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Bevezetés
A 2018/2019-es nevelési év beszámolója a jogszabályi előírások és a szabályozó
dokumentumaink figyelembe vételével, valamint a 2018/2019-es nevelési év Munkaterve,
az önértékelések és tanfelügyeleti ellenőrzések során feltárt eredmények, a tagintézményvezető és óvodapedagógusok beszámolói és az intézmény statisztikai adatai alapján készült.
Az óvodavezetői beszámoló szakmai és működési eredményeinket tekinti át, összegzi az év
sikeres és fejlesztésre szoruló területeit.
2018/2019-es nevelési év ismét sokféle, új feladatot testált mindannyiunk számára.
A növekvő gyereklétszám mellett, igyekeztünk mindvégig a teljes gyermeki személyiség
fejlődésének segítését hangsúlyozni komoly gondot fordítva az esélyteremtésre és az
inkluzív szemlélet aktív gyakorlattá tételére.
A változások beépítése mellett törekedtünk értékeink megtartására intézményi és egyéni
szinten is.
Legéndi tagintézményünk a nevelési év egészében ideiglenes helyen, a művelődési házban
működött, az óvoda épületének felújítása miatt. Remélhetőleg ősszel egy teljesen felújított,
modern óvodaépület várja vissza a gyerekeket.
Építési munkálatok miatt Nézsa intézménye is több kihívással nézett szembe az év folyamán,
az épület új bölcsődei szárnyának építése miatt több övintézkedés meghozatalára volt
szükség a gyermekek biztonsága érdekében.

Az értékelés törvényi háttere


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról,
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326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról,



363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról,



229/2012. (VII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról,



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

valamint

a

továbbképzésben

résztvevők

juttatásairól

és

kedvezményeiről,


Tanfelügyeleti Kézikönyv óvodák számára,



Önértékelési kézikönyv óvodák számára.

1. Pedagógiai folyamatok
1.1. Tervezés
Pedagógiai folyamatok - Tervezés
1.1.Szempont:
Hogyan Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a
valósul meg a stratégiai és stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek
operatív tervezés?
terveivel.
Megvalósítás a 2018/2019-es nevelési évben


A nevelőtestület a 2018/2019-es nevelési évben felülvizsgálta és módosította az
intézmény Pedagógiai Programját. A dokumentum felülvizsgálatát indokolta:
az óvodai nevelés országos alapprogramjának módosítása.



Ebben a nevelési évben az SZMSZ felülvizsgálatára, s némi módosítására is
szükség volt. A dokumentum felülvizsgálatát a törvényi változások indokolták.



A 2018/2019-es nevelési év Munkaterve a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a
Vezetői pályázat irányelveit, valamint a törvényi elvárásokat figyelembe véve
készült. Ezeknek a stratégiai dokumentumoknak a céljai az éves munkatervben mint legfontosabb operatív tervünkben - realizálódnak.
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Munkaközösség nem működik az intézményben, de a tagintézmény-vezető és a
gyermekvédelmi felelős elkészítették éves munkatervüket, melyek az éves
munkatervünk mellékletét képezi, azzal összhangban van.



A pedagógiai munka tervezése megfelelt az éves tervben foglaltaknak, a teljes
pedagógiai folyamat követhető a csoportnaplókban, a gyermeki produktumokban,
a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációban.

Erősségek: A nevelőtestület tagjai aktívan részt vesznek a nevelőmunkát érintő stratégiai
és operatív tervek kidolgozásában, ötleteik, javaslataik konstruktívak.
Fejleszthető területek: A kitűzött célok, feladatok számának további csökkentése,
ezáltal a megvalósításuk biztosítottabb és hatékonyabb is.

