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1. ÁLTALÁNOS ADATOK  

 

Az intézményneve, 

székhelye, címe 

Galamboki Mesevár Óvoda 

8754 Galambok Somogyi B.u.10. 

Telefon: 93/358-489 

Email: ovoda@galambok.hu 

Alaptevékenység Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 

Alaptevékenységek 

kormányzati 

funkció szerinti 

megjelölése 

 

0911 Óvodai nevelés 

 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

Nevelési év rendje 

 

2021.09.01. – 2022.08.31. 

 

Nyitva tartás 

 

H – P: 700 - 1700 

 

Beíratás 

 

2022. 04. 25-26 

Nyári zárás 

Ügyeletes óvoda 

2022.08.01. – 2021.08.26. 

Zalakarosi óvoda 
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2. HELYZETELEMZÉS  

2.1. CSOPORTOKRA VONATKOZÓ ADATOK  

 Középső- 

nagycsoport 

Kis-középső 

csoport 

Összes 

2021. október 1-i létszám 19 23 42 

Ebből HH 6 12 18 

HHH 8 5 13 

Év közben kimaradt 2 2 4 

Év közben érkezett 2 6 8 

Év végi létszám 20 24 44 

Ebből HH 6 12 18 

Ebből HHH 8 5 13 

Veszélyeztetett - - - 

Logopédiára jár 6 1 7 

Fejlesztő foglalkozásban részt vevők 9 - 9 

Egyéni fejlesztésben  részt vevők 15 10 25 

Tehetséggondozásban  részt vevők 8 5 13 

Difer mérésben részt vevők 20 11 31 

Bejáró 3 8 11 

Nevelési tanácsadóba utalt 3 - 3 

Tanulási nehézséges - - - 

Gyermekvédelmi támogatásban részesül 14 19 33 

100%-os étk. kedvezmény HI 1 2 3 

100%- os étk. kedvezmény OI 5 3 8 
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Az előző nevelési évben 40 volt a gyermeklétszám, ebben a nevelési évben emelkedett a 

létszámunk 45 főre. A nevelési év folyamán 8 fő új óvodás érkezett.  

A 2022 áprilisi beiratkozás során 15 gyermeket írattak be a 7 iskolába lépő gyermek helyére, 

a beíratott 2,5 évesek is felvételre kerültek.  

A törvényi változás miatt (2020 januártól csak a szülő kezdeményezheti a gyermek további 

egy évig tartó óvodai nevelését) ebben a nevelési évben három gyermek marad vissza az 

óvodában, mivel a szülők kezdeményezték gyermekük további óvodai nevelését. 

2.2. ÓVODAI LÉTSZÁM ADATOK VÁLTOZÁSA  

 
2021/2022 
nevelési évre 
beíratott 
gyermekek 
összesen 

Tanköteles 
gyermekek a 
2021/2022 
nevelési 
évben 

Óvodában 
visszamaradó 
gyermekek a 
2021/2022 
nevelési évre 

2022/2023 
nevelési évre 
beíratott 
gyermekek 

Tanköteles 
gyermekek a 
2022/2023 
nevelési évben 

Óvodában 
visszamaradó 
gyermekek 
2022/2023 
nevelési évre 

17 10 0 15 21 3 

 

2.3. HIÁNYZÁSOK  

A mulasztások igazolását a törvényi előírásoknak megfelelően megköveteljük, rendszeresen 

figyelemmel kísérjük, hogy azonnal intézkedni tudjunk.  

Csoport: Hiányzások 

száma (nap) 

Ebből Igazolatlan 

nap 

Ebből Hiányzások 

átlaga nap/fő 

Felszólítás 

HH/HHH HH/HHH 

Nagy– 

középső 

csoport 

1070   325 464 3 2    1    5 - 

Kiscsoport 1663 897 399 3 2 1    9 - 

Összes: 2690 1222 863 6 4 2   14 - 

 

Ebben a nevelési évben jelentősen csökkent az igazolatlan hiányzások száma, csak szóban 

kellett figyelmeztetni négy szülőt, írásbeli figyelmeztetés kiküldésére nem került sor. Viszont 

jelentős mértékben emelkedett a betegség miatt hiányzó (orvosi igazolással) gyermekek 

hiányzási napja. 

2.4.JÖVŐBELI ÓVODAI LÉTSZÁMADATOK  

Az óvoda jövőbeli helyzetének megítélése (a tervezhetőség) érdekében a demográfiai adatok 

összegyűjtése, feldolgozása továbbra is fontos az óvoda számára. Az óvodai létszám adatok a 

tavaly elkészített statisztikához képest kedvezőbben (beköltözés miatt) alakultak.  

Galambok és Zalaszentjakab községekben a születési adatok alapján az elkövetkezendő 

években az óvoda gyermeklétszám adatai a következőképpen alakulnak: 
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A diagramon látható, hogy a következő nevelési évben az óvodai gyermeklétszám növekvő 

tendenciát mutat, és az azt követő évben is magasabb az elmúlt években jellemző 

gyermeklétszámnál, illetve növekszik mind az óvodába lépő, mind pedig az iskolát kezdő 

gyermekek létszáma is.  

A csoportlétszámok emelése a törvényi előírásoknak megfelelően engedélyeztetésre került. 

Ennek megfelelően a következő nevelési évben a felvehető 50 gyermek helyett 60 gyermek 

elhelyezése lesz biztosított az óvodában.  

A maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésének engedélyezése a szülői igények 

kielégítése, valamint a felvételi kérelmek elutasításának elkerülése miatt indokolt és a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető. 

Oktatásszervezési szempontból a benyújtott kérelemben szereplő létszámtúllépés a 

gyermekek biztonságos, megszokott színvonalú ellátását nem veszélyezteti. 

A 17/2013. (III. 1.) EMMI rendeletben (a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról) foglaltaknak megfelelően a beiratkozás 

alkalmával a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvétel igényléséhez szükséges 

nyilatkozatokat a szülők megkapták. A tájékoztatóban meghatározott ideig igénylést senki 

sem nyújtott be, így a követő nevelési évtől sem kerül megszervezésre a nemzetiségi óvodai 

nevelés óvodánkban. 

3. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

3.1. TERVEZÉS  

3.1.1. A STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV TERVEZÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK 

INTÉZMÉNYI GYAKORLATA 

Az éves munkaterv, amelyet az intézményvezető készít el, összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal, tartalmazza a helyi pedagógiai programunkban meghatározott célok 

9
15 16

45

52
49

7

21

14

2021/2022 2022/2023 2023/2024

LÉTSZÁMADATOK 2021 - 2024

Óvodát kezdő gyermekek Óvodás korúak Iskolába lépő
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elérését szolgáló az adott nevelési évre meghatározott konkrét feladatokat és teendőket,  

minden nevelési év kezdetekor és nevelőtestületi elfogadással válik hatályossá.  

A 2021-2022 nevelési évre szóló munkatervet az évnyitó nevelőtestületi értekezleten 

konkretizáltuk, figyelembe véve az óvodavezetői beszámolóban megfogalmazottakat, melyet 

előzetesen megismert és elfogadott a nevelőtestület. A munkatervben részletesen 

meghatározott végrehajtandó feladatokat, határidőket, felelősöket, fejlesztési célokat a mérési 

eredmények, statisztikák alapján a nevelőtestület megismerte, elfogadta. 

A stratégiai dokumentumok (PP az SZMSZ és a vezetői pályázat/program, továbbképzési 

terv, intézkedési terv) koherensek az érvényben lévő jogszabályokkal, nyomon követik a 

törvényi változásokat. 

A Pedagógiai Programunkat 2018-ban felülvizsgáltuk, módosítottuk a 2018.09.01-én hatályba 

lépett módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján. Ebben a nevelési évben 

újabb felülvizsgálata nem volt indokolt. 

2022-ben felülvizsgáltuk az óvoda SZMSZ-ét, pótoltuk az Állami Számvevőszék ellenőrzése 

alapján megállapított hiányosságokat (a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése, az intézmény szervezeti felépítése). 

A 2018-tól hatályos öt évre szóló továbbképzési program alapján a beiskolázási terv 

határidőre elkészült, elfogadásra került. A beiskolázási tervben szereplő továbbképzés 

elvégzése a tervezetteknek megfelelően még nem valósult meg, mivel a nem indult szakmai 

megújító képzés a nevelési év során. 

A fenntartóval való éves együttműködés az Intézményfenntartó Társulási Tanács ülései, az 

intézményi dokumentumok elfogadásra való benyújtása, statisztikai adatszolgáltatás, 

telefonon vagy email-ben történő egyeztetés, elégedettségi kérdőívek kitöltése során valósult 

meg. 

3.1.2.MILYEN AZ INTÉZMÉNYI STRATÉGIAI TERV ÉS AZ OKTATÁSPOLITIKAI 
KÖZNEVELÉSI CÉLOK VISZONYA; AZ OPERATÍV TERVEZÉS ÉS AZ INTÉZMÉNYI 

STRATÉGIAI CÉLOK VISZONYA 

Nevelőmunkánk tervezése és gyakorlati megvalósulása az Nkt. és annak rendeleteivel, 

valamint Pedagógiai Programunkkal, illetve az intézmény Szervezeti Működési 

Szabályzatával, az elfogadott éves Munkatervvel koherensen valósult meg. 

A csoportokban az éves projekttervek, a két-két hétre szóló heti tervek, a negyedéves 

nevelési-gondozási tervek az elmúlt években meghatározott új elvárások alapján készültek 

figyelembe véve a nevelési évre lebontott stratégiai célokat, feladatokat, az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramját, valamint óvodánk Pedagógiai Programját. A terveket, a heti 

rendet, a napi rendet a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazítottuk. A dokumentumok 

vezetésének színvonala a belső ellenőrzés alapján az elvárásoknak megfelelő.  

Projektterveink az elmúlt nevelési évben bevezetett nyári projekttervekkel bővültek.  

A csoportokban a gyermekek egyéni fejlesztési tervei évente két alkalommal készültek el fél-

fél éves időtartamra. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése során a szakmai konzultációk a 
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kollégákkal, segítő szakemberekkel, az előző mérés-megfigyelés eredményei, a gyermeki 

mérések-megfigyelések több évre vonatkozó statisztikái az elsődleges szempontok.  

Az éves munkatervek (gyermekvédelmi, óvoda-iskola átmenet, Becs) megadott határidőre 

elkészültek.  

Erősségek 

A vezető kezdeményezi a dokumentumok elkészítését és abban aktívan részt vesz. 

A nevelőtestület tagjai ismerik a terveket, tisztában vannak feladataikkal. 

Törvényes működtetés, fenntartói elégedettség megvalósul. 

A munkaterv a PP minőségi megvalósulását szolgálja. 

Az intézkedési tervben meghatározott célok, feladatok minőségi változást eredményeznek a 

tervezésben. 

Átlagos területek  

A PP-ben megfogalmazott célok elérése reális, az óvoda megvalósítható jövőképet tűz ki 

maga elé. 

A PP céljainak megvalósulását jól tükrözik az operatív tervezés dokumentumai. 

Fejleszthető területek:  

A stratégiai dokumentumok (PP az SZMSZ és a vezetői pályázat/program, továbbképzési 

terv, intézkedési terv) koherensek az érvényben lévő jogszabályokkal, nyomon követik a 

törvényi változásokat. 

3.2. MEGVALÓSÍTÁS  

3.2.1. A TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA 

Az óvoda stratégiai céljai megjelennek az operatív tervezés során (célok és feladatok). A 

stratégiai dokumentumokra építve és az előző nevelési év beszámolóját figyelembe véve 

készült el az óvoda 2021/2022 nevelési évre szóló munkaterve. A tervezés dokumentumai az 

óvodapedagógusok bevonásával készültek.  

3.2.2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT IRÁNYÍTÓ ÉVES TERVEK ÉS A BESZÁMOLÓK 

VISZONYA 

A stratégiai dokumentumok (PP az SZMSZ és a vezetői pályázat/program, továbbképzési 

terv, intézkedési terv) koherensek az érvényben lévő jogszabályokkal, nyomon követik a 

törvényi változásokat. 

A beszámoló célja az előző évi intézményi tevékenység összefoglalása, értékelése, az 

eredmények, a fejlesztendő területek meghatározása. A 2020-2021 nevelési év 

beszámolójának megállapításai határozták meg a 2021-2022 évi munkatervben rögzített 



10 

 

feladatokat, programokat, a szakmai munkaközösségek terveit, az ellenőrzések szempontjait, 

a gyermekvédelmi munkával kapcsolatos teendőket, a külső és belső kapcsolatok tartalmát.  

A nevelési év értékelése során megfogalmazott fejlesztési feladatok, valamint a Pedagógiai 

Programunk célkitűzései kiemelt feladatként jelennek meg a következő nevelési év vezetői 

munkatervében, ez által biztosított a beszámolók és az éves tervek egymásra épülése. 

Az év végi beszámolók (gyermekvédelmi, Becs munkacsoport, óvoda – iskola átmenet 

csoport, gyermekek mérési – értékelési és fejlődést nyomon követő lapok összesítése) időben 

elkészültek. 

3.2.3. A PEDAGÓGUSOK ÉVES TERVEZÉSE, ÉS A TERV TÉNYLEGES 

MEGVALÓSULÁSA 

Az éves tervezést (munkaterv, pedagógiai munka) pedagógiai szakmai koordinációs 

megbeszélés előzi meg. 

A gyermekcsoportok éves terveinek, valamint az időszakos és heti tervek elkészítésénél a 

programok, kirándulások tervezésénél meghatározóak a PP-ban megfogalmazott célok, 

melyekhez szorosan illeszkednek a munkatervben meghatározott éves kiemelt feladatok. A 

gyermekcsoportok nevelési, fejlesztési, tevékenységi terveinek megvalósulást a pedagógusok 

folyamatosan értékelik, reflektálnak, építenek az előző időszak, tevékenység eredményeire, 

meghatározzák a fejlesztendő területeket. 

A megújított csoportnapló használata, illetve a használhatóságára, alkalmazhatóságára, 

naprakészségére vonatkozó tapasztalatok továbbra is pozitívak. 

Az éves munkatervben rögzített a tervezést érintő belső ellenőrzési szempontoknak (az 

elvégzett belső ellenőrzések alapján) az óvodapedagógusok tervező munkája megfelelt. A 

tervezési dokumentumok ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az éves tervezés és a 

megvalósítás koherens, a módosítások, változtatások indokoltak voltak.  

A teljes pedagógiai folyamat a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a 

gyermeki produktumokban követhető nyomon. 

 

Erősségek:  

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a 

Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv, 

stb. aktuális céljai, feladatai.)  

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervekben, a csoportnaplókban, 

valamint a gyermeki produktumokban. 

Átlagos területek: 

Az alulról építkező tervezési mechanizmus megvalósul. 
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Meghatározottak a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztéséhez igazodó  és 

szükséges pedagógiai módszerek, eljárások. 

Az éves munkaterv az előző nevelési év beszámolója alapján a fenntartó elvárásainak és a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően készül el. 

Az óvodapedagógusok tervező munkája megfelel az intézményi elvárásoknak. 

A pedagógiai munka tervezésekor a pedagógusok figyelembe veszik az intézményben 

alkalmazott tartalmi követelményeket, az intézményi belső elvárásokat. 

Az óvodapedagógusok tervező munkája az intézményi belső elvárásokra és az általa nevelt 

gyermekek fejlesztési céljaira épül a partnerek elégedettségét szolgálva. 

Fejleszthető területek:  

A beszámolók (gyermekvédelem, önértékelés, gyermeki fejlettség) szempontjai illeszkednek 

az intézményi önértékelési rendszerhez. 

 3.3. ELLENŐRZÉS  

Az ellenőrzések az éves munkatervben meghatározottak szerint zajlottak. Az ellenőrzések 

eredményei, a tapasztalatok dokumentálva lettek a belső ellenőrzési dokumentációban, a 

munkatervben és a belső ellenőrzési dokumentációban meghatározott szempontsorok alapján.  

Konkrét, részletes, minden szükséges adatot (az ellenőrzés tartalma, típusa, ki, milyen 

módszerrel, határidővel, ellenőrzést végző személy megjelölésével) tartalmazó ellenőrzési 

terv (munkatervben rögzített) alapján történik az éves ellenőrzés. 

Az ellenőrzés célja a fejlődés elősegítése, hiányosságok feltárása, mely változtatásra, a 

hiányosságok javítására késztet, a célok, feladatok teljesítésére ösztönöz.  

Az ellenőrzés egyrészt spontán megfigyelés útján (pl. nyári udvari élet, beszoktatás, szülők 

tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről, jeles napok stb.), másrészt tervezetten történik. A 

tervezett megfigyelés célja a kiemelt feladatok megvalósulásának ellenőrzése 

(óvodapedagógusok, dajkák). 

A belső ellenőrzés részét képezi a dokumentum ellenőrzés is: a tervezés, a tervek értékelése, 

határidők betartása, naprakész dokumentálás. 

