény megtartása. 

 A több éves, hagyományokra épített, társintézményekkel való kapcsolattartásunk 

megújítása, a korszerű pedagógiai alapokon nyugvó együttműködés továbbfejlesztése, 

„BÖLCSÖDE-ÓVODA”, „ÓVODA-ISKOLA” kerületközi szakmai fórumainak 

kiépítése. 

 Információs háló működtetése, kiterjesztése a korszerű technikai eljárások, eszközök 

alkalmazásával. Ez irányú kompetenciafejlesztés. Pedagógiai adminisztratív 

tevékenységünk korszerű alapjainak lerakása. 

 Szülőkkel való együttműködés megerősítése, az informatika eszközeinek bekapcsolásával. 

 

Budapest, 2016.06.28. 

        ………………………………… 

         Soós Jánosné 

óvodavezető 



24 
 

 

Tartalomjegyzék 
 

1.Bevezetés: Munkaterv Értékelése ........................................................................................... 1 

2.A Kerületi Óvodáztatás Aktuális Problémái ........................................................................... 2 

2.1.Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda .................................................................................. 2 

2.2.Kékcinke Tagóvoda .............................................................................................................. 3 

2.3.Mákvirág Tagóvoda ............................................................................................................. 4 

3.Csoport És Létszámadatok (Statisztikai Adatok) .................................................................... 6 

3.1. Csoport És Létszámadatok (Statisztikai Adatok) ................................................................ 6 

3.2.Étkezők ................................................................................................................................. 6 

4.Intézmény Személyi Feltételeinek Alakulás ........................................................................... 6 

4.1. Életpálya Modellhez Igazodó Személyi Besorolások ......................................................... 6 

4.2.2015/2016 Nevelési Évben Megvalósult Továbbképzések .................................................. 7 

4.3.Belső Továbbképzési Rendszerünk ...................................................................................... 8 

4.4.Személyi Feltételeink A Mindenkori Okt. 1-Ei Statisztikai Adatok Alapján ...................... 9 

5.Intézmények Gazdálkodása ................................................................................................... 10 

6.Tárgyi Feltételek ................................................................................................................... 10 

6.1. 2015/2016 Nevelési Évben Megvalósult Fejlesztések ...................................................... 10 

6.2.Épület És Környezet Fizikai Állapotára Vonatkozóan, Konkrétumok. ............................. 11 

7.Pedagógiai Programban Kitűzött Nevelési Feladatok Teljesítése ......................................... 13 

7.1.Nevelési Módszerek, Tevékenységi Formák. Differenciálás, Felzárkóztatás: ................... 13 

7.2.Alkalmazott Tevékenységi Formák: .................................................................................. 13 

7.3.Tehetségekkel Való Foglalkozás: ....................................................................................... 13 

7.4.Hátránykompenzáció: ......................................................................................................... 14 

7.5.Az Egyéni Fejlesztést Szolgáló Pedagógiai Munka Hatékonysága, Speciális 

Foglalkozások, Sni-S Ellátás, Egymi Utazó Gyógypedagógusi Hálózattal Együttműködés: .. 14 

8.Óvodások Teljesítményének Értékelése ................................................................................ 15 

9.Intézményi Hagyományok, Sajátosságok ............................................................................. 17 

10. Belső Ellenőrzés Formái, Tapasztalatai ............................................................................. 18 

11.Gyermekvédelmi Tevékenység Elemzése, Értékelése ........................................................ 19 

12.Gyermekbalesetek Megelőzésére Tett Intézkedések ........................................................... 20 

13.Kapcsolatrendszer, Külső-Belső Kommunikáció Formái, Az Óvoda Menedzselése ......... 21 

14.Létszámok Várható Alakulása ............................................................................................ 23 

15.Javaslatok, Elképzelések A Következő Nevelési Évre ....................................................... 23 

Jogszabályi Háttér: ................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

Jogszabályi háttér: 
 

 

 

- 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről  229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 

-  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet- 1997. évi XXXI. tv. a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

- 2008. évi XXXI. tv.  az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő 

előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról 

 

- 388/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó 

részletes szabályokról 

 

- 18/2008. (V. 20.) OKM rendelet az oktatási miniszter által adományozható szakmai 

elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról- 

 

5/2010. (I. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs 

rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról 

 

- 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 

- Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint az Osztály munkáját érintő 

bizottságoknak a határozatai 

 

Kiegészítő, részletes, az egyes területekhez kapcsolódó egyéni beszámolók megtalálható: 

2016/809 ikt. számon 

 