1.2. Megvalósítás
Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás
1.2.Szempont:
Milyen
az Elvárás: A nevelési év végi beszámoló
intézmény működését irányító megállapításai alapján történik a következő
éves tervek és beszámolók nevelési év tervezése.
viszonya?
Megvalósítás a 2018/2019-es nevelési évben
A 2017/2018-as nevelési év értékelését szem előtt tartva határoztuk meg a 2018/2019-es
év cél- és feladatrendszerét.
A munkatervben megfogalmazott, rendszeresen ismétlődő feladatok megvalósultak.
1.2.1.Megvalósított új feladatok:
 A tervezett 2 vezetői és Legénd intézményi önértékelését elvégeztük, az
informatikai felületen rögzítettük. A kérdőívek kitöltése, az interjúk elkészítése
ezen belül megvalósult.
 Nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladatainak a mozgásfejlesztés,
környezettudatosság-környezetvédelem és a tehetséggondozás voltak.
Igyekeztünk mindhárom területre nagyobb hangsúlyt fektetni.
 A mozgásfejlesztést az úszásoktatás, mozgáskoordinációs torna és néptánc
lehetőség biztosításával valósítottuk meg, mely által a tehetség ígéretes gyerekek
gondozására is módunk nyílt, mind a mozgás, mind a zenei nevelés terén.
 A környezet szeretetére nevelés területén idén a Víz világnapjához kapcsolódó
részletes programterv kidolgozásával gyarapítottuk az évről-évre bővülő
környezetvédelmi feladatainkat.
 Az anyanyelvi nevelés több éven át szerepelt kiemelt feladataink között, melyre
nagy figyelmet fordítottunk ebben a nevelési évben is, tekintettel megkésett
beszédfejlődésű gyermekeink számára.
Megvalósítás kiegészítő elemei:
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Ákom-bákom bábcsoport 3 előadása: „Péter és a farkas”, „Csizmás kandúr” , „Az
öreg halász és a nagyravágyó felesége”
Iskolások előadása Szóló Szőlő, Mosolygó Alma…– Népmese napja alkalmából
Iskolások mikulás műsorának előadása
Szegedi Látványszínház előadása: „Tüskés hátú jó barát”
Szülők farsangi meseelőadása a farsangi mulatságon.
Óvodapedagógusok mese előadása: „A fogfájós nyuszi” c. mese
1.2.2. A szakmai fejlesztési feladatok megvalósításának értékelése:

1. Egészséges életmódra nevelés: Az egészséges életmód kialakításának területeihez
kapcsolódó feladatainkat megvalósítottuk.
Erősségeink az idei évben:
 „zöldség-gyümölcs napok” a szülők hozzájárulásával idén is jól működött,
 a szabadban való mozgáshoz rosszabb idő esetén és télen is biztosított volt a
gyermekek megfelelő ruházata,
 rossz idő esetén, (tornaszoba hiányában) séták megszervezésével biztosítottuk a
szabad levegőn való tartózkodást és a szabadban való mozgást a gyerekek számára
 a higiénés szokások hiányával érkező gyermekek hátárnyainak csökkentése az
óvodában.
 hibás viselkedésmódok kezelése
 Az ünneplések alkalmára, születésnapra otthonról hozott üdítő valóban
gyümölcslé legyen, ne szörp
Fejleszthető terület: otthonról hozott nassolni valók csökkentése /ne cukor legyen/,
Fejlesztési javaslat: figyelemfelhívás a szülők körében, s figyeljenek arra is, hogy a
gyermekek ne hozzanak egymásnak „ajándékot”
2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés:
Erősségeink az idei évben:
 családias, szeretetteljes érzelmi légkör biztosítása,
 befogadás, visszafogadás sikeressége,
 beszoktatás idején a testvérpárok együttes játékának biztosítása,
 a gyermek egyedüllétre, visszavonulásra, magányos játékra irányuló igényének
tiszteletben tartása, /kuckók kialakítása/
 csoport közi tevékenységek bővítése /közös vetítés, bábszínház, mese előadás/,
 a gyermekek olyan jellegű igényének kielégítése, hogy a közös gyülekező után
maradhasson a másik csoportban, befejezhesse tevékenységét, vagy játszhasson
egy ideig ottani pajtásával, - társas szükségletek figyelembe vétele,
 erkölcsi értékrend alapozása /népmesék segítségével is/
 olyan programok megvalósítása, amelyek erősítik a mi-tudatot, a kötődés
kialakulását egymáshoz, az intézményhez, tágabb értelemben a településhez.
Fejleszthető terület: a gyermekek közötti konfliktusok kezelésével az ő konfliktusmegoldó
képességük fejlesztése, az „árulkodás” kerülése, mindenki arról számoljon be otthon, amit
ő maga tett, vagy csinált.
Fejlesztési javaslat: példamutatás pozitív technikák alkalmazásával, a szülők
tájékoztatása.
3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés, differenciálás:
Erősségeink az idei évben:
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komplex tudásszerzés biztosítása, az ismeretszerzés nem a pedagógus közléseire
épül,
 beszélő környezet, oldott, felszabadult légkör biztosítása a kommunikáció
ösztönzésére,
 egyre tudatosabb differenciálás megvalósítása,
 logopédus munkájának hatékony segítése, folyamatos konzultáció vele.
 konduktorral való szoros kapcsolattartás, konzultáció a megkésett beszédfejlődésű
gyerekekkel kapcsolatosan.
Fejleszthető terület: kommunikációs képességek terén jelentős elmaradással érkezik a
gyerekek egy része, nehézkes az összefüggő beszéd, jellemző a szűk szókincs, vagy
egyáltalán nem beszél.
Fejlesztési javaslat:
 a tavalyi évben erre a területre fókuszáló bevált kezdeményezés tovább vitele a
következő évre.
 anyanyelvi játékok, képolvasás.
4. Fejlesztő pedagógia:
 Gyógypedagógus - fejlesztőpedagógus foglalkozott a BTMN –es gyerekekkel
egyénileg, illetve mikro-csoportos formában heti rendszerességgel Rétságon. A
gyermekek egyéni fejlesztési terveit az óvodapedagógusok nyomon követték,
hatékony kiegészítői voltak a célzott fejlesztésnek.
 Konduktor tartott szenzomotoros foglalkozást heti 3 órában, logopédus heti 4
órában, a megkésett beszédfejlődésű, a szűrővizsgálatok és a Szakszolgálati
vizsgálatok alapján javasolt gyerekek számára.
 A szülők tájékoztatása: fogadóóra és családlátogatás keretében, a fejlesztés
eredményeiről, az együttműködés lehetőségeiről. Megvalósulását az egyéni
fejlesztési tervben dokumentáljuk.
5. Játék, udvari játék tevékenységek:
Erősségeink az idei évben:
 a szabad játék feltételeinek, létjogosultságának maximális támogatása, indirekt
irányítás megvalósítása,
 csoportszobai játékeszközök bővítése a gyermekek szokásinak, igényének
megfelelően,
 udvari játék lehetőségének napi szintű biztosítása, csak „extrém” időjárás esetén
nem, udvari játékállomány fejlesztése,
 fejlesztő játékok, szabályjátékok szervezése, megszerettetése.
Fejleszthető terület:
Növekvő gyermeklétszám mellet, közlekedési eszközpark bővítésével a közlekedés
szabályainak elsajátítása. Minden gyermek korának és képességének megfelelő járművel
közlekedhessen a szabályok betartásával.
6. Művészeti nevelési területek:
Erősségeink az idei évben:
 Továbbra is erősségünk az anyaghiány pótlása kreatív módon: hulladék, illetve
természetes anyagokkal. Így kerültek megmunkálásra a termések, faágak,
dobozok, bébiételes üvegek, madártollak, kavicsok, fonalhulladékok, tojástartók,
WC-papír hengerek…stb. Dekorációinkban is ezek voltak túlsúlyban.
 Zene-ovi című pályázatunk keretében tudunk néptánc foglalkozásokat tartani a
gyermekek számára és igényes zenei hangszerek beszerzésére nyílt lehetőségünk,
7
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mely az ének-zenei foglalkozásainkon tudunk felhasználni sokrétűen.
/differenciált ritmusérzék- és hallásfejlesztés/.
 különféle kreatív technikákat ismertettünk meg a gyerekekkel, amelyeket a szabad
játék során maguk is alkalmaztak, továbbfejlesztettek. /nyomatok keresése,
hajtogatás, fűzés, fonás…/,
 Kisméretű, 3 évesek számára jól megfogható vastag ecsetek biztosításával a
kiscsoportosok festési technikájának elsajátíttatása
 hagyományos ünnepeink művészeti, esztétikai értékét biztosítottuk: a belső és a
külső tartalom összhangban volt.
Fejleszthető terület: Az ábrázolás eszközeinek szélesítése internetes honlapok ötleteinek
felhasználásával.
Fejlesztési javaslat: hiányterületek felmérése, beszerzés. /magas csoportlétszám miatt
festés alkalmával gondot jelent az alkotások szárítása, - festményszárító vásárlása /
7. Mozgás:
 széles körű lehetőséget biztosítottunk a szabad mozgásra: udvaron és
csoportszobán belül is támogattuk a mozgásigény kielégítését,
 hetente 1 alkalommal úszni jártunk
 hetente 1 alkalommal néptánc foglalkozáson vehettek részt
 májustól mozgáskoordinációs fejlesztő tornára nyílt lehetőségük, mely elsősorban
a prevenciót szolgálja: tartásjavítás, mozgáskoordináció fejlesztése, és
nagymozgások fejlesztése, lábboltozat tornája, lúdtalp és egyéb deformitások
megelőzésére, játékos láb- és tartásjavító torna.
 kiemelten figyeltünk arra, hogy a gyermekek az együtt mozgás örömét is
átélhessék / kirándulások, közös hó csúszkázás, szánkózás, „Így tedd rá-tánc”…/,
 szenzomotoros mozgást fejlesztő játékok további kihasználtsága fokozottabb volt
 a látványosan mozgásszegény életmódú gyermekekkel igyekeztünk
megszerettetni a mozgást, átélhették a mozgás örömét, rengeteg pozitív
megerősítéssel sikerült „megmozdítani” őket.
 népi ügyességi játékok kipróbálásával – „Anyanapon” változatosabbá tettük a
finommotorika és a nagymozgás fejlesztési lehetőségeit.
 a szervezett testnevelés foglalkozások a tervezettek szerint valósultak meg.
Fejleszthető terület: tornaszőnyegeink rossz állapotba kerültek, nem biztonságos a
használatuk.
Fejlesztési javaslat: új tornamatrac beszerzése.
8. Környezettudatosság, környezetvédelem: Pedagógiai programunk és nevelési évünk
egyik kiemelt feladata ez a terület, mindennapi életünk része a környezet tisztaságára
ügyelés, a természet védelme, figyelmük ráirányítása szépségére.
Erősségeink, eredményeink az idei évben:
 minden óvodapedagógus elkötelezett a környezettudatosság mellett, így belső
indíttatásból, hitelesen közvetítjük az átadni kívánt tudást, értékmegőrzést.
 kirándulások szervezése, tapasztalatszerzés biztosítása a témában,
 Idén a Víz világnapjához kapcsolódó programsorozatot dolgoztunk ki és
valósítottunk meg mindkét csoportban, melyet az elkövetkező években is
szeretnénk tovább vinni.
Fejleszthető terület: Intézményünk évről-évre érdekes programok megszervezésével hívja
fel a szülők figyelmét gyermekeik által a Föld napja, víz világnapja, autómentes nap,
hulladékgazdálkodás napjának fontosságára.
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Fejlesztési javaslat: Intézményünkre jellemző, sajátos program kidolgozása a madarak
és fák napja, „megünneplésére”.
9. Munka jellegű tevékenységek:
Erősségeink az idei nevelési évben:
 az önkiszolgálás az életkornak megfelelő szinten megvalósult.
 a nagyobbak körében a közösségért végzett munka is vonzó volt, a naposság a
kialakított módon zajlott /bár a felnőttek részéről nagyobb erőfeszítést igényelt a