Az óvodapedagógusok pontosan, naprakészen vezetik a dokumentumokat. A 

gyermekcsoportok éves terveinek, valamint a negyedéves és heti tervek elkészítésénél a 

programok tervezésénél a gyermekcsoport életkora és fejlettségi szintje, továbbá a PP-ban 

megfogalmazott célok a meghatározóak, melyekhez szorosan illeszkednek a munkatervben 

meghatározott éves kiemelt feladatok. A folyamatos és a programban meghatározott 

időszakonkénti értékelések megállapításai adnak alapot a következő időszak terveinek 

elkészítéséhez. A tervező munkában megjelenik az esélyteremtés, tehetségekre való 

odafigyelés, differenciálás, a gyermekek fejlesztése.  
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A tervezéstől történő esetleges eltérések, mindig indokoltak és a csoportnaplókban 

dokumentáltak voltak.   

Az egyéni fejlesztés (csoporton belül) tervezése az intézményi szempontok, valamint a 

gyermekek fejlesztési igényei figyelembevételével, határidőre elkészült. 

Az öt éves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása a 2021/2022-es nevelési 

évre vonatkozó önértékelési terv szerint, az éves terv alapján történt. 

Az Oktatási Minisztérium az alábbi ellenőrzéseket határozta meg intézményünkben: 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2022.04.26.: Pelczerné Kasper Andrea  

Elvárások értékelése 

1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési alapelvek, célok és 

feladatok meghatározásában. 

Megjegyzés 

 A Pedagógiai Program kidolgozása során a jövőkép, a küldetésnyilatkozat megírása 

tükrözi nézeteit, a nevelési célokat, alapelveket. A szakmai munkában kollégái is részt 

vettek.(ped.program) 

1.1. Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési 

adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény 

jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a nevelés/tanulás szervezésében és 

irányításában. 

Megjegyzés 

 Intézmény dolgozója volt kinevezését megelőzően is ezáltal jól ismerte/ ismeri a helyi 

erősségeket, fejleszthető területeket. Kiemelten kezeli a mérési adatokat, eredményeket 

felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli 

helyzetének megítélésében, különösen a nevelés/tanulás szervezésében és irányításában. 

1.1. Irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének közös alapelveit, 

melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 

Megjegyzés 

 A pedagógiai program tartalmazza a gyermekek értékelésének alapelveit. A fejlesztés 

kiemelt feladat , nagy számban hátrányos helyzetű gyerekek vesznek részt az óvodai 

nevelésben. 

1.1. A jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjára (ONAP) alapozva, az intézmény sajátosságaihoz igazítja. 

Megjegyzés 

 A jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjára (ONAP) alapozva, az intézmény sajátosságaihoz igazítja. Nagy 

hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére, felzárkóztatására. 

(ped.progr., munkaterv, beszámolók, interjúk). 

1.1. Irányítja a differenciáló, az egyéni nevelési/tanulási utak kialakítását célzó 

nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést. 

Megjegyzés 

 Hatékonyan irányítja a differenciáló eljárásokat. Speciális támogatást kapnak a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek az általuk kidolgozott fejlesztő programon keresztül. A 

csoportban történő fejlesztések a fejlődésmérő dokumentációk alapján valósulnak meg, 

melyekhez fejlesztési tervek is készülnek. 
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1.2. Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény 

elérje a nevelési/tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. 

Megjegyzés 

 Az intézmény mérési eszközként a difer mérőeszközt alkalmazza, melyet Ő maga készíti el. 

Kollégáit saját példáján keresztül is motiválja. Az intézmény kis létszámú ezért vezetői 

munkája mellett csoportban is tevékenyen részt vesz.(interjúk, munkaterv, beszámolók). 

1.2. A kollégákkal megosztja a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkat. 

Megjegyzés 

 A kollégáival megosztja a beszámolók, értekezletek, megbeszélések során szerzett 

tapasztalatokat, összegzéseket, eredményeket. Közösen történik az elért eredmények 

visszacsatolása.(naplók, fejl. naplók). 

1.2. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. 

Megjegyzés 

 A pedagógiai kultúrába beépül a fejlesztő célú visszajelzési rendszer, főként pozitív 

visszacsatolás formájában zajlik. Főként írásban, de szóban is megjelenik a meghatározott 

ellenőrzési kritériumok alapján. 

1.2. Irányítja az éves nevelési, az éves tanulási/tevékenységi/projekt/tematikus terv, és az éves 

tervezés egyéb dokumentumainak kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy 

azok lehetővé tegyék a pedagógiai program teljesítését valamennyi gyermek számára. 

Megjegyzés 

 Szakmailag felkészülten irányítja az éves nevelési, az éves 

tanulási/tevékenységi/projekt/tematikus terv, és az éves tervezés egyéb dokumentumainak 

kidolgozását. Az általuk kidolgozott csoportnaplók az elvárásrendszert jól tükrözik. 

(dokumentum elemzés, interjú)  

1.2. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, illetve 

felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 

Megjegyzés 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felzárkóztatása kidolgozott programmal, 

eredményesen valósul meg. A tanulásszervezéshez biztosítja a szükséges eszközöket. 

(pályázat, munkaterv, interjúk). 

1.3. A gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatására összpontosító 

nevelő munkát vár el. 

Megjegyzés 

 A tehetséggondozás kidolgozott az intézményben, melyben zászlóvivő szerepe van. 

Felzárkóztatásra nagy hangsúlyt fektet. Óvoda - iskola átmenet munkacsoportot működtet.( 

munkaterv, beszámolók, ped.progr, interjúk). 

1.3. Beszámolót kér a gyermek megfigyelésén, és a helyben szokásos méréseken alapuló 

egyéni fejlődés változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a gyermek 

fejlesztése érdekében. 

Megjegyzés 

 Munkatervben foglaltak szerint beszámolót kér a gyermekportfólió néven működtetett 

egyéni fejlettségmérő dokumentáció eredményéről. Fejlesztési tervet készítenek.( dok. 

elemzés, interjúk).  

1.3. Gondoskodik arról, hogy a nevelési, a tevékenységi tervben, az óvodapedagógusok éves 

tervezésében megjelenjen a környezeti neveléshez, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó 

kompetenciák fejlesztése. 

Megjegyzés 
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 A környezeti neveléshez, a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztését 

kiemelt tevékenységként említi de a dokumentumokban nem jelenik meg sem a ped. 

programban sem a tervezések során. (interjú, dokumentum elemzés) 

1.3. Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett 

gyermekeket, és aktív irányítói magatartást tanúsít a távolmaradás megelőzése érdekében. 

Megjegyzés 

 Az intézmény kiemelt figyelmet szentel az igazolatlan hiányzások visszaszorítására, mely 

dokumentálása megjelenik a beszámolóban is. A kötelező óvodai nevelésből távolmaradás 

kockázatának kitett gyermekeket nyomon követi, dokumentálja, szoros kapcsolatot ápol a 

szülőkkel. 

2.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók 

változásait. 

Megjegyzés 

 Figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait 

online felületek, szakértők, szaktanácsadó, folyóiratok segítségét hasznosítja. 

2.1. Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 

nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtet. 

Megjegyzés 

 Az intézményben a tájékoztatás honlap működtetésén keresztül, zárt facebook csoportban, 

online formában, értekezleteken-szóban történik. 

2.1. Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, 

túlterhelés elkerülése, stb.). 

Megjegyzés 

 Kiemelten fontosnak tartja az egyenletes terhelés megvalósulását és a túlterhelés 

elkerülése érdekében, bár vezetőként több feladat hárul rá. 

2.1. Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. 

Megjegyzés 

 Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra 

honlapon, az irodában kifüggesztve, OH oldalán megtalálható, mindenki számára 

elérhetőek. 

2.1. Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. 

Megjegyzés 

 Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. 

2.1. Személyesen irányítja partnereinek azonosítását, részt vesz a partnerek képviselőivel és a 

partnereket képviselő szervezetekkel (például SZMK, óvodaszék) történő kapcsolattartásban. 

Megjegyzés 

 Személyesen irányítja a partnerekkel való kapcsolattartást. A dokumentumok tartalma is 

visszatükrözi. (SzMSz, munkaterv, beszámoló). Együttműködési megállapodást kötöttek 

azon szervezetekkel ahol ez elvárás.. 

2.2. Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-

változásokról folyamatosan tájékoztatja. 

Megjegyzés 

 A pedagógusokkal a folyamatosan egyeztetés, tájékoztatás megvalósul. Többnyire szóbeli 

tájékoztatás. Szükség esetén elektronikusan is megküldi az esetleges információkat. 

(interjú) A dokumentumokban is megtörténik a módosítás jogszabályi változás esetén. 

2.2. A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. 

Megjegyzés 

 A megbeszélések rendszeresen, hatékonyan és szakszerűen zajlanak az interjú során 

megerősítést kaptunk . ("vezetőtárs" interjú) 
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2.2. Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és a használt 

eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (pl.: sportlétesítmények eszközei, 

sószoba, főzőkonyha). 

Megjegyzés 

 Hatáskörének megfelelően működteti az intézményt. A létesítményt, az intézményhez 

tartozó használati eszközöket biztonságosan működteti, az udvari játékok felülvizsgálata 

megtörtént, a szükséges cserék megvalósultak. Az eszközök a lehetőségekhez mérten 

korszerűnek mondható. Bútorzat esztétika fejleszthető. 

2.2. A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs 

eszközöket, csatornákat működtet. 

Megjegyzés 

 Kommunikációs csatornákat több formában is működtet, honlap, faliújság, zárt facebook 

csoport,online kapcsolat, add tovább füzet, nyílt napok, nyitott programok.(óvoda 

csalogató, Mikulás, Farsangi bemutatók) ( interjú) 

2.2. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Megjegyzés 

 A dokumentációk pontosságát ellenőrzéssel segíti, támogatja. Ellenőrzési tervet dolgozott 

ki, amelyben dokumentálja az ellenőrzés során tapasztaltakat. 

2.2. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a 

fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

Megjegyzés 

 A fenntartóval jó a kapcsolata. A látogatás időpontjában is közösen, együttműködve 

energetikai pályázat megvalósulásán munkálkodnak. 

2.3. Az intézmény vezetése gondoskodik arról, hogy az intézmény működésében érvényesüljön 

a fenntartható fejlődés értékrendje. 

Megjegyzés 

 A fenntartható fejlődés értékrendjének megteremtésére törekszik, ennek érdekében 

szelektív hulladékgyűjtés vezettek be és interaktív zöld faliújságot kezdtek el működtetni. 

(interjú)  

3.1. A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. 

Megjegyzés 

 A Pedagógiai programban, a munkatervben, a vezetői pályázatban határozottan 

megjelennek az elérendő célok. A jövőkép megfogalmazásánál szem előtt tartja az óvoda 

hagyományait, megőrzi eddigi eredményeit, a helyi sajátosságok ismerete tükröződik 

belőle. A változásokra a vezetői pályázata felülvizsgálatakor reagál. 

3.1. Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, 

ismeri a változtatások szükségességének okait. 

Megjegyzés 

 A vezető kezdeményező és irányító módon törekszik arra, hogy a nevelőtestület képes 

legyen a változások befogadására, kezelésére. A járványhelyzet alatt is elfogadóan és 

hatékonyan reagáltak az új szabályozásokra, melyeket a vezető betartott és betartatott a 

nevelőtestülettel és a szülői közösséggel egyaránt. (interjúk). 

3.1. Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 

Megjegyzés 

 Meghatározza az óvoda erősségeit, gyengeségeit és aktívan közreműködik a minőségre és 

eredményességre fókuszáló szervezeti kultúra megteremtésében. (interjú)  

3.1. Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, 

biztosítja azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. 
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Megjegyzés 

 A vezetői programban rövid, közép és hosszútávú terveket fogalmaz meg. Munkatervben 

megszervezi, megtervezi a megvalósulás érdekében a munkafolyamatokat, meghatározza, 

kiválasztja a felelősöket, megvalósítás szereplőit. 

3.1. Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 

lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb 

források). 

Megjegyzés 

 Szakmai előadásokon való részvétellel igyekszik támogatni kollégáit bár a járványhelyzet 

miatt szűkek voltak a lehetőségek. 

3.2. Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési 

elveinek megismerését és nevelési/tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 

Megjegyzés 

 Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési 

elveinek megismerését. A csoportnaplókban a tervezés a pedagógiai program, és a 

munkaterv alapján történik, mely koherens az intézményi elvárásokkal. 

3.2. A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok 

elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. 

Megjegyzés 

 A felmerülő kérdésekre felkészülve ad választ. Napi szinten tud gyorsan, operatívan 

dönteni, lehetőség szerint konstruktív megoldást választ, melyet a nevelőtestület is elfogad. 

(interjú) 

3.2. Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 

területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

Megjegyzés 

 Belső mérésekkel követi nyomon az intézmény erősségeit és gyengeségeit a kialakított 

önértékelés rendszer segítségével. 

3.2. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a 

feladatok végrehajthatók. 

Megjegyzés 

 A vezető személye, határidők kijelölése pontos, szakmai alapokra helyezett a 

munkatervben. Munkaköri leírás pontosan, érthetően megfogalmazott 

feladatmeghatározásokat tartalmaz . 

3.2. A vezetés engedi és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére 

irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

Megjegyzés 

 Támogatja az egyéni innovációkat, ötleteket új ismeretek befogadására, elképzeléseik 

megvalósítására ösztönzi kollégáit. Ötletek és lehetőség átgondolását követően, mérlegelés 

után döntenek az új bevezetésükről, megvalósításukról. 

3.3. Az intézményi jövőkép és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 

pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak 

Megjegyzés 

 A vezetői pályázatban kitűzött célok és feladatok átgondolt helyzetelemzésen alapulnak. Az 

intézmény jövőképe a vezetői pályázatban megfogalmazott jövőképpel koherens. 

Kinevezését követően törekszik a megvalósulás eredményességére, hosszútávú, középtávú, 

rövidtávú célok megvalósítására törekszik. 

3.3. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 

Megjegyzés 
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 Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani, a 

változtatásra hozott intézkedései hatékonyak, eredményesek. Elfogadják az érintettek. 

4.1. A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, 

felhatalmazást ad. 

Megjegyzés 

 A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza a 

munkatervben. 

4.1. Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 

kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és 

működtetésében. 

Megjegyzés 

 Kidolgozott egy belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszert, mely alapján könnyedén 

lebonyolítható az országos önértékelés folyamata. 

4.1. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére illetőleg önfejlesztésére. 

Megjegyzés 

 Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére illetőleg önfejlesztésére és 

személyre szabott továbbképzéseket ajánl. 

4.1. Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport pl., 

intézményi önértékelésre), vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team 

munkában. 

Megjegyzés 

 Óvodapedagógusi feladatai mellett látja el vezetői teendőit is, ezért minden feladat aktív 

résztvevője. Munkaközösséget nem működtet mert az intézményben 2 csoportban zajlik a 

gyermekek ellátása. 

4.1. A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az 

intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

Megjegyzés 

 A továbbképzési program megfelel a szakmai céloknak, a munkatársak érdeklődési 

körének erősítésére épül.Figyel a kollégák szakmai fejlesztésére. A beiskolázási terv 

megírásakor figyelembe veszi az egyéni igényeket, érdeklődési köröket, főként,ha az 

összhangban van az intézményi célokkal. 

4.1. Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések 

előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. 

Megjegyzés 

 Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések 

előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit és a felmerülő kérdések, 

problémák azonosítása után ismerteti azt a kollégákkal. A közös megoldásra törekszik. 

4.1. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel 

problémáikra és választ ad kérdéseikre. 

Megjegyzés 

 "Kis" intézmény lévén figyel kollégái problémáira, segíti, támogatja őket. Személyes 

kapcsolatot ápol a dolgozókkal és ösztönzi őket, hogy nehézségeikkel bátran forduljanak 

felé. 

4.2. A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban 

a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 

Megjegyzés 

 A vezetési feladatok egy részét delegálja pedagógus társa munkakörébe, mivel nincs 

vezetőtársa. ( kis létszámú közösség) 

4.2. Részt vállal az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában, megbeszélésében. 
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Megjegyzés 

 Szervezi, ütemezi a pedagógusok tevékenységének látogatását, dokumentumokban rögzíti 

azokat a kidolgozott rendszer alapján. 

4.2. Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, 

támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. 

Megjegyzés 

 A beiskolázási terv megírásakor elsősorban az intézményi célokat veszi figyelembe, de 

mind emellett az egyéni igényeket, érdeklődési köröket, szakmai célokat a lehetőségekhez 

képest támogatja. 

4.2. Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 

Megjegyzés 

 Az intézményen belül kiváló az együttműködés. Kollégái elismerik szakmai felkészültségét. 

4.2. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

Megjegyzés 

 A belső tudásmegosztás különböző formáinak szervezése nehézséget okoz a kis létszámú 

nevelőtestület miatt. 

4.2. A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

Megjegyzés 

 A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel 

4.2. Olyan nevelési/tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási 

kultúráját a nevelési/tanulási folyamatot támogató rend jellemzi. (Pl. mindenki által ismert és 

betartott szokások, szabályok.) 

Megjegyzés 

 A szervezetben határozott szabály és szokásrendszert alakítottak ki, amelyhez a szervezet 

tagjai képesek, tudnak alkalmazkodni, ismertek és elfogadhatók számukra. 

4.3. Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az 

egyének erősségeire fókuszál. 

Megjegyzés 

 A pedagógusok értékelése során törekszik arra, hogy az óvodapedagógus erősségei és az 

esetleges fejleszthető területek az értékelés során egyensúlyban legyenek és a pozitív 

megerősítést helyezi előtérbe. 

4.3. Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg 

problémákat és konfliktusokat. 

Megjegyzés 

 Igyekszik objektíven , humánus, nem részrehajló döntéseket hozni és több szempontból 

megvizsgálni egy-egy problémát, mielőtt állást foglal vagy döntést hoz. 

4.3. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

Megjegyzés 

 Bátorítja a kollégáit az új innovációk kipróbálására, a kreatív gondolkodásra és 

támogatólag áll az új ötletekhez. Közös mérlegelést követően döntenek azok bevezetéséről, 

alkalmazásáról. 

5.1. Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 

Megjegyzés 

 Számít az alkalmazotti közösség véleményére, bevonja nevelőtársait a döntés-előkészítő 

munkába ennek köszönhetően saját kérdőívük, belső értékelési, mérési rendszerük van. 

(szülői, dolgozói) . 

5.1. Az óvodapedagógusi szakma és az intézményvezetés területein keresi és rendelkezik új 

szakmai információkkal és elsajátítja azokat. 

Megjegyzés 
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 Az intézményvezetés területein keresi az új információkat és hasznosan alkalmazza is őket. 

Továbbképzéseken vesz részt, melyek segítik szakmai fejlődését és példaként szolgál 

pedagógus kollégái számára. 

5.1. A vezetési programjában leírtakat folyamatosanfigyelembe veszi a célok kitűzésében, a 

tervezésben, a végrehajtásban. 

Megjegyzés 

 Vezetői programjában leírtakat időszakosan felülvizsgálja, következetesen figyel a célok 

elérésére, melyek részben már megvalósultak. (pályázat, beszámolók, munkaterv, interjú). 

5.2. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 

Megjegyzés 

 Jól hasznosítja erősségeit, fejleszthető területeket igyekszik korrigálni és képes a 

megújulásra. Önfejlesztési tervet készít, határidőket, feladatokat jelöl meg. 

5.2. Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai 

alapján folyamatosan fejleszti. 

Megjegyzés 

 A kitűzött vezetői céljait részben az előző tanfelügyeletek (előző intézményvezető 

ellenőrzése) megállapításaira építve határozta meg és önfejlesztési tervet dolgozott ki. 

5.2. Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt 

világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 

Megjegyzés 

 Szükség esetén megoldásokat keres, szívesen fogad javaslatokat, véleményeket mivel 

hosszú idő óta együtt dolgozik kollégáival jól ismeri álláspontjukat ettől hatékony a 

szakmai munka. 

5.3. Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként 

értékeli. 

Megjegyzés 

 A kidolgozott belső értékelési rendszer alkalmazásával , a szülői, fenntartói, kollégák általi 

visszajelzéseket mérlegeli, elfogadja az építő kritikát és képes megújulni, változtatni. 

Kommunikációjában kölcsönösség jellemzi a munkatársak felé. 

5.3. Hiteles és etikus magatartást tanúsít (kommunikációja és magatartása a pedagógus etika 

normáinak megfelelnek.) 

Megjegyzés 

 Hiteles magatartást tanúsít mellyel a pedagógus etika normáinak megfelel és kollégáitól is 

elvárja azt. Kollégái tisztelik szakmai felkészültségét. Kommunikációja, viselkedése 

példaértékű. 

 

Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás 2021-2022-ben: 

Jakabfi Katalin eredmény: Megfelelt          Teljesítmény 86% 

        

 

Kovácsné Takács Mónika eredmény: Megfelelt           Teljesítmény 95% 

        

 

Szabóné Hosszú Margit eredmény: Megfelelt        Teljesítmény 97% 

        

 

Pelczerné Kasper Andrea: eredmény: Megfelelt        Teljesítmény 99% 
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Erősségek: 

Belső ellenőrzés elvégezése a munkatervben meghatározott időpontok betartásával a belső 

ellenőrzési dokumentáció alapján. 

Az SZMSZ (26.o.) és a Munkaterv teljes mértékben szabályozza az ellenőrzés folyamatát. 

Átlagos területek: 

A beszámolókban jelenjenek meg a nevelőmunka ellenőrzése során megállapításra került 

fejlesztendő kompetenciák. 

Fejlesztendő terület: 

Az ellenőrzések eredményei felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelésben és a 

pedagógusok önértékelése során is. (az év során elkészült eredmények: önértékelés, 

tanfelügyelet, minősítés eredményei) 

3.3.1. MUNKAREND, MUNKAFEGYELEM 

A nevelési év során a kollégák megfelelő munkafegyelemmel, a munkaidő pontos betartása 

mellett dolgoztak. Feladatait mindenki a munkaköri leírása szerint végezte. Az 

óvodapedagógusok a kötelező csoportban töltött nevelési időn túli heti 4 órát az óvoda 

épületében töltöttek, a maradék 4-ről maguk rendelkeztek. Munkájukat a munkaterv szerint, 

pontosan, odafigyeléssel végezték. 

A betegségek miatti hiányzások révén keletkezett túlmunka a nyári időszakban lecsúsztatásra 

kerül. 

3.3.2. ÜNNEPEK, JELES NAPOK TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE 

Az éves munkatervben tervezett ünnepek és jeles napok mindegyike megvalósult. Azonban a 

karácsonyi ünnepség és a farsangi bemutató (melyről felvételt is készítettünk, hogy a szülők is 

megtekinthessék a zárt csoportban) a tervezettekkel ellentétben a koronavírus korlátozások 

miatt szülői részvétel nélkül, a félévi szülői értekezlet és tájékoztatás a gyermek fejlettségéről 

írásban valósult meg.  

Megfelelően valósult meg a megrendezett ünnepek, jeles napok lebonyolításának rendje és 

módja. A megvalósult ünnepélyek (mikulás ünnepeség karácsony, március 15, évzáró, 

ballagás), programok (ovicsalogató, gyermeknap) jól szervezettek, színvonalasak voltak, a 

gyerekek számára a maradandó élmény mellett az érzelmi, közösségi nevelésre is lehetőséget 

biztosítottak.  

A szülők 96,4%-a szívesen részt vesz a program által biztosított rendezvényeken, ez a tavalyi 

évhez képest 3%-os emelkedés. 

Ebben a nevelési évben az óvodával való kapcsolattartási formákat elegendőnek tartja a 

szülők 94%, mely pontosan megegyezik a tavalyi eredménnyel. A következő nevelési évben 

is javaslatokat kérünk, ha igény van rá, bővítjük (módosítjuk) a kapcsolattartási formákat a 

szülőkkel, mert ebben a nevelési évben nem érkezett újításra javaslat.  
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A középső-nagycsoportosok szerepeltek az óvoda és az óvoda partnerei által szervezett 

rendezvényeken: szüreti felvonuláson, gesztenyés napon, adventi gyertyagyújtáson, 

ovicsalogatón, szőlővessző szentelésen, idősek napján.  

Ebben a nevelési évben a korlátozások ellenére a nagycsoportosok részt vettek a 

gyermekszínházi előadásokon Nagykanizsán. 

3.3.3. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK ELLENŐRZÉSE 

Ebben a nevelési évben az őszi szülői értekezlet megvalósult, a félévi szülői értekezlet 

tartalmát írásos formában adtuk át a szülők számára. A szülői értekezletre a tapasztalataink (a 

csoportokban megfigyelt, a szülők által jelzett nevelési problémák) alapján összeállított 

nevelési témával kapcsolatos szakmai cikk az óvodai facebook csoportban került megosztásra. 

A harmadik (a leendő elsős tanító részvételével szervezett) szülői értekezlet is megrendezésre 

került.  

A nevelési év során a járványügyi helyzetre való tekintettel a szülők tájékoztatása félévkor 

írásos, év végén jelenléti formában valósult meg. Az ezzel kapcsolatos szülői elégedettség 

99%, mely 6% emelkedett az elmúlt évhez képest, így valószínű az írásos tájékoztatási forma 

is megfelelő (a fogadó órák helyett) a szülők számára. Az ellenőrzés részét képezték még a 

különböző szakmai negyedéves, féléves, éves értékelések, amelyek a csoportnaplóban illetve 

ezen beszámolóban találhatóak.  

3.3.4. PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzések során a munkaköri leírásoknak megfelelő munkavégzést tapasztaltam. A 

dajkák munkájuk során mindig előtérbe helyezték a gyermekek ellátását, a fertőtlenítést. Az 

óvodák rendje minden ellenőrzés során megfelelő volt, a dajkák, takarítók lelkiismeretesen 

odafigyelnek a tisztaságra, a megfelelő időben történő fertőtlenítésre, udvarok, virágok 

ápolására. 

Az ellenőrzések során minden alkalommal tisztaságot és megfelelő higiénét tapasztaltam. Az 

óvoda tisztaságával a szülők 98%-a elégedett, ez 1%-os emelkedés az előző évhez képest. 

A koronajárvány miatti fertőtlenítéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ intézmények 

fertőtlenítésével kapcsolatos tájékoztatása alapján végeztük az intézményben a biztosított 

fertőtlenítő szerek felhasználásával. 

3.3.5. AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULÓ HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK, AZOK 

MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Az Állami Számvevőszék 2021 áprilisában kezdte meg Az önkormányzati intézmények 

ellenőrzése –Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának 

monitoring típusú ellenőrzés lefolytatását. A záró értékelése megállapításai alapján 

intézkedési terv készült, és átdolgozásra kerültek azok a szabályzatok (Beszerzési és 

Kötelezettségvállalási Szabályzat, Számlarend, Számlatükör, Kockázatkezelési Szabályzat), 

melyek nem feleltek meg a követelményeknek. 
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A belső ellenőri jelentés alapján a leltározás szabályszerűségeinek vizsgálata a 2020 év 

vonatkozásában, továbbá a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a 2021 év 

vonatkozásában. Az ellenőrzés során javaslat megtételére nem került sor. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2022.07.14.-én végezte el helyszíni szemle 

alapján a tálalókonyha minősítését, melynek eredmény 78%. A megállapítások alapján a 

Szolgáltató Központ vezetőjével elkészítettük az intézkedési tervet, amely a megállapított 

hibák, hiányosságok megszűntetésére irányul. 

3.4. ÉRTÉKELÉS  

3.4.1. ÖNÉRTÉKELÉS 

Intézményünkben működik az önértékelési rendszer. Az önértékelési csoport munkájában 

minden óvodapedagógus részt vesz. Az intézményi éves önértékelés során megtörtént a 

dokumentumok elemzése. 

A BECS munkacsoport vezetőjének beszámolója: 

Az Önértékelési munkacsoport 2021/2022 évben elvégzendő önértékelési feladatainak 

értékelése 

Az Önértékelési kézikönyvben leírtak folyamatos figyelembevételével végeztük el a 

feladatokat. A 2021/2022. évben sor került egy vezetői (Pelczerné Kasper Andrea) 

önértékelésre, amelyre vonatkozó feladatok határidőre elkészültek. Két pedagógusi 

önértékelés is megtörtént (Kovácsné Takács Mónika és Jakabfi Katalin). Jakabfi Katalin 

önértékelésében az adatgyűjtő Pelczerné Kasper Andrea volt.  

 Az erre vonatkozó dokumentumok írásos formában is kitöltésre kerültek, illetve valamennyi 

feltöltésre került az informatikai felültre is. Az Önértékelési kézikönyvben (5. javított kiadás)  

leírtakat a Becs tagok áttekintették és megismerték, a szempontsorok rögzítése az OH által 

működtetett internetes felületre pedig rögzítésre került. 

Az intézményi önértékelés évente elvégzendő feladatainak teljesítése határidőre megtörtént.  

Az elvárások és az intézményi kulcsjellemzők (cél, feladat, sikerkritérium) összehangolása 

továbbra is lehetővé tette a megvalósulások kiértékelését. 

Az intézményi elvárások értékelése: A területekhez kapcsolódó szempontok és elvárások az 

intézményi kulcsjellemzőkkel összhangban sikeresen megvalósultak. Ezek értékelésében 

valamennyi BECS tag aktívan részt vett. A pandémia okozta megváltozott körülmények miatt a 

szülők félévi tájékoztatása gyermekük fejlődéséről még írásos tájékoztatás formájában történt 

meg, de az év végi már fogadóóra keretében megvalósulhatott.  A szülők számára a 

közösségépítő programok közül több is megvalósult.  Mint a szülői értekezlet, közös karácsony 

a szülőkkel, települési programok: gesztenyésnap, szőlővessző szentelés, Idősek napja, évzáró-

ballagás- gyereknap. 

Fejleszthető terület nem volt, intézkedési terv elkészítése nem indokolt. 

Az elégedettségi kérdőívek kiküldése és kitöltése határidőre megtörtént.  
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A szülői kérdőívek válaszadási hajlandósága: 100 % volt. Az összesített eredmények 96,6%-os 

elégedettséget mutattak.  A szülők továbbra is elégedettek az intézményben folyó munkával. az 

állításokra adott értékek többségében továbbra is pozitívak. (lásd. Szülői elégedettségmérés 

eredményei) 

Az óvodapedagógusi kérdőívekre (anonim módon) adott válaszadási hajlandóság 100%-os 

volt, az összesített értékek százalékos eredménye 100%-os lett. A vélemények azt tükrözik, 

hogy maximálisan elégedettek az intézményben folyó nevelő-tanító munkával. 

A nem pedagógus alkalmazottak számára kiadott kérdőívet (anonim módon) mind a 3 óvodai 

dolgozó kitöltötte. Az elégedettségi mutató 98,8%-os elégedettséget mutatott, ami azt jelzi, 

hogy valamennyi dolgozó számára a működési és személyi feltételek maximálisan 

megfelelőek. Egy kérdőív kitöltője maximálisan elégedett volt valamennyi feltétellel. Egy 

kérdőíven kapott két megállapítás 4-es értéket, amelyek a munka anyagi elismerésével, illetve 

a nevelőmunkában való részvétellel voltak kapcsolatosak. A harmadik kérdőíven a szülő-

óvoda kapcsolat terén 4-es értéket kapott a szülők elismerése a gyermekekért végzett 

munkában. 

A fenntartó részéről valamennyien, 5-en (100%-ban) véleményezték a kérdőív kérdéseit 8 

pontban. A vélemények egyértelműen pozitívak. Megfelelőnek tartják a kapcsolattartási 

formákat, az óvoda arculatát vonzónak, barátságosnak, működését megfelelőnek. Olyan 

intézménynek, ahol színvonalas nevelőmunka folyik. Valamennyi pontban hangsúlyos a 

hatékonyság, a gyermekközpontúság, a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre törekvés, illetve  

kiemelték a település kulturális rendezvényein való magas színvonalú szerepléseket. Két 

kérdőív kitöltője részletesen is megfogalmazta a kérdésekre adott válaszait, ami nagy 

mértékben segítette a válaszok értékelését.    

A partneri elégedettségi kérdőívek összegzése pozitív visszajelzéseket mutat, továbbra is 

hatékony a kommunikáció és együttműködés, amelyre a jövőben is törekszünk. 

 

2022-05-31.                               Jakabfi Katalin 

3.4.2. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE 

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

63§-nak figyelembevételével készült el. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

folyamatos, a csoportokban az elmúlt nevelési évben félévkor és év végén is kitöltésre 

kerültek a fejlődési lapok. 

A gyermekek megfigyelési dokumentációjából a következtetéseket az óvodapedagógusok 

levonják. Szükséges esetben vagy fejlesztést, vagy tehetséggondozó programba való 

bekapcsolódást javasolnak. A szülőket évente két alkalommal tájékoztatjuk a mérési 

eredményekről fogadó órákon, idén félévkor írásban. Az ezzel kapcsolatos szülői elégedettség 

a tavalyi 93% helyett 99%.  

Óvodai szinten a csoportok mérési eredményei összesítésre kerültek (40-41 oldal). 
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3.4.3. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

A belső ellenőrzéseket a tervezetteknek megfelelően valósítottam meg. A belső ellenőrzések 

során a pozitív értékelést, a pedagógusok megerősítését tartottam elsődleges szempontnak. A 

hiányosságok feltárása fejlesztő céllal történt és mivel munkatársaim tisztában vannak 

személyiségük sajátosságaival, valamint elkötelezettek saját szakmai fejlődésükért, az 

értékeléseket pozitívan fogadták, az önfejlesztés igényével. Az ellenőrzések tapasztalatait 

folyamatosan, illetve az áprilisi szakmai koordinációs megbeszélés alkalmával ismertettem a 

kollégákkal. 

Erősségek 

A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és 

követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

A teljes gyermeki személyiségfejlődést felölelő megfigyelések, mérések alkalmazása, a 

mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és szükség 

esetén a korrekció megvalósul az intézményben. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 

önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

Átlagos területek: 

Az értékelés egyrészt az ellenőrzések, másrészt az önértékelések során feltárt eredmények 

alapján történik. 

 

Az óvodapedagógusok évente két alkalommal fogadó óra keretében tájékoztatják a szülőket 

gyermekeik fejlődéséről. 

Fejleszthető területek: - 

3.5. KORREKCIÓ  

A stratégiai és operatív dokumentumok felülvizsgálata, illetve módosítása során figyelembe 

vettük az utolsó módosítást követő időszak tapasztalatait, a törvényi változásokat, illetve a 

tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításait, valamint az intézményi önértékelés eredményeit 

egyaránt. Az óvoda Pedagógiai Programjának, Házirendjének felülvizsgálata, módosítása 

ebben a nevelési évben nem volt indokolt. A Szervezeti és Működési Szabályzatban kisebb 

módosítást kellett végrehajtani az ÁSZ ellenőrzés megállapításai alapján. 

A házirend betartatása (óvodába érkezés ideje, hiányzások igazolása, járvány helyzettel 

kapcsolatos korlátozások betartatása) folyamatos figyelmet kívánt meg az óvodapedagógusok 

és az óvodában dolgozó összes alkalmazott részéről. Az óvoda Járványügyi Intézkedési terve 

az EMMI által meghatározott eljárásrend alapján módosításra került a nevelési év elején, az 

óvoda honlapján a dokumentum nyilvánossága biztosított. 

Ebben a nevelési évben elkészült az óvoda hőségriadó terve, melyet minden dolgozó 

megismert és elfogadott. 
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A nevelési év tapasztalatai alapján a módosított csoportnapló jól használható, a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelel, ezért a 2022-2023-es nevelési évben változatlan 

tartalommal használtuk tovább.  

A 2022-2023 nevelési év munkaterve a 2021-2022 nevelési év értékelését középpontba 

(fejleszthető területek figyelembevételével) állítva készül majd el. A nevelési év beszámolója 

tartalmazza az elégedettségvizsgálatok (gyermeki, szülői, fenntartói, dolgozói) eredményeit, 

az abból levont következtetéseket, melyek alapul szolgálhatnak a következő nevelési évben 

bevezetendő szükséges változtatásokhoz.  Tartalmazza továbbá a gyermeki fejlettség nyomon 

követő dokumentáció év végi statisztikáját, a segítő szakemberek a gyermekek előre 

haladásáról szóló tájékoztató összegzését, melyekből a következő nevelési év kiemelt területei 

a munkatervben, éves tervekben, nevelési tervekben meghatározhatók. 

Az óvoda honlapján a dokumentumok nyilvánossága biztosított. 

A nevelési év során a tervezetteknek megfelelően valósultak meg a belső képzések és 

hospitálások, tudásmegosztás. 

Erősségek: 

A rendelkezésre álló mérési eredmények a stratégiai és operatív dokumentumokba beépítésre 

kerülnek. 

Az intézményen belüli tudásmegosztás belső hospitálásokkal, bemutatók tartásával, 

továbbképzések tapasztalatainak átadásával, belső képzésekkel valósul meg. 

Átlagos területek:  

Az intézmény munkájában kiemelt szerepet kap az egyes gyermeki kulcskompetenciák 

fejlesztése, a nevelő – oktató munka keretei, az egyes gyermekek személyes és szociális 

képességeinek, készségeinek figyelembevételével kerülnek kialakításra. 

Fejlesztendő terület:  

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés során fejleszthető tevékenységként jelent meg: a 

továbbképzéseken való részvétel lehetőség szerint ne online, hanem személyes részvétellel 

valósuljon meg. 

4. SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  

4.1. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok megvalósulása a 

beszámolókban nyomon követhető az alábbiak alapján: 

 A gyermekekkel kapcsolatos mérési eredmények összegzése (felelős: Szabóné Hosszú 

Margit) statisztika közlése a nevelési év beszámolójában (felelős: Pelczerné Kasper 

Andrea) 

 A segítő szakemberek módszereinek, eredményeinek belső intézményi konzultáció 

keretében történő megismerése, konzultációk dokumentálása a gyermekportfóliókban. 



26 

 

 Az éves intézményi önértékelés során feltárt eredmények összegzése (felelős: Jakabfi 

Katalin), szükség esetén intézkedési terv készítése. 

Az eredmények összegzése során a leggyengébben fejlődő területek kiemelt fejlesztési 

területként jelennek meg a következő nevelési év munkatervében. 

A nevelőtestület minden tagjának tovább és önképzése kiemelt fontosságú. Ebben a nevelési 

évben az intézményi továbbképzési program elveinek szem előtt tartásával és a beiskolázási 

terv alapján egy fő vett volna részt továbbképzésen, melyről belső képzés keretében 

tájékoztatta volna a nevelőtestületet, Kovácsné Takács Mónika: Óvodapedagógusok szakmai 

megújító továbbképzése elmaradt, mivel a meghirdetett képzés a járványhelyzet miatt 

visszavonásra kertült. A beiskolázási tervhez képest több változás is történt, elsősorban az 

ingyenes továbbképzési lehetőségek kihasználása érdekében. 

Jakabfi Katalin: "DiabMentor” - szakmai továbbképzés (elmélet, gyakorlat) 

Szabóné Hosszú Margit: "DiabMentor” - szakmai továbbképzés (elmélet, gyakorlat) 

Kovácsné Takács Mónika: "DiabMentor” - szakmai továbbképzés (elmélet) 

Pelczerné Kasper Andrea: "DiabMentor” - szakmai továbbképzés (elmélet) 

Fenti képzés kivételével a munkatervben meghatározottaknak megfelelően zajlottak le a belső 

továbbképzések az óvodában. A nevelési év során több alkalommal hospitálásokat, belső 

tudásmegosztást szerveztünk, melyet a tevékenységek reflexiója követett, mindez elősegítette 

a nevelőtestületen belül az egymástól való tanulás megvalósulását. 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, 

eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok az intézményben. A 

nevelőtestület által kidolgozott és elfogadott Gyermeki fejlődést nyomon követő 

dokumentációt (melynek beválás vizsgálata megtörtént) alkalmazzuk a törvényi előírásoknak 

megfelelően. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer teljes körű 

ellenőrzése évente két alkalommal, a Munkatervben rögzítetteknek megfelelően történik.  
 
Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája nyomon követi, a kor pedagógiai elvárásait, 

illetve saját egyéni képességeiket, érdeklődésüket, alkalmazkodik a gyermekek és a csoport 

eltérő képességeihez, érdeklődéséhez. Szoros kapcsolatban van, az óvoda Pedagógiai 

Programjával.  

Évente egy alkalommal alkalmazzuk a Difer mérést a 4 életévét betöltött gyermekeknél. A 

mérések eredményei csoport és óvodaszinten is összesítésre kerültek (41 - 42 oldal). 

Erősségek 

A személyiségfejlesztési feladatok eredményeinek összesítése, közlése nyomon követhető a 

nevelési év beszámolóiban. 

Az óvodapedagógusok ismerik és alkalmazzák a gyermekek személyes és szociális 

képességeinek megismerésre szolgáló, a nevelőtestület által közösen kidolgozott módszereket, 

technikákat. 

Átlagos terület 
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Az intézményben jellemző a támogató szervezeti és tanulási kultúra. 

Fejleszthető területek: - 

4.1.1. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK ELLÁTÁSA 

A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat 

gyógypedagógusa, logopédusa végzi. Fejlesztő - felzárkóztató foglalkozáson 5 nagycsoportos 

és egy középső csoportos gyermek vett részt, az óvodapedagógusok a csoportban figyelembe 

veszik a gyermekekkel foglalkozó szakemberek által elért eredményeket is a csoportban 

végzett fejlesztő munkájuk során. 

A csoportokban megvalósított egyéni fejlesztés dokumentálása egyének szintjén a gyermeki 

fejlődést nyomon követése dokumentációban rögzített. 

A logopédiai ellátásra szoruló gyermekek számát az országosan bevezetésre került mérések 

alapján állapítják meg, mely során valamennyi 5 éves gyermeket egységes tesztek alapján 

felmérnek. Nemcsak a beszédhibákat figyelik és állapítják meg, hanem a mérés során 

beszédállapot felmérés, valamint hallási differenciálás – és memória vizsgálat is zajlik. 

A 3 évet betöltött gyermekek beszédfejlettség vizsgálatát is elvégzik az óvodában. 

Logopédiai fejlesztésben ebben a nevelési évben 6 nagycsoportos és egy középsős gyermek, 

vett részt. A logopédus év végi értékelése alapján a következő nevelési évben (óvodában, 

iskolában) több gyermeknek folytatnia kell a logopédiai fejlesztést az artikulációs hibák 

javítása miatt. Az óvodában maradó gyermekek logopédiai fejlesztése a következő nevelési 

évben folytatódik. A nyelvi kifejezőkészség fejlettsége az év végi mérések alapján a középső 

és a nagycsoportban legkisebb mértékben fejlődött, ezért a következő nevelési évben ez 

kiemelt terület. 

A szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek beszédfejlődése lassúbb ütemű, a szülői 

(családi) minta gyakran nem megfelelő, ezért továbbra is kiemelt jelentőségű az anyanyelvi 

játékok tudatos alkalmazása, a szókincsbővítés, a gyermekek beszédészlelésének-és értésének 

fejlesztése.  

Az egyéni fejlődési ütem, illetve a gyermekek adottságai alapján az iskolakezdés életkorhoz 

kötődő időpontja egyénenként változó lehet. Minden gyermekről egyéni, a fejlődésüket 

nyomon követő portfólió készül, mely alapul szolgál az iskolaérettség megállapításához. A 

nevelési év során három szülőnek jeleztük, hogy ajánlott lenne további egy nevelési év a 

gyermek számára, a szakszolgálat vizsgálata során megállapításunk megerősítést nyert, ezért a 

szülők kezdeményezték a további egy év óvodai nevelést, melyet az OH engedélyezett.  

 

Erősségek 

A csoportnaplók és egyéni fejlődést nyomon követő dokumentáció tükrözi a nyomon követést 

és a szükséges korrekciókat. 

A programban meghatározott, az óvodában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai és a hozzájuk kapcsolt tevékenység, megfelelnek 

az intézmény lehetőségeinek, reálisak. 

Átlagos terület 
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Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális 

képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

Fejleszthető terület: - 

4.1.2. TEHETSÉGGONDOZÁS 

A tehetséggondozás kis – középső csoportban vizuális tehetségműhely keretében, 

nagycsoportban gyermektánc-néptánc keretében működött, nagycsoportban 8 fő, 

kiscsoportban 5 fő részvételével. A csoportos óvodapedagógusok az eddigi megfigyelések 

alapján választották ki a résztvevő gyermekeket, általában szabadidőben felkínálva a 

tevékenységeket. A vizuális műhely foglalkozásain a tehetségígéretes gyermekek részére az 

óvodapedagógusok lehetőséget, időt, anyagot, eszközöket biztosítottak, új technikákat 

ismerhettek meg. Szép munkák készültek újrahasznosított anyagokból is. A foglalkozásokon 

megismert technikákat szabadidőben is szívesen alkalmazták. A tánc tehetségműhelyben 

résztvevő gyermekek a partnerek által szervezett programokon szerepeltek. 

Az elmúlt nevelési évben kidolgozott óvodai tehetségprogram éves tevékenységi terve alapján 

valósult meg a tehetséggondozás a nevelési év során.  

Erősség: - 

 

Átlagos terület: 

 

Mindkét csoportban a tehetségfoglalkozások megszervezése. 

A nevelőtestület által összeállított tehetség óvodai program alkalmazása. 

Fejleszthető terület 

Tehetséggondozás nyomon követhetőségének biztosítása a csoportnaplókban. 

4.1.3. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE 

Óvodánkban minden gyermek térítési díj fizetése nélkül étkezhetett az óvodában, a 

gyermekvédelmi ellátás, a három vagy több gyermek nevelése vagy a család jövedelmi 

viszonyai miatt. Az erre vonatkozó igényfelmérés év elején megtörtént.  

A nyári ingyenes étkezés igényléséhez a megfelelő tájékoztatást megkapták a családok. Az 

óvodabezárás ideje alatt biztosította (éthordóban) a fenntartó az étkezést a szociálisan 

rászorult gyermekek számára. 

A kedvezményes étkezési térítésre jogosító dokumentumokat kiosztottuk a szülők részére, az 

új beiratkozó gyerekek pedig az óvodába érkezéskor kapták meg. Pedagógusaink szükség 

esetén segítettek a kérelmek kitöltésében.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 

megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban az alábbi 

módon: 
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 Az anamnézis, a beszoktatás tapasztalatai és a folyamatos megfigyelés alapján szerzett 

információk felhasználása a gyermekek minél hatékonyabb fejlesztése érdekében. 

 Az óvodapedagógusok a tervezés során figyelembe veszik a gyermekek képességeit, 

megfigyeléseiket, továbbá folyamatosan nyomon követik a mérési eredményeket, és 

azokat tudatosan építik be a nevelési - tanulási és fejlesztési tervekbe.  

 A kiemelt figyelmet igénylő és szakvéleménnyel rendelkező gyermekek esetében a 

fejlesztés alapja a szakvélemény iránymutatása- együtt fejlesztve az utazó gyógy- 

vagy fejlesztőpedagógussal. 

 Szülő-óvoda kapcsolat megfelelő működtetése, megfelelő információáramlás 

biztosítása megvalósult. 

 

Az igazolatlan hiányzásokat folyamatosan jelezték az óvodapedagógusok, a szülőket szóban 

figyelmeztették, ebben a nevelési évben nagymértékben csökkent az igazolatlan hiányzások 

száma az elmúlt évhez képest. 

Óvodapedagógusaink a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére 

kiemelt figyelmet fordítottak. A Gyermekjóléti szolgálattal aktív, működő kapcsolatot 

tartottunk, a kolléganő rendszeresen látogatja az óvodát. Az esetmegbeszélések, az éves 

szakmai tanácskozás a tervezetteknek, az adott helyzetnek megfelelően valósultak meg. 

Ebben a nevelési évben nem kellett jelzést indítanunk Szociális Alapellátó Központ 

munkatársa felé, viszont megkeresésre írtunk pedagógiai jellemzést egy-egy gyermekről. 

A Szociális Alapellátó Központ ebben a nevelési évben két esetben kérte az óvoda 

véleményét a gyermekek védelembe vételével, alapellátásával kapcsolatban. 

Erősségek: -  

A vezető és az óvodapedagógusok ismerik az intézménybe járó gyermekek családi 

életkörülményeit, szociális helyzetét. Figyelmet fordítanak a szociálisan nehéz helyzetben élő 

családok megsegítésére, támogatására. 

Átlagos terület 

Az óvodapedagógusok megfelelő információkkal rendelkeznek a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mindegyikénél és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. 

Az intézményben hatékony támogató rendszer működik. 

Fejleszthető terület: -  

4..1.3.1. A GYERMEKVÉDELMI FELELŐS BESZÁMOLÓJA 

Ebben a nevelési évben a hátrányos helyzetű gyerekek aránya a kis- középső csoportban 

kicsivel magasabb volt. A hátrányos helyzet oka általában a szülők alacsony iskolai 

végzettsége, a szülők alacsony jövedelme, vagy a család olyan körülmények között él, hogy 

korlátozottak a gyermek számára az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. 

A gyermekvédelmi munka minden óvodapedagógus feladata. Ennek a munkának egyik fontos 

eleme a hiányzások rendszeres figyelemmel kísérése. 
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A hiányzásokat orvosi igazolással kell a szülőnek leigazolnia az óvoda felé. Ebben az évben  6 

igazolatlan hiányzás volt, az óvodapedagógusok szóban figyelmeztették az érintett szülőket.   

Csoport Hiányzások 

száma 

Ebből  

HH 

Ebből 

HHH 

Igazolatlan       

nap  

Ebből 

HH 

Ebből  

HHH 

Hiányzások 

átlag nap/fő 

Írásbeli 

felszólítás 

Nagycsoport 1070   325 464 3 2    1    5 - 

Kiscsoport 1663 897 399 3 2 1    9 - 

Összesen 2690 1222 863 6 4 2   14 - 

 

Ebben a nevelési évben SNI- s gyermekünk nem volt. 

Kapcsolattartás a Szociális Alapellátó Központtal 

A családgondozó személye ebben a nevelési évben kétszer változott.  Kozmáné Rodek Tímea       

családgondozó több ízben megjelent az óvodában, ahol megbeszélte az óvodavezetővel az 

aktualitásokat. Év végére ismét változott a családgondozó személye. Az előző évhez hasonlóan 

ebben az évben sem szervezett a családgondozó szakmai koordinációs megbeszélést.  

Az előző évben fejlesztendőként jelöltem meg ezt a területet, ami ebben az évben a személyi 

feltételek változása miatt nem valósult meg.  

Ebben az évben nem jelentkezett olyan probléma, ami indokolttá tette volna a közös 

családlátogatást, esetmegbeszélésre sem került sor.  

Az óvodai és iskolai segítő mindkét csoportban a pedagógusok hiányzása alkalmával segítette 

a munkánkat. 

A késő reggeli érkezést több alkalommal szóvá tettük, kérve a szülőket a házirend betartására. 

Néhány gyermeknél ez visszatérő gond, a szülőktől ígéretet kapunk erre vonatkozólag, de a 

probléma időről időre megjelenik.  

Szóbeli figyelmeztetést alkalmaztunk az érintett szülőnél fejtetvesség miatt. 

Négy gyermeket kijelentettek az óvodából, hármat költözés miatt, egy gyermeket pedig másik 

óvodába írattak. 

Ebben az évben is szerveztünk ruhaosztást: ősszel és tavasszal szezonális ruhák kerültek 

kiosztásra. 

Erősség: Az óvodánkba járó gyerekek szeretetteljes befogadása, inkluzív nevelés, a gyerekek 

aktivitására épülő, cselekvésbe ágyazott ,,tanulás”, egyéni fejlesztés.  

Fejleszthető terület: - 

Fejlesztő pedagógia, - felzárkóztatás 
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Beszoktatás: A nyár folyamán az adott csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

családlátogatás alkalmával felvették az anamnézist és ismertették az óvoda házirendjét. 

Minden évben, - így idén is- felajánljuk a szülőknek az anyás beszoktatás lehetőségét. Idén 6 

szülő élt a lehetőséggel. 

A két csoportban miután felmértük  a gyerekeket, elkészítettük az egyéni fejlesztési terveket, 

amely alapján egyéni fejlesztést végeztünk, a kiscsoportosok esetében második félévtől. 

A bizonyos részképességekben megmutatkozó lemaradást az egyénre szabott fejlesztési terv 

kidolgozásával, majd egyéni fejlesztéssel próbáljuk kompenzálni, általa segíteni a 

felzárkóztatást. Óvodánkban erre nagy hangsúlyt fektetünk, tekintettel a HH és HHH-s 

gyermekek jelentős számára. A fejlesztés által részképességeik fejlődnek, ismereteik bővülnek, 

figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. Projektekben dolgozunk már évek óta, melyben 

nagy hangsúlyt fektetünk a gyermeki aktivitásra, játékos cselekedtetésre, minden érzékszervre 

ható megtapasztalásra. 

Az óvodapedagógusok évente két alkalommal tájékoztatják a szülőket gyermekük fejlődéséről. 

Konzultálnak egymással, a fejlesztő pedagógussal, a gyógypedagógussal, hogy minél 

hatékonyabban tudják fejleszteni az adott gyermeket. 

Galambok, 2022.06.01. 

                                                                                                            Kovácsné Takács Mónika 

4.1.4. ÖNÁLLÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA 

Az adott csoport életkori és egyéni képességei határozzák meg az alkalmazott tanulási 

formákat. Ezek mindenkor összhangban vannak mind a pedagógiai programmal, mind a 

pedagógusok módszertani szabadságával. A képzelet és kreativitás fejlődését elősegítő 

ösztönző környezetet megteremtésével a projekt témákban való ismeretszerzés során a 

szándékos figyelemösszpontosításra való képesség fejlesztése, az ok-okozati összefüggések 

felfedeztetése sikeresen megvalósult. A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, az irányított megfigyelés, 

tapasztalatszerzés, felfedezés a projekttémákhoz kapcsolódva kiránduláson, sétákon, 

természetes és szimulált környezetben, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

A differenciált, gyermekhez igazított módszerek alkalmazása sikeres volt. 

Kiemelt jelentőségű óvodánkban a hátrányos helyzetű gyermekek magas létszáma miatt az 

utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokásosok alakítása), 

a személyre szabott pozitív értékelés. 

A gyermekek megkapják a szükséges fejlesztéseket (egyéni és prevenciós), és biztosított a 

differenciálás az óvodai élet során. Az év végi mérések eredményei azt jelzik, hogy minden 

gyermek saját magához képest megfelelő mértékben fejlődött. 
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A tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. játékhoz) szükséges eszközkészlet 

biztosított, a szakszerű útmutatást az óvodapedagógusok biztosítják és alkalmazzák a nevelés- 

tanítás-tanulás módszertanát. 

Erősségek 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Az intézmény fontos feladatának tartja a tanulási-tanítási folyamat során a személyiség- és 

közösségfejlesztés kereteinek biztosítását. 

Átlagos terület 

Az alkalmazott módszerek, eljárások kiválasztása a gyermekek egyéni szükségleteihez 

mérten, a pedagógiai programmal összhangban történik. 

Fejleszthető terület: - 

4.1.5. EGÉSZSÉGES ÉS KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

Pedagógiai Programunkban is kiemelten szerepel az egészségnevelés, az egészséghez való 

viszony alakítása, az életviteli szokások megalapozása, és a testi - lelki egészség ápolása, 

mivel a családok nagy részére ez nem jellemző. Az egészséges életritmus és életviteli 

szokások kialakítása érdekében minden csoportnak, és az egész óvodának összehangolt napi- 

és szokásrendje van. Ebben a nevelési évben is kiemelt jelentőséggel kezeltük a személyi 

higiénia iránti igény kialakítását, az alapos kézmosás elsajátítását. 

Hangsúlyt helyezünk a szemléletformálására, a mindennapos testmozgásra, az egészséges 

életmóddal kapcsolatos projektek részét képezik pedagógiai munkánknak. Ebben a nevelési 

évben is két egészségfejlesztéssel kapcsolatos projekthét volt a csoportokban. A negyedéves 

nevelési terveinkben megfogalmazott célok nagyrészt megvalósultak.  

Ebben a nevelési évben a betervezett szűrő-és személyi higiéniai vizsgálatok (védőnői, 

fogászati) megvalósultak. 

A heti gyümölcsnapra általában a szülők biztosították a gyümölcsöt, de az étlapon is heti 

rendszerességgel szerepel.  

Az Óvodai Dohányzás Prevenciós Program megvalósítása ebben a nevelési évben is 

megvalósult, melyet nagycsoportban projekt hét keretében dolgoztunk fel, ebbe a programba 

bekapcsolódott az óvodai és iskolai szociális segítő is. 

A környezettudatosság alakítását segítette a Kukatündér társasjáték, aminek használatával 

megtanultak bármilyen hulladékot a kukák színe szerint szelektálni játék közben, illetve a 

csoportszobai szelektív hulladékgyűjtők is. 

A szelektív hulladékgyűjtés intenzitása javult, azonban a településen nem található már 

szelektív hulladékgyűjtő sziget, mely nehezíti a téma feldolgozását, a cselekvésbe ágyazott 

tevékenykedést. A környezettudatos magatartás kialakítása érdekében elsődleges feladatunk a 

környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, ennek érdekében 

továbbra is szükséges a környezetvédelemmel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
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projekthét tervezése, lebonyolítása, a Zöld fal rendszeres használata. Továbbá az óvodán 

kívüli tevékenységek során a környezettudatos viselkedés elemeinek gyakorlása, ebben a 

nevelési évben pl. takarítás világnapján szemétszedés a közterületeken, erdei kirándulás, séták 

során. 

Gyermekeink elsősorban az óvodában hasznosítják ismereteiket, alkalmazzák a tanult 

szabályokat, sajnos inkább a szülőket kell rendszeresen figyelmeztetni a kihelyezett 

szemétgyűjtő használatára, gyermekeiknek is elnézik, ha közterületen eldobják a hulladékot. 

Erősségek: -  

Átlagos terület 

A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése tervezett, a 

csoportnaplókban, munkatervben, beszámolóban nyomon követhető. 

Fejleszthető terület 

Az óvodán kívüli tevékenységek alkalmával a gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez 

kötötten alkalmazzák a téma elemeit. 

4.2.KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  

A nevelőtestület nagy gondot fordít a közösségépítő programok tervezésére, megvalósítására, 

a közös programokon keresztül (ünnepek, előadások, kirándulások) a napi tevékenységek 

során az együvé tartozás érzését közvetítjük a gyermekeknek, alakítjuk erkölcsi 

tulajdonságaikat, megalapozzuk szokás- és normarendszerét.  

Mindkét csoportban alkalmazzuk a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket (páros, 

mikrocsoportos munkaformák), ennek eredményeképpen lehetőség biztosítunk az egymástól 

való tanulásra. A közösségfejlesztés tervezése, értékelése a csoportnaplókban rögzített, ezáltal 

a feladatok megvalósulása követhető. 

Az intézmény közösségépítő tevékenységeinek megvalósulása érdekében rendszeresen 

kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal. Igyekszünk lehetőséget teremteni 

arra, hogy óvodánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek 

a szülők. 

A szülői kérdőívben a területre irányuló kérdésekre adott válaszok alapján a szülők is 

elégedettek munkánkkal: 

Az óvodában fontos szerepe van a közösségi nevelésnek; az együttműködésre, a 

különbözőségek elfogadására és tiszteletére nevelés és az előítélet – mentesség jellemző.              

(97%) 

Az óvoda életéről érdeklődésemnek megfelelő tájékoztatást kapok.(95%) 
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4.2.1. INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK 

Segítjük a gyermekeket, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, népi 

hagyományaink, óvodai hagyományos rendezvények megtartása, nemzeti ünnepeink méltó 

megünneplése, a szülőföld szeretetére nevelés alapja. 

A betervezett programok, rendezvények többségében a munkatervben tervezetteknek 

megfelelően valósultak meg, az elmaradt programoknagyrészt későbbi időpontban valósultak 

meg, néhány programot a járványügyi korlátozások miatt szülői jelenlét nélkül valósítottunk 

meg. 

 

IDŐPONT PROGRAM 
MEGNEVEZÉSE 

ÉRINTETTEK KÖRE FELELŐS 

HÓ NAP ÓRA    

Havonta egy alkalommal Születésnapok Óvodás gyermekek Csoportos 
óvodapedagógus 

Szeptember  
 
 
 
 
 

01. 0800 

 Tanévnyitó az 
iskolában 

Elballagott 
óvodások Volt nagycsoportos 

óvodapedagógus 

08. 1700 
Szülőértekezlet 

Szülők   Csoportos 
óvodapedagógus 

17 délelőtt Takarítás 
világnapja: 
szemétszedés 

Óvodások Csoportos 
óvodapedagógus 

26 délután Szüreti felvonulás Óvodások, 
óvodapedagógusok 

Jakabfi Katalin 

27-10.01. délelőtt Mese projekt Nagycsoportosok Pelczerné 

28 délelőtt Óvodai fotózás Óvodás gyermek
  

Pelczerné 

Október 09. 
 

13 óra Gesztenyés napon  
részvétel 

Nagycsoportosok Pelczerné 

14. 15 óra 
Családi délután 

Óvodások                     Szabóné Hosszú 
Margit 

18-22. 9-1130 Kirándulás a 
Zalakarosi 
parkerdőbe 
(vonatozás) 

Óvodás gyermekek Kovácsné  
Óvodapedagógusok 

November  elmaradt Gyertyagyújtás a 
hősi emlékműnél 

Nagycsoportosok Pelczerné 

SZA délelőtt Gyermekszínház   Nagycsoportosok                           Jakabfi Katalin 

SZA délután Iskolacsalogató 1. Nagycsoportosok Pelczerné 

elmaradt Szülő – gyerek 
kreatív délután 

óvodás gyermekek Csoportos 
óvodapedagógus  

Sz. alatt délután Idősek napja Nagycsoportosok Pelczerné 

15-19. délelőtt Egészség projekt 
Védőnői előadás 

óvodás gyermekek csoportos 
óvodapedagógusok 

December Nov.30-
tól 

délelőtt 
Adventi ünnepkör 

óvodás gyermekek csoportos 
óvodapedagógusok 
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 December  Részvétel a 
település adventi 
gyertyagyújtásán 

Nagycsoportosok
  

Pelczerné 

06. délelőtt 
Mikulás 

óvodás gyermekek Szabóné 
Pelczerné 

SZA délelőtt Gyermekszínház      
Nagycsoportosok                  

Pelczerné 

17. délelőtt 
Karácsony 

Gyermekek, szülői 
részvétel nélkül 

csoportos 
óvodapedagógus 

Január 12. 17 óra Csoport 
szülőértekezlet  

Szülők (írásban) Csoportos 
óvodapedagógus 

SZA délelőtt Gyermekszínház Nagycsoportosok
  

Jakabfi K. 
óvodapedagógusok 

SZA délelőtt Egészség projekt 
Védőnői előadás 

óvodás gyermekek csoportos 
óvodapedagógusok 

Február 18. 17 óra 
Farsangi bemutató  

szülői részvétel 
nélkül,   gyermekek 

csoportos 
óvodapedagógus 

Március  01. délelőtt Húshagyó keddi 
rongyosbál 

Óvodás gyermekek
  

Jakabfi K. 
óvodapedagógusok 

11. délelőtt Március 15. 
ünnepély 

óvodás gyermekek Csoportos 
óvodapedagógus  

SZA délelőtt Könyvtárlátogatás Nagycsoportosok Pelczerné 

SZA délután Iskolacsalogató 2. Nagycsoportosok
  

Pelczerné 

Április 

 

 

11-től délelőtt 
Húsvéti ünnepkör 

óvodás gyermekek Csoportos 
óvodapedagógus  

07. délelőtt 
Ovicsalogató 

Leendő ovisok, 
szüleik, nagycs. 

Kovácsné 

SZA. délután Szőlővessző 
szentelő ünnepség 

Nagycsoportosok Csoportos 
óvodapedagógusok 

29. délután Édesanyák 
köszöntése 

óvodás gyermekek Csoportos 
óvodapedagógus 

Május 25. délelőtt 
Kihívás napja 

óvodás gyermekek Csoportos 
óvodapedagógus 

SZA 1700 Szülői értekezlet Nagycsoportosok Pelczerné 

27. 10.00 Évzáró - 
Gyermeknap 

 gyermekek, szülők Csoportos 
óvodapedagógus 

Június elmaradt Iskolacsalogató 3. Nagycsoportosok Pelczerné 

 

4.2.2. SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodának kiegészítő, 

segítő szerepe van. Kolléganőimmel együtt tapasztaljuk a családokban végbemenő 

változásokat, így fontos feladatunknak tekintjük a szülők támogatásának elnyerését a 

fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok 

pótlása érdekében. Igyekszünk nyitottak lenni a szülők felé, gondjaikkal, aggályaikkal 

bármikor megkereshetnek (ebben a nevelési évben többnyire telefonon) bennünket. Azonban 

azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek fejlődésével, nevelési problémákkal kapcsolatban nem 
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érdeklődnek a szülők. Ezzel kapcsolatban 95,8%-os szülői elégedettség valósult meg, amely 

0,8% magasabb az elmúlt évnél. 

 

4.2.2.1. RENDEZVÉNYEINK SZÜLŐI LÁTOGATOTTSÁGA 

Rendezvény Részvételi arány 

Csoport szülőértekezlet 97% 

SZM gyűlés Egyénenkénti tájékoztatással valósult meg 

Játékos sport délután Elmaradt 

Családi délután 100% 

Iskolacsalogató Elmaradt 

Karácsony Óvodán belül a gyermekek, óvodai dolgozók részvételével 

valósult meg 

Csoport szülőértekezlet Írásbeli tájékoztatással valósult meg 

1. félévi tájékoztató Írásbeli tájékoztatással valósult meg 

SZM gyűlés Egyénenkénti tájékoztatással valósult meg 

Farsangi bemutató  Óvodán belül a gyermekek, óvodai dolgozók részvételével 

valósult meg 

Szülőértekezlet nagycsoport 60 

Évzáró, gyereknap 100% 

2. félévi szülői tájékoztató 100% 

SZM gyűlés 100% 

A megvalósult programjainkról készült fotókat rendszeresen közzétettük a honlapon és 

facebook zárt csoportjában a szülők hozzájárulásával. 

A szülői szervezettel is jó, nyitott, együttműködő kapcsolat alakult ki, az év elején a szülői 

szervezet tagjai által megszavazott ütemterv a koronavírus járvány miatti korlátozásokig 

megvalósult.  

 

4.2.2.2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATKOZÁSÁT SZOLGÁLÓ NYÍLT NAPOK 

A munkatervben tervezett nyílt napok közül ebben a nevelési éveben a korlátozások miatt 

kettő (mikulás, karácsony) elmaradt.  



37 

 

A Családi délutánon minden szülő részt vett gyermekével, sok pozitív visszajelzést kaptunk a 

programokkal kapcsolatban. 

Mikulásnapi nyílt napunkra a járványügyi korlátozások miatt nem tudtuk meghívni a leendő 

óvodásokat, így az ünnepség zárt körben zajlott. Az önkormányzat az idei évben egy hatalmas 

mikulás csomaggal ajándékozta meg a gyermekeket, illetve a falu egyik lakója csokival lepte 

meg a gyerekeket. 

Az óvodai karácsonyi ünnepség a két csoport közös műsorával szintén zárt körben valósult 

meg, a műsort a szülők megtekinthették a zárt facebook csoportban. 

Ovicsalogató rendezvényünket áprilisban került megrendezésre, sok szülő hozta el gyermekét, 

őket az áprilisi beíratás során be is iratták az óvodába. 

 

4.2.3. ÉRZELMI, ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

Az év folyamán a feltételek adottak voltak a nyugodt csoportlégkör kialakulásához, a 

megszokottól alacsonyabb csoportlétszámok is hozzájárultak ehhez. Az óvoda alkalmazottai 

és a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak egymás közötti kapcsolatát pozitív attitűd, 

érzelmi töltés jellemzi. Az óvodapedagógusok a csoportnaplóban negyedévente nevelési 

tervet készítenek, melyben meghatározzák a fenti területre vonatkozó célokat, és az ennek 

megvalósításához szükséges feladatokat. A megvalósulás a negyedéves nevelési terv 

értékelésében nyomon követhető. 

Az óvodai gyermek nyomon követési rendszer is tartalmaz erre irányuló megfigyeléseket, 18 

részterületet figyelünk meg a gyermekeknél az együttműködési, alkalmazkodási, elfogadási 

képességükről, valamint az érzelmi, erkölcsi, közösségi fejlettség-érettség területén. 

Az új óvodások is hamar beilleszkedtek, baráti kapcsolatok alakultak ki. A szociometriai 

mérések félévkor és év végén is megvalósultak, a mérések és a megfigyelések, tapasztalatok, 

év végi beszámolók alapján a Programunkban megfogalmazott célunk az érzelmi biztonság, 

az otthonosság, derűs szeretetteljes légkör megteremtése magas szinten megvalósult.  

A szociometriai mérést minden nevelési évben kétszer végezzük el, az I. félév végén és a II. 

félév végén. Mindkét csoportban fejlődést tapasztaltunk a kölcsönös barátválasztás terén az I. 

félévhez képest. 
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A Törpe csoportban jelentősebb a fejlődés, hattal megnövekedett, hiszen a gyermekek életkori 

sajátosságából adódóan nyitottabbak egymás felé, már jobban megismerték egymást, több 

közös élményekre tettek szert, amelyek pozitívan befolyásolták a közösségben a baráti 

viszonyok alakulását. A kisebb korosztály közösségbe kerülése során kezd alakulni és 

formálódni a közösségi magatartás és a társas kapcsolat, ezáltal a Micimackó csoportban 

kisebb mértékű a fejlődés. Ebben az életkorban még nagyon képlékeny a közösségben a baráti 

kapcsolatok és a játszócsoportok alakulása, napról-napra változó, éppen ezért ez a mérés az 

éppen aktuális állapotot mutatja.  

A Micimackó csoportban az első méréshez képest néggyel nőtt a kölcsönös barátválasztás, 

eggyel több lett a peremhelyzetű gyermek, hárommal kevesebb lett, akit többen választottak 

barátnak, illetve hárommal kevesebben választottak több barátot maguknak. A Törpe 

csoportban viszont már nem lett peremhelyzetű gyermek, kedvezően alakult a több 

barátválasztás, ezek száma kettővel nőtt. A Törpe csoportban elégedettek lehetünk az 

eredményekkel, hiszen ebben a csoportban a mérés során az érzelmi, erkölcsi, közösségi 

nevelés mutatkozott a legerősebb területnek, amelyet a szociometriai mérés is alátámasztott. 

A Micimackó csoport szociometriai mérésének eredménye szintén a gyermekek mérési 

eredményét tükrözi, mivel az átlag alatti területek között szerepel az érzelmi, erkölcsi és 

közösségi fejlettség.  

Erősségek:  

A közösségfejlesztés az óvodai csoportokban a közösségfejlesztés folyamatának ismeretén 

alapul. 

A beszámolók tartalmazzák a közösségfejlesztéssel kapcsolatos eredményeket, így a 

hagyományőrző programok értékelését, melyek erősítik az összetartozás érzését. 
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Kölcsönös barátválasztás

Több barátot választott

Többen választották barátnak
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Peremhelyzetű
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A szülői elégedettségmérés 16 és 18 kérdései adott válasz összesített eredménye (95,2%) 

meghaladja a 80%-ot. 

Átlagos terület 

Az intézményi dokumentumokban megvalósul az intézményi közösségépítő programok 

tervezése, a megvalósulás értékelése. 

A törvényi előírásoknak megfelelően tájékoztatási jog, véleményezési jog minden esetben 

érvényesül.  

A szülői elégedettségmérés kérdéseire adott válasz összesített eredménye meghaladja a 80%-

ot. A szülői értekezletek kérdőíve pozitív eredményt tükröz. 

A csoportnaplóban az események tervezése, szervezési feladatok összehangolása. 

Fejleszthető területek: - 

5. EREDMÉNYEK  

Az év végi mérések eredményei a gyermeki portfóliókban azt jelzik, hogy minden gyermek 

saját magához képest megfelelő mértékben fejlődött. A mérési eredmények összesítésre 

kerültek csoport és óvodai szinten is. 

5.1. BEISKOLÁZÁSI ADATOK  

Tanköteles korú gyermekek száma, aránya 10 fő 100% 

A 2020-2021. tanévben az iskolai tanulmányaikat elkezdők 

száma, aránya 

7 fő 70% 

Óvodában maradó tanköteles gyermek száma, aránya 3 30% 

5.2. TANÍTÓI VISSZAJELZÉS A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÉRŐL 

 Képességterület Gyermek teljesítménye 

 5 4 3 2 1 

 

 

Nagymozgás 

Alapmozgások koordinációja  X    

Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe  X    

Egyensúlyérzék  X    

Ritmusérzék  X    

Szem – kéz - láb koordináció  X    

 

 

Finom és - 

grafomotorika 

Szem – kéz koordináció  X    

Dominancia X     

Ceruzafogás  X    

Színezés – rajzolás technikája  X    

Vonalvezetés  X    

 

Orientáció 

Tájékozódás saját testen   X    

Térbeli tájékozódás  X    

Síkbeli tájékozódás   X   

Időbeli tájékozódás  X    

 

Kognitív szféra 

Gondolkodás  X    

Figyelem  X    
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Emlékezet  X    

 

 

 

 

Szociális 

érettség, 

fejlettség 

Beilleszkedés  X    

Osztályban elfoglalt hely  X    

Társakhoz való viszony  X    

Felnőttekkel való viszony  X    

Autonómia  X    

Magatartás tanórán  X    

Magatartás tanórán kívül  X    

Munkatempó  X    

Feladatvégzés, feladattartás  X    

 

 

Anyanyelvi 

képességek 

Beszédhanghallás  X    

Szövegértés  X    

Általános szókincs  X    

Relációszókincs  X    

Összefüggő beszéd, kifejezőkészség  X    

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY 3,95 

 

Az elmúlt év végi fejlődésvizsgálat eredményeivel összehasonlítva jelentős fejlődés 

tapasztalható minden területen, különösen a nyelvi képességek, szociális érettség, fejlettség 

területén. 

5.3. GYERMEKEK FEJLETTSÉGÉNEK NYOMONKÖVETÉSE 

5.3.1. FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI 

Szabóné Hosszú Margit beszámolója a mérési eredmények összesítéséről: 

A 2021/2022-es nevelési évben két alkalommal mértük a gyermekek fejlettségét. Az ősz 

folyamán megtörtént az új gyermekek bemeneti mérése, majd az I. félév végére megtörtént a 

korcsoportismétlő kiscsoportosok, a középső- és nagycsoportos gyermekek mérése. A nevelési 

év végén (április, május) minden gyermek fejlettségét újból felmértük, melyet a gyermekek 

portfóliójában rögzítettünk.   

A mérési eredmények százalékos kimutatása a következő területeken az előző 5 éves átlagot is 

feltüntetve mindhárom korcsoportban: 

 
 

MÉRÉSI TERÜLETEK 

 
KISCSOPORT 

 
KÖZÉPSŐ CSOPORT 

 
NAGYCSOPORT 

 
Bemeneti 

mérés 

 
Év végi 
mérés 

 
Bemeneti 

mérés 

 
Év végi 
mérés 

 
Bemeneti 

mérés 

 
Év végi 
mérés 

 
Értelmi 
képességek 
 

5 éves 
átlag 

 
15,85 

 
26,67 

 
21,32 

 
48,73 

 
23,15 

 
67,72 

 
2022 

 
19,95 

 
36,22 

 
18,71 

 
53,53 

 
17,25 

 
63,67 

 
Szociális 
érettség 
 

5 éves 
átlag 

 
29,62 

 
41,54 

 
31,96 

 
60,51 

 
34,55 

 
66,62 

 
2022 

 
26,61 

 
37 

 
26,61 

 
60,54 

 
32,57 

 
66,72 

 5 éves       
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Érzelmi, erkölcsi, 
közösségi 
fejlettség 

átlag 32,51 45,13 38,99 73,95 45,16 84,10 

 
2022 

 
28,29 

 
42,6 

 
31,98 

 
70,91 

 
45,16 

 
85,61 

 
Testséma 
 

5 éves 
átlag 

 
33,14 

 
48,71 

 
35,60 

 
78,11 

 
42,84 

 
85,69 

 
2022 

 
37,19 

 
63,52 

 
38,91 

 
73,17 

 
36,33 

 
89,80 

 
Téri tájékozódás 
 

5 éves 
átlag 

 
19,24 

 
44,67 

 
18,52 

 
48,92 

 
20,98 

 
79,92 

 
2022 

 
18,56 

 
51,75 

 
9,83 

 
39,22 

 
4,95 

 
66,10 

 
Mozgás 
 

5 éves 
átlag 

 
25,13 

 
47,50 

 
31,73 

 
71,03 

 
33,10 

 
86 

 
2022 

 
25,84 

 
44,60 

 
31,52 

 
73,34 

 
34,85 

 
83,10 

 
Finommotorika 
 

5 éves 
átlag 

 
12,28 

 
27,88 

 
12,20 

 
53,40 

 
9,89 

 
70,37 

 
2022 

 
18,64 

 
30,23 

 
14,11 

 
48,56 

 
12,54 

 
79,65 

 
Nyelvi 
kifejezőképesség 
 

5 éves 
átlag 

 
26,88 

 
37,26 

 
28,60 

 
47,48 

 
27,37 

 
51,52 

 
2022 

 
32,03 

 
44,38 

 
29,80 

 
55,23 

 
32,56 

 
62,10 

A százalékos kimutatás alapján a legerősebb és az átlag alatti területek korcsoportokra 

bontva a következők: 

  
KISCSOPORT 

 
KÖZÉPSŐ CSOPORT 

 
NAGYCSOPORT 

Legerősebb terület Testséma Mozgás Érzelmi, erkölcsi, 
közösségi fejlesztés 

 
 

Átlag alatti területek 

-  Szociális érettség 
- Érzelmi, erkölcsi, 

közösségi fejlettség 
- Mozgás 

 

- Érzelmi, erkölcsi, 
közösségi fejlettség 

- Testséma 
- Téri tájékozódás 
- Finommotorika 

-  Értelmi képességek 
- Téri tájékozódás 

- Mozgás 

 
Legtöbb fejlődés 

Téri tájékozódás: 
33,19 % 

Mozgás: 
41,82 % 

Finommotorika: 
67,11 % 

 
Legkevesebb fejlődés 

Szociális érettség: 
10,39 % 

Nyelvi kifejező 
képesség: 25,43 % 

Nyelvi kifejező 
képesség: 29,54 % 

 

A mérések alapján minden területen fejlődés tapasztalható, a fejlődés mértékét a bemeneti 

mérés és az aktuális kimeneti méréshez viszonyítjuk. Eszerint mindhárom korcsoportban más 

terület fejlődött a legtöbbet, viszont a legkevesebb fejlődés két korcsoportban továbbra is a 

nyelvi kifejező képesség terén mutatkozik. A legerősebb területek a legmagasabb százalékot 

elérő területek, mely az életkori sajátosságokból adódóan mindhárom korcsoportban más-más 

képesség. A nevelőtestület döntése alapján a mérési eredmények kiértékelésekor az elmúlt 5 év 

átlagát vesszük alapul, ehhez viszonyítjuk a fejlődést és az elmaradást. A táblázatban piros 

színnel emeltük ki az átlagtól elmaradást tükröző területeket. Az elmaradást mutató területeket 

a következő nevelési ciklusban nagyobb odafigyeléssel fejlesztjük, amelyek hangsúlyosabban 

jelennek meg a nevelési tervekben és az egyéni fejlesztési tervekben, ezek kiemelt fejlesztési 
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területként jelennek meg a tervezés során. Eszerint a következő nevelési évben nagyobb 

figyelmet szükséges fordítanunk kiscsoportban a szociális érettségre; az érzelmi, erkölcsi, 

közösségi fejlesztésre és a mozgásra; középső csoportosoknál az érzelmi, erkölcsi és közösségi 

nevelésre; a testsémára, a téri tájékozódásra és a finommotorikára; nagycsoportban pedig az 

értelmi képességekre, a téri tájékozódásra és a mozgásra. 

Óvodánkban két részben osztott csoport működik, ezért a mérési eredmények csoportonkénti 

elemzése eltérő képet mutat a korcsoportos elemzéstől. A két csoport életkor szerinti 

besorolása: 

 Törpe csoport: középső – nagycsoport 

 Micimackó csoport: kis – középső csoport 

5.3.2. DIFER MÉRÉS ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI 

 Írásmozgás- 
koordináció 

Beszéd- 
hanghallás 

Reláció- 
szókincs 

Elemi 
számolás 

Következ- 
tetés 

Összefüggés- 
megértés 

Szocia-
litás 

DIFER 
INDEX 

NAGY 
CSOPORT 

53,1% 97% 78,8% 61,2% 61,2% 76,5% 67,8% 70,8% 

KÖZÉPSŐ 
CSOPORT 

Törpe 

21,8 % 97 % 49,1 % 34,5 % 34,9 % 69,5 % 56,2% 50%  

KÖZÉPSŐ 
CSOPORT 

Micimackó 

16,6%  
RÖVID DIFER PONTSZÁM: 59 

38,4% 

 

A Difer mérés összesített eredményei alapján az írásmozgás koordináció, az elemi számolás és 

az összefüggés-megértés a három leggyengébb terület, melyre a következő nevelési évben 

különösen az egyéni fejlesztésben részesülő gyermekek esetében kell nagyobb hangsúlyt 

helyezni. 

   

5.4. ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 

5.4.1. SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEI 

Jakabfi Katalin beszámolója a 2022-ben lezajlott szülői elégedettségmérés összesített 

eredményeiről: 

Elégedettségmérés céljai: 

Eredmények szintenként 
Nagycsoport

Előkészítő Kezdő Haladó Befejező Optimum

Eredmények szintenként Középső 
csoport

Előkészítő Kezdő Haladó Befejező Optimum
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A szülők intézményünk működésére vonatkozó elégedettségének, igényeinek, javaslatainak 

megismerése. A kiadott kérdőív célja az volt, hogy felmérjük a szülők elégedettségét 

intézményünkkel szemben. Mi az a terület, amivel a legelégedettebbek, illetve mi az, ami 

véleményük szerint még fejleszthető.   

A nevelési évben a szülői elégedettség mérése megvalósult. 

A mérésre 2022 márciusában került sor. Az óvoda teljes gyermek létszáma a mért időszakban 

43, a kiadott 35 kérdőívből 35 kérdőív visszaérkezett. A válaszadási hajlandóság 100% volt. A 

válaszadás anonim módon zajlott, az óvodában biztosítottuk a kitöltéshez a nyugodt 

feltételeket. A szülők most is aktívan részt vettek a folyamatban. Valamennyi érték 90 % fölötti 

volt. A kérdésekre adott válaszok diagramon, százalékokban értékelve: 

 A megállapításokra adott válaszok átlagértéke: 

1. Az óvoda berendezési tárgyai megfelelőek, biztonságosak. /bútorok, játékeszközök, 

udvari játékok/   4,77 / 5   (95%) 

2. Elégedett vagyok az óvoda tisztaságával.  4,9 / 5   (98%) 

3. Gyermekem részére az öltözködési, tisztálkodási feltételek biztosítottak, megfelelőek.            

4,94 / 5     (98,8%) 

4. Az óvoda külső, belső esztétikuma megfelelő. 4,74 / 5   (95%) 

5. Gyermekem jól érzi magát az óvodában.  4,8 / 5    (95,8%) 

6. Véleményem szerint az óvoda eredményesen neveli gyermekemet.  4,77/ 5  (95%) 

7. Az óvodai tevékenységek által biztosított gyermekem fejlődése. 4,82  / 5  (96,4%) 

8. Az óvodában fontos szerepe van a közösségi nevelésnek; az együttműködésre, a 

különbözőségek elfogadására és tiszteletére nevelés és az előítélet – mentesség jellemző.             

4,85 / 5   (97%) 

9. Az óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket. 4,88 / 5  (97,6%) 

10. Jónak tartom, hogy szükség esetén fejlesztő pedagógus, logopédus is foglalkozik 

gyermekemmel. 4,97 / 5  (99,4%) 

11. Jónak tartom, hogy az óvoda lehetőséget teremt a tehetségígéretek kibontakoztatására.           

4,84 / 5   (96,8%) 

12. Az óvoda életéről érdeklődésemnek megfelelő tájékoztatást kapok.4,77/ 5 (95%) 

13. A szülői véleményeket figyelembe veszik az óvodában.  4,7 / 5 (94%) 

14. Nevelési problémáimmal bizalommal fordulhatok az óvodapedagógusokhoz.4,79 / 5  

(95,8%) 

15. Gyermekem fejlődésének megfigyelése, mérése rendszeres, tervezett, gyermekem 

fejlődéséről rendszeresen tájékoztatást kapok. 4,97 / 5    (99,4%) 
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16. Elegendőnek tartom az óvoda – család kapcsolattartási formáit /ünnepélyek, 

szülőértekezletek, családlátogatás, rendezvények/  4,7 / 5   (94%) 

17. Ismerem és jónak tartom az óvoda nevelési programját. 4,82 / 5      (96%) 

18. Szívesen részt veszek a program által biztosított rendezvényeken. 4,82 / 5  ( 96,4%) 

19. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a 

rendszeres mozgásra.  4,85 / 5       (97%) 

20. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 

magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 4,91  / 5       ( 98,2%) 

A diagram jól mutatja azokat a területeket, amelyekben a szülők kiemelkedőnek értékelték 

munkánkat: Elégedettek az óvoda tisztaságával, gyermekük részére az öltözködési, 

tisztálkodási feltételek biztosítottak és megfelelőek, az óvoda pedig eredményesen segíti a 

lemaradó gyermekeket, Jónak tartják, hogy szükség esetén fejlesztő pedagógus, logopédus is 

foglalkozik gyermekükkel, illetve hogy gyermekük fejlődésének megfigyelése, mérése 

rendszeres, tervezett, gyermekük fejlődéséről pedig rendszeresen tájékoztatást kapnak, A 

szülők értékelik, hogy az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 

magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását, és hogy az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges 

életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra. 

A következő néhány (elenyésző számú) szülő kevésbé pozitívan nyilatkozott: 

Az óvoda berendezési tárgyai megfelelőek, biztonságosak. /bútorok, játékeszközök, udvari 

játékok/,   

Az óvoda külső, belső esztétikuma megfelelő. 

 Véleményem szerint az óvoda eredményesen neveli gyermekemet. 

Az óvoda életéről érdeklődésemnek megfelelő tájékoztatást kapok. 

A szülői véleményeket figyelembe veszik az óvodában. 

Elegendőnek tartom az óvoda – család kapcsolattartási formáit /ünnepélyek, 

szülőértekezletek, családlátogatás, rendezvények/ 

„0” érték 3 kérdőíven érkezett kettő állításra, ezek a következők: A  tehetséggondozással 

kapcsolatos, illetve az  Óvodai nevelési programról nincs tudomása a szülőnek.  

Hogy e vélemények hátterében milyen indokok állnak, nem derült ki számunkra. Ezért is 

gondoltuk újra a kérdőívek értékelésének módját.. A jövőben kérjük a szülőket azokban a 

kérdésekben, amelyekben kevésbé gondolkodnak pozitívan, indokolják mg röviden egy-egy 

mondatban ennek okát, hiszen számunkra is így válik konkrétabbá, ha van olyan terület, 

amellyel kevésbé elégedettek. 

2022.05.31.                                        Jakabfi Katalin 
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5.4.2. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 

Az idei nevelési évben januári szülői értekezlet a járványhelyzet miatt nem került 

megrendezésre (írásban kaptak tájékoztatást a szülők a szülői értekezlet tervezett témáiról), az 

elégedettségmérés így nem valósult meg. 

5.4.3. FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEI 

A fenntartó részéről valamennyien, 5-en (100%-ban) véleményezték a kérdőív kérdéseit 8 

pontban. A vélemények egyértelműen pozitívak. Megfelelőnek tartják a kapcsolattartási 

formákat, az óvoda arculatát vonzónak, barátságosnak, működését megfelelőnek. Olyan 

intézménynek, ahol színvonalas nevelőmunka folyik. Valamennyi pontban hangsúlyos a 

hatékonyság,  a gyermekközpontúság, a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre törekvés, illetve  

kiemelték a település kulturális rendezvényein való magas színvonalú szerepléseket. Két 

kérdőív kitöltője részletesen is megfogalmazta a kérdésekre adott válaszait, ami nagy 

mértékben segítette a válaszok értékelését.    

A partneri elégedettségi kérdőívek összegzése pozitív visszajelzéseket mutat, továbbra is 

hatékony a kommunikáció és együttműködés, amelyre a jövőben is törekszünk. 

Összegzés:  

A pozitív visszajelzések alapján a jövőben is arra törekszünk, hogy a partnerek visszajelzéseit, 

véleményét figyelembe véve az intézmény megtartsa ezt a magas színvonalat. 

5.4.5. ÓVODAPEDAGÓGUSOK ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI 

Az óvodapedagógusi kérdőívekre (anonim módon) adott válaszadási hajlandóság 100%-os 

volt, az összesített értékek százalékos eredménye 100%-os lett. A vélemények azt tükrözik, 

hogy maximálisan elégedettek az intézményben folyó nevelő-tanító munkával. 

Elégedettségmérés célja: A pedagógusok intézményünk működésére vonatkozó 

elégedettségének, javaslatainak, igényeinek felmérése. 

Válaszadási hajlandóság:  

Kiküldött kérdőívek száma: 3 fő 

Beérkezett kérdőívek száma: 3 fő 

Válaszadási hajlandóság: 100% 
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Az összesített eredmények alapján az elégedettségi mérésének eredménye: 100%  

Az eredmények jól tükrözik a pedagógusok részéről az elégedettséget az intézményben folyó 

oktató-nevelő munkáról.  

A kérdőívek kitöltésével az óvodapedagógusok hozzájárultak az intézmény belső önértékelési 

munkájához. 

5.4.6. PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSÉNEK 

EREDMÉNYEI 

A nem pedagógus alkalmazottak számára kiadott kérdőívet (anonim módon) mind a 3 

óvodai dolgozó kitöltötte. A kérdőív állításai a működési feltételekre, személyi feltételekre, a 

nevelés színvonalára, szülő-óvoda kapcsolatára vonatkozik. 

Az elégedettségi mutató 98,8%-os elégedettséget mutatott, ami azt jelzi, hogy valamennyi 

dolgozó számára a működési és személyi feltételek maximálisan megfelelőek. Egy kérdőív 

kitöltője maximálisan elégedett volt valamennyi feltétellel. Egy kérdőíven kapott két 

megállapítás 4-es értéket, amelyek a munka anyagi elismerésével, illetve a nevelőmunkában 

való részvétellel voltak kapcsolatosak. A harmadik kérdőíven a szülő-óvoda kapcsolat terén 

4-es értéket kapott a szülők elismerése a gyermekekért végzett munkában.  

Összesített értékelés:  98,8% 

2022.05.31.                                                                          Jakabfi Katalin 

 

A mérési eredmények összesítéséről, a leggyengébb területekről, valamint a kérdőívek 

összesítésének százalékos eredményeiről a nevelőtestület tájékoztatást kapott. 

Erősségek 

Az intézményi eredmények elemzése és nyilvántartása intézményi gyakorlat. 

A vezető tájékoztatja az óvodapedagógusokat a nevelés, tanulás eredményességéről. 

Kialakult rendje van a gyermekek után követésének, melyet dokumentumok támasztanak alá. 

A gyermekek további eredményeit felhasználja és kijelöli a következő évben a kiemelt 

fejlesztési területeket. 

Átlagos terület 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 

kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. 

A nevelőtestület levonja a szükséges szakmai tanulságokat és megtörténik a visszacsatolás. 

Fejleszthető terület: 
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A mérési-értékelési eredmények alapján a gyermekek fejlődése minden területen növekvő 

tendenciát mutat. 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége 

(fejlődés várható eredményei) meghatározása. 

Az intézményi önértékelés eljárásában felhasználásra kerülnek a belső és külső mérési 

eredmények. 

6. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, 

KOMMUNIKÁCIÓ  

Óvodánk nevelőtestületi létszáma alacsony, ezért szakmai munkacsoportként csak az 

Önértékelési csoport és az óvoda-iskola átmenet munkacsoport működik intézményünkben. A 

csoport tagjai megbízásuknak megfelelően végzik munkájukat, a rájuk bízott feladatokat az 

önértékelési eljárás során, valamint az iskolával való kapcsolattartás során tudásuknak 

megfelelően végezték. A munkatervben szereplő intézményi működést elősegítő 

feladatmegosztás megvalósult. 

Ssz. Belső kapcsolattartás 

színterei 

Kapcsolattartás értékelése 

1.  Nevelőtestületi értekezletek A nevelési év nyitó értekezlet és a félévi értekezlet 

megvalósult a tervezetteknek megfelelően, a záró 

értekezletre augusztusban kerül sor. 

2.  Alkalmazotti értekezlet A tervezetteknek megfelelően valósult meg. 

3.  Pedagógiai szakmai 

koordinációs megbeszélések 

A munkatervben tervezetteknek megfelelően valósult 

meg, néhány a koronavírus járvány miatti 

megbetegedés miatt kis időeltolódással. 

4.  Alkalomszerű 

munkaértekezletek 

Az aktualitásokat, előre nem tervezhető dolgokat a 

munkaértekezleteken megbeszéltük, a nevelőtestület 

és az alkalmazotti kör is rugalmasan, az aktuális 

feladatnak megfelelően vett részt. 

5.  Hospitálás Két alkalommal szaktanácsadó segítségét is igénybe 

vettük. Hasznosnak bizonyult, egyrészt egymás 

munkájának megismerése, egymástól való tanulás 

miatt, másrész a hospitálást követő megbeszélések 

(reflexiók) a kollégák szakmai fejlődésének 

elősegítése, minősítési eljárásban való részvétel 

szempontjából egyaránt.  

6.  Nevelés nélküli munkanapok 

 

1. Őszi szakmai nap: 

2021.10.25. 

Téma: Önértékelési feladatok 

elvégzése 

 

2. Téli szakmai nap: 

2022.01.28. 

 

 

 

A szakmai napon önértékelési feladatokat végeztünk 

el, mivel ebben a nevelési évben két pedagógusi és 

egy vezető önértékelésre is sor került.  

 

Második szakmai napunkon az óvodai 

esélyegyenlőségi program kidolgozása valósult meg a 
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Téma: Esélyegyenlőségi 

program kidolgozása 

 

 

 

3. Tavaszi szakmai nap: 

2022.05.02. 

Téma: Tehetségprogram 

óvodai beválás vizsgálata. 

 

4. Nyári szakmai nap: 

2022.08.26. 

Téma: Alkalmazotti 

értekezlet, következő 

nevelési év munkaterve, 

oktatások (HACCP, 

Munkavédelmi) 

tervezetteknek megfelelően, melyet megelőzött az 

óvodapedagógusok tervező munkája. Az 

esélyegyenlőségi program meghatározza a gyermekek 

esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. 

 

A szakmai nap egy kolléga járványügyi megfigyelés 

alá helyezése, és három kolléga karanténba helyezése 

miatt elmaradt. A következő nevelési évben kerül újra 

tervezésre. 

 

A nevelés nélküli munkanapot az óvodai nyári 

bezárás utolsó napján tartjuk, megszervezésre 

kerülnek az éves kötelező oktatások is. 

 

6.1. TOVÁBBKÉPZÉS  

Ebben a nevelési évben a beiskolázási terv alapján egy óvodapedagógus, Kovácsné Takács 

Mónika volt érintett továbbképzésen való részvétel szempontjából. Szakmai megújító 

továbbképzésre való jelentkezés azonban szervezés hiánya miatt nem valósulhatott meg. A 

„DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért" 

című online képzés elméleti részét négy kolléga, közülük gyakorlati részét két kolléga 

teljesítette. 

6.2. BELSŐ TUDÁSMEGOSZTÁS  

1. A HACCP-ben meghatározott alapvető szabályok felelevenítése (Szakácsi Károlyné) 

 Bedike Tiborné 

 Molnárné Miháczi Ilona  

 Pelczerné Kasper Andrea 

 

2. Belső képzés (Kanizsai Csaba) 

Munkavédelmi és tűzvédelmi éves ismétlődő oktatás 

Résztvevők: 

 Szabóné Hosszú Margit 

 Kovácsné Takács Mónika 

 Jakabfi Katalin  

 Bedike Tiborné 

 Molnárné Miháczi Ilona  

 Pelczerné Kasper Andrea 

 Szakácsi Károlyné 

 

3. Belső tudásmegosztás (Szabóné Hosszú Margit) 
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DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek 

támogatásáért" című gyakorlati képzés 

Résztvevők: 

 Jakabfi Katalin 

 Kovácsné Takács Mónika  

 Pelczerné Kasper Andrea 

 Bedike Tiborné 

 Molnárné Miháczi Ilona  

 Szakácsi Károlyné 

 

4. DIFER, az egyéni fejlesztés megalapozásához - óvodapedagógusoknak (Pelczerné 

Kasper Andrea) 

Résztvevők: 

 Szabóné Hosszú Margit 

 Kovácsné Takács Mónika 

 Jakabfi Katalin  

6.3. TOVÁBBKÉPZÉSBEN, SZAKMAI MŰHELYEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

1. DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek 

támogatásáért" című elméleti online képzés 

Időpont: 2021.November 

Résztvevő: Bedike Tiborné 

        Jakabfi Katalin 

                   Pelczerné Kasper Andrea 

        Szabóné Hosszú Margit 

 

2. DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek 

támogatásáért" gyakorlati képzés 

Időpont: 2021.November 

Résztvevő: Szabóné Hosszú Margit 

               Jakabfi Katalin 

 

3. DIFER, az egyéni fejlesztés megalapozásához - óvodapedagógusoknak  című online 

Időpont: 2021.11.10. 

Résztvevő: Pelczerné Kasper Andrea 

 

 4. DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek 

támogatásáért" című elméleti online képzés 

Időpont: 2022 március 

Résztvevő: Kovácsné Takács Mónika 

         

6.4. INFORMÁCIÓ ÁTADÁS 

Az intézményben a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, valamint szülők, a gyermekek 

között folyamatos információról, információcseréről, együttműködésről gondoskodunk. Cél a 
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kétirányú információáramlás, kommunikációs rendszer működtetése, ezért ez nemcsak a 

vezető feladata, hanem mindenkié. Az információ átadás változatos formáit alkalmaztuk 

ebben az évben is:  

 A jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségek partnerek, kollégák felé) 

szóbeli, papír és online formában teljesültek. 

 Nevelőtestületi értekezletek, munkatársi értekezletek, nevelés nélküli napok (egy 

kivétellel) a munkatervnek megfelelően kerültek lebonyolításra. 

 Értekezleteket havonta tartottunk, amelyekről jegyzőkönyv, emlékeztető készült.  

 A munkatervek elkészítésénél, értékelésnél, dokumentumok módosításánál a 

nevelőtestület, és a Szülői Munkaközösség számára az aktuális információkat, 

dokumentumokat szóban és online módon biztosítottuk minden alkalommal.  

 A Szülői Munkaközösség képviselőivel az év során egyeztettünk a munkatervvel, 

dokumentum módosításokkal, programokkal kapcsolatosan, tájékoztatást kaptak az 

aktuális változásokról.  

 Az "Add tovább" jól működött, melyben törekszem arra, hogy tartalmazza azokat az 

információkat /pl. szakmai műhely, továbbképzési lehetőség, pályázati lehetőség/ 

melyek minden óvodapedagógus érdeklődését felkelthetik. 

 Az óvodai zárt facebook csoport nagyon hatékonynak bizonyult a kollégákkal és a 

családokkal való kapcsolattartás során. 

 Az óvodai honlap fejlesztése ebben a nevelési évben részben valósult meg, ezért jövő 

évben újra tervezése szükséges. 

 A Google naptár használatára vonatkozóan kedvezőek a nevelőtestület tapasztalatai. A 

nevelési év elején rögzített (Munkatervben tervezett időpontok) események időpontjai 

segítették a kollégákat a határidők betartásában, tervezésben egyaránt. 

 

Erősségek 

 

Az intézményi célok megvalósulása az intézményen belüli együttműködés eredménye. 

 

Az intézmény biztosítja a munkatársai számára a munkájukhoz szükséges ismeretekhez és 

információkhoz a hozzáférést. 

 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

 

Az információ áramlás hatékony. 

 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 

kommunikáció. 

 

Átlagos területek 

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

 

Az óvoda-iskola átmenet munkacsoport és az önértékelési csoport tagjai tisztában vannak az 

intézményi célokkal, terveiket ezekkel összhangban dolgozzák ki. 
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A pedagógusok hatékonyan és kezdeményezően tudnak együttműködni a pedagógiai munkát 

segítő szakemberekkel.  

 

Faliújság hatékonyabb felhasználása az információ átadásban.  

 

Facebook csoport felhasználása a továbbiakban a szülők figyelmének felhívása érdekében az 

aktuális rendezvények időpontjáról.  

Fejleszthető területek: - 

 

7. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI  

7.1. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, TARTALMA 

Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.  

Óvodánkban a partnerek tájékoztatása a jogszabályi előírások szerint történik. Ezek formái a 

következők:   

 szóbeli beszámolók, értékelések, értekezletek 

 írásbeli beszámolók, értékelések, tájékoztatók 

 rendszeres adatszolgáltatás 

 intézményi honlap 

 zárt közösségi csoport 

 rendszeres munkaértekezletek, tájékoztatók 

A jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben a véleményezés, egyetértés, jóváhagyás 

lehetőségét biztosítjuk.  A nyilvános dokumentumok elérhetőek elektronikus és papír 

formátumban is. 

 

FENNTARTÓ 

Az adatszolgáltatáshoz határidőre eljuttattam a szükséges információkat. Az 

Intézményfenntartói társulás üléseken való részvétel, az email-ben, telefonon történő 

kölcsönös tájékoztatás elősegíti a zökkenőmentes, zavartalan működést, melyet köszönünk. 

Köszönjük, hogy az óvodával kapcsolatos döntések meghozatalánál az óvoda, a gyermekek, a 

dolgozók érdekeit helyezik előtérbe. 

ISKOLA 

Az Óvoda-iskola átmentet munkacsoport ebben a nevelési évben részben működött, az éppen 

aktuális járványügyi korlátozás (karantén) miatt néhány program elmaradt. A leendő első 

osztályosok számára biztosított a pedagógus ismertsége, ami segíti beilleszkedésüket az 

iskolai életbe.  
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ORVOSI – VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:  

Az óvoda védőnője félévente tisztasági vizsgálatot végzett, illetve a státuszvizsgálatok 

eredményeit továbbította az óvodának. Egy alkalommal bemutatóval egybekötött előadást 

tartott a gyermekeknek  a helyes fogápolásról, étkezésről. 

A körzeti fogorvos 1 alkalommal végzett minden gyermekre kiterjedő szűrést, a problémás 

gyermekek esetében javaslatot tett a szülőknek a további teendőkről. Elérhetősége 

kifüggesztésre került a gyermeköltözőkbe. 

 

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT: 

A logopédiai fejlesztést Kissné Nagy Szilvia a szakszolgálaton keresztül heti 2 órában utazó 

logopédusként látta el, a szülők és az óvodapedagógusok megelégedésére. 

A  BTM-es gyermekek fejlesztését pedig a Nagykanizsa Pedagógiai Szakszolgálat 

gyógypedagógusa Vukics Márta látta el az év folyamán. 

A szakszolgálat pedagógusaihoz bármikor fordulhattunk szakmai kérdésekkel, melyben 

pozitívan támogattak bennünket. A szakmai konzultáció folyamatos volt. A munkájukról záró 

összegzést biztosítottak számunkra a nevelési év végén. 

 

 SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ KÖZPONT 

A Gyermekjóléti Szolgálat elérhetősége – címe, telefonszáma – mindkét öltözőben 

kifüggesztésre került. A Családgondozóval az elmúlt nevelési évben nagyon aktív 

kapcsolattartást építettünk ki, a konzultáció a védelembe vett és alapellátásban részesülő 

gyermekekről folyamatos, a szakmaközi megbeszélések rendszeresek. 

NAGYKANIZSAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

A központ munkatársa heti egy alkalommal két órát tölt az óvodában. Tanácsokkal segítette 

az érdeklődő szülőket, rendszeresen konzultált az óvodapedagógusokkal, a Gyermekjóléti 

Központ munkatársával. Ovizsaru és dohányzás megelőzési programhoz kapcsolódó 

foglalkozásokat tartott a gyermekek számára.  

KAPCSOLATTARTÁS ALAPÍTVÁNNYAL 

A Nap Harmata Alapítvánnyal közös programokon vettünk részt, meghívást kaptunk az új 

gyermekházba is, melyet az ovisok is kipróbálhattak. 

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

A roma kulturális nevelést nem igényelték szülőink, az önkormányzatok vezetőivel jó 

kapcsolat alakítottunk ki, de közös programra idén nem került sor.. 

KÜLHONI MAGYAR ÓVODA 

A nevelési év során ismét próbálkoztunk külhoni magyar óvodával felvenni a kapcsolatot, 

sajnos sikertelenül.  
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KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

A könyvtárlátogatás ebben a nevelési évben két alkalommal, a színházi előadások négy 

alkalommal kerültek megszervezésre. Ebben a nevelési évben két alkalommal bábszínházi 

előadást is szerveztünk a gyermekek számára. 

7.2. RÉSZVÉTEL KÖZÉLETBEN  

Ebben a nevelési évben óvodásainkkal rendszeres résztvevői voltunk községünk 

rendezvényeinek. Részt vettünk a szüreti felvonuláson, színvonalas műsort adtunk a 

gesztenyés napon, idősek napján, a szőlővessző szentelésen, az Adventi gyertyagyújtáson 

egyaránt. 

Erősségek 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 

rendelkezik 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 

megismerése. 

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről a törvényes kereteknek megfelelően 

történik. 

Az intézmény megfelelő módon tájékoztatja külső partnereit szóbeli, digitális vagy papír 

alapú információátadással. 

Az intézmény aktívan részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és 

a helyi közéletben. Az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi 

szerepvállalás is. 

Átlagos terület 

Az intézmény terveiben megfogalmazott célok és feladatok tükrözik az érintett külső 

partnerekkel való együttműködést. 

Kidolgozott és követhető panaszkezelés valósul meg az intézményben. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

Fejleszthető terület:  

A vezetés irányításával a PP-vel összhangban történt a külső partnerek azonosítása, köztük a 

kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 
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8. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI  

8.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

ÓVODAVEZETŐ   1 fő  

ÓVODAPEDAGÓGUS   3 fő 

DAJKA   2 fő 

KONYHALÁNY TAKARÍTÓ   1 fő 

Az intézmény alkalmazotti köre stabil, a munkatársak nagy része hosszabb ideje dolgozik az 

óvodákban, jól felkészült, tapasztalt szakemberek, rendelkeznek a megfelelő végzettséggel és 

képzettséggel. 

A 2021/2022 nevelési évet 7 kinevezett munkatárssal kezdtük meg. A nevelő-oktató munkát 

végző óvodapedagógusok valamennyien rendelkeznek az előírt szakképzettséggel és 

végzettséggel, a nevelő-oktató munkát segítők dajkai végzettséggel.  

A nevelési évet, a betegségek miatti hosszú hiányzásokat sok többletmunkával és a reggeli, 

délutáni csoportösszevonás meghosszabbításával oldottuk meg. 

A nevelőtestület az intézmény fő feladataiban teljesen egységesen gondolkodik. A feladatok 

elosztása véleményem szerint az egyenletes terhelést figyelembe véve valósultak meg. A 

törvényi előírásoknak megfelelően megtörténik a munkatársak bevonása a döntés 

előkészítésbe, a fejlesztésekbe.  

8.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 

A tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert 

jelentősen befolyásolhatja a pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását.  

Az év során a szakmai munkához és takarítási munkálatokhoz szükséges anyagok, eszközök 

beszerzése biztosított volt. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által biztosított kéz-és felület 

fertőtlenítőszerek átvétele folyamatosan megtörtént. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásához a fejlesztő szobában, a 

mozgásfejlesztéshez a tornaszobában és már az udvaron is minden eszköz rendelkezésre áll. 

A járványhelyzet miatti óvodakezdés és bezárás során megtörtént az óvoda teljes fertőtlenítő 

takarítása, mely a nevelési év során folyamatos volt.  

Az óvoda udvarán felújításra került a szülők közreműködésével a fa kisvonat.  

A csoportszobákba mese  - és ismeretterjesztő könyveket vásároltunk. 

Az óvoda IKT eszközei megfelelőek, idén új asztali számítógép beszerzése valósult meg, így 

már két gép segíti majd az óvodapedagógusok adminisztratív munkáját. Az IKT eszközök 
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használata a nevelőmunkában egyre jellemzőbb a kollektívában, melyhez az ezzel kapcsolatos 

továbbképzés is hozzájárult. 

2021/2022 nevelési évre tervezett karbantartás, felújítás, fejlesztés megvalósulása: 

 Udvarra mezítlábas ösvény építése társadalmi munkával – a szülők inaktivitása miatt 

elmaradt 

 Elszáradt tuja kivágása  - megvalósult, a költségeket felajánlásból biztosítottuk 

 szakmai könyvek vásárlása - folyamatos 

 zászlók cseréje - megvalósult 

 A környezettudatos életmódra neveléshez eszközök, játékok vásárlása 

(csoportszobákba társasjátékok) – az emléktorna tombola bevételéből kerül  

megvalósításra 

 Út melletti támfal felújítása – pályázat útján folyamatban 

 mosógép vásárlás: megvalósult  

 Számítógép beszerzés 

 A fűtési rendszer tisztítása, átmosása a nyári időszakban – nem aktuális, mivel a 

radiátorok a felújítási pályázatban lecserélésre kerülnek 

 

A forráshiány és egyéb ok miatt elmaradt felújítás, beszerzés a következő nevelési évben újra 

tervezésre kerül. 

Köszönjük a fenntartónak a beszerzésekhez biztosított forrásokat és a felújításokban való 

közreműködést!  

8.3. SZERVEZETI FELTÉTELEK  

Az engedélyezett alkalmazotti létszám meghatározása a törvényi előírások alapján történik.  

A 2018-2023 időszakra vonatkozó továbbképzési program a jogszabályi előírások alapján, 

illetve az intézményi célok és az egyéni szükségletek figyelembevételével készült el. 

A szervezeti kultúra fejlesztését szolgálják a közösen meghozott, elfogadott és betartott 

normák, szabályok, a nevelőmunkát segítő dolgozókkal való szoros, összehangolt 

együttműködés, az egyenletes terhelés megvalósítása, a folyamatos visszajelzések az 

óvodában megvalósuló tevékenységekről, programokról a szervezők, megvalósítók felé, 

valamint a szülők bevonása az óvodai életébe. 

A nevelőtestület elkötelezett a folyamatos megújulás tekintetében. A nevelési év végére 

minden óvodapedagógus Pedagógus II. fokozatba lépett. 
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A szervezeti és tanulási kultúra fejlesztése, az óvodapedagógusok módszertani eszköztárának 

bővítése érdekében terveztem az idei nevelési évben több hospitálást kollégáknál 

szaktanácsadó részvételével, reflektálással.  

Erősségek 

A pedagógiai céloknak, a PP megvalósításához megfelelő intézmény. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek neveléséhez, tanításához a megfelelő tárgyi 

környezet rendelkezésre áll. 

A pedagógiai munka jól szervezett, a terhelés egyenletes az intézmény dolgozói között. 

A továbbképzési program az intézményi célok mellett az egyéni szükségletek 

figyelembevételével készül el. 

A szervezeti és a tanulási kultúra az intézményvezető irányításával történik. 

A döntés előkészítése az egyének bevonásával történik. 

A döntések előkészítésének kialakított rendje van, mely megfelelően dokumentált. 

Hatékony irányítási és ellenőrzési rendszer. 

Átlagos terület 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás szükségletéről. 

Az SZMSZ-ben rögzített felelősök és a hatáskörök teljes mértékben támogatják az adott 

feladat megvalósulását. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 

rendszeresen beszámolnak. 

9. ELVÁRÁSOKNAK ÉS CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS  

Pedagógiai programunkat a 2018-2019-es nevelési évben a törvényi változásoknak 

megfelelően felülvizsgáltuk, átdolgoztuk. A pedagógiai munkához szükséges dokumentumok 

a nevelési év során a  PP alapján készültek el, a megvalósulás teljes mértékű, követése 

folyamatos. A PP felülvizsgálata legközelebb 2023-ban aktuális. A képzési tervek 

alátámasztják a munkatársak szakmai tudásának fejlesztését, ez koherens az intézmény 

jelenlegi stratégiai céljaival, és elősegíti az óvoda jövőbeli céljainak megvalósítást. 

A szabályozó dokumentumok beválás vizsgálata folyamatosan történik a munkatervben 

tervezettek alapján. A Munkaterv tartalmazza a Pedagógiai Programban megfogalmazott 

stratégai célok megvalósításához szükséges feladatokat. A kiemelt nevelési és pedagógiai 

feladatokhoz tervezzük a fő feladatokat, ehhez alakítom az ellenőrzési tervet, a belső 

tudásmegosztást, valamint az értekezletek témáit. A nevelés nélküli munkanapok, szakmai 

műhelymunka témáinak tervezésekor is figyelembe veszem a stratégiai célokat.  
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A Munkatervi feladatokban a pedagógiai programban megfogalmazott stratégiai célok 

beválásának vizsgálata tervezett, ehhez egymásra épülnek az operatív feladatok. 

Az intézkedési tervek (valamint azok megvalósulásának értékelése, elemzése) határidőre 

elkészültek. 

Programunk alapján megvalósítottuk: 

 a teljes körű egészségfejlesztés feladatait 

 az egészséges életmódra nevelés feladatait 

 az érzelmi, erkölcsi és közösségre nevelés feladatait 

 az anyanyelvi, értelmi nevelés feladatait 

 a családok segítése, gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat 

 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló feladatokat 

 nevelőmunka tervezésével kapcsolatos feladatokat 

 óvodás gyermekeink fejlődésének nyomon követésével kapcsolatos feladatokat. 

A környezettudatos nevelés konkrét feladatai is tervezetten jelennek meg, mely szintén 

kiemelt célként jelenik meg óvodánkban.  

A járványhelyzet miatt, illetve az óvodai bezárás ideje alatt részben valósult meg: 

 az óvoda-iskola átmenet megvalósulását szolgáló feladatok 

 hagyományok, ünnepeink megszervezésével kapcsolatos feladatok 

Erősségek: 

Az intézmény pedagógiai programja koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. 

Az intézmény sajátos nevelési- oktatási feladatai, céljai összhangban állnak a pedagógiai 

program jogszabályi és tartalmi elvárásaival.  

Az éves munkaterv az intézmény tevékenységeit, terveit rögzíti, ütemezi.  

Átlagos terület 

A tervek nyilvánossága az intézményben biztosított.  

A tervek tartalmazzák a PP kiemelt céljaira vonatkozó részcélokat, feladatokat, felelősöket, a 

megvalósulást jelző eredménymutatókat, azok jól követhetők.  

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése megfelel az intézmény jelenlegi és jövőbeli 

igényeinek, elvárásainak. 

A nevelést, tanítást segítő eszközök és módszerek a pedagógiai prioritásokkal összhangban 

vannak. 

10. GYERMEK - ÉS DOLGOZÓI BALESETI STATISZTIKA, A 

BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK  
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Nem volt az intézményben sem gyermek, sem felnőtt, dolgozói baleset. A megelőzés 

érdekében évente legalább három alkalommal ismertetjük a csoportszobai, illetve az udvaron 

érvényes balesetvédelmi előírásokat, szabályokat a gyermekekkel. A munkavédelmi felelős a 

nevelési év kezdetén megtartotta éves munkavédelmi oktatását, melyen minden óvodai 

dolgozó részt vett. 

Folyamatosan ellenőrizzük az épületet, az udvart, a kültéri és a csoportszobai játékokat,  

bútorokat, eszközöket,  ha  szükséges gondoskodtunk javításáról, cseréjéről. A szükséges 

javításokat, felújításokat folyamatosan jelezzük a fenntartó felé.  

Idén a próba tűzriadó határidőre megvalósult. 

11. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  

A nevelési év beszámolóját a nevelőtestület a 2022.08.26-án kelt 61-50/2022 számú 

nevelőtestületi határozata alapján 100 %-os arányban elfogadta. 

A nevelési év értékelését a Szülői Munkaközösség képviselői megismerték, véleményezési 

jogukat a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolták. 

Köszönöm a  Polgármester Úr  és  a  Jegyző  Asszony  pozitív,  segítőkész  támogatását 

mindennapi munkánk során és a partneri együttműködést!  

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!  

 

 

 

óvodavezető 

Galambok, 2022.08.15.                                          
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