naposi munka megszerettetése/
 a felnőttekkel közösen végzett munkák is motiválták a gyermekek aktivitását /pl:
levélgereblyézés, fű összegyűjtés. locsolás, homokásás…/. A dajkák aktív
partnerei a gyermekek munkára nevelésének.
Fejleszthető terület: Felelősrendszer bővítése
Fejlesztési javaslat: virágok locsolása, gondozása a gyerekek bevonásával.
10. Cselekvő-felfedező tanulásszervezés:
Erősségeink az idei nevelési évben:
 biztosítottuk a több érzékszervet foglalkoztató tapasztalást, cselekvő aktivitást,
 jórészt nagyobb egységeket felölelő tématervekkel dolgoztunk, hogy legyen idő
az ismeretek elmélyülésére, a képességek fejlődésére.
 elsősorban mikrocsoportos, páros és egyéni tanulásszervezési formákban
gondolkodtunk,
 értékeléseink mindig a gyermek aktivitásának szóltak, fejlesztő jellegű, pozitív
tartalmú visszacsatolások voltak, melyek motivációs hatása egyértelműen
megmutatkozott,
 sikerélmények biztosításával motiváltunk,
 módszertani kultúránk folyamatos fejlesztése,
 komplexitásra törekvés,
 a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni szükségleteinek figyelembe vétele.
Fejleszthető terület: a differenciálás további szintekre bontása.
Fejlesztési javaslat: tudatos tervezése.
11. Tehetséggondozás:
 Óvodánkba nem járt kifejezetten tehetséges gyermek, viszont néhány gyermeknél
felfedezhető volt egy-egy terület iránti erős motiváltság, vagy kimagasló
rátermettség: történelem iránti érdeklődés, éneklés - zene, alkotó fantázia
megnyilvánulása kézműves tevékenységek során.
Erősségeink az idei nevelési évben:
 kiemelkedő képességű gyermek felismerése, lehetőség biztosítása a képesség
kibontakoztatásához,
 szülő bevonása, a gyermekek otthoni támogatásának szorgalmazása,
 óvodapedagógusi
együttműködés,
segítség
nyújtása
a
gyermek
továbbfejlesztéséhez, folyamatos pozitív visszacsatolások küldése,
 eszközök biztosítása.
Fejleszthető terület: A gyermekek fejlesztésével kapcsolatban nem készült terv, ami
rögzítette az óvodapedagógusok gyermek érdekében tett lépéseit, ennek ellenére a
gyermek támogatása, lehetőségek biztosítása megvalósult.
Fejlesztési javaslat: tervszerű odafigyelés, mozgáskoordinációs torna.
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12. IKT alkalmazása: A digitális eszközök célszerű használatát hangsúlyozzuk: abban az
esetben tartjuk aktuális alkalmazásukat fontosnak, amennyiben van olyan cél, vagy
tevékenység, amelyhez az eszköz szélesebb lehetőségeket hordoz magában, mint más,
hagyományos megoldás. Ugyanakkor az esélyteremtésben is segítségünkre lehet, hiszen
a gyermekek számára egyformán elérhetővé válik egyrészt az információ, másrészt a
megszerzéséhez vezető út.
Erősségeink az idei nevelési évben:
 nevelőmunkákban idén bátrabban alkalmaztuk eszközeinket: projektor
segítségével tettünk „gyermek közelivé” bizonyos ünnepi tartalmakat,
 születésnapokról, ünnepeinkről készült fotók, felvételek közös megtekintése
 óvodai ballagáson a ballagó gyerekekről készült képekből ppt készítése és az
ünnepen való megtekintése,
 zárt facebook oldal hatékony működtetése a szülők informálása céljából.
Fejleszthető terület: tanulási folyamat segítése.
Fejlesztési javaslat: életkor adekvát anyagok felkutatása, beépítése.
13. Nemzetiségi nevelés
Erősségeink az idei nevelési évben:
 néphagyományok felelevenítése, kiszebáb készítés és égetés.
 a nemzetiségi neveléshez kapcsolódó óvodapedagógusi attitűd maximálisan
pozitív, az elkötelezettség, identitástudat adott,
 a gyermekeknél a nyelv szeretetének megalapozása, motiváltság elérése, a
bemeneti szinthez képest eredmények elérése megvalósult,
 a szülők támogatása biztosított, elismerik a szlovák nyelvi nevelés értékeit,
 életkornak megfelelő, játékos nevelés zajlik,
 a pedagógusok és munkájukat segítő dolgozók is használják a nyelvet egymás
között, így ösztönző nyelvi környezet veszi körül a gyermekeket,
 nyilvános ünnepeinken mindig megjelent idén is a szlovák tartalom,
 nem csak a nyelvi örökség, hanem a hozzá kapcsolódó népi kultúra átadására is
gondot fordítunk
Fejleszthető terület: újabb néphagyomány felelevenítésére az idén nem került sor.
Fejlesztési javaslat: hagyományőrző csoporttal több közös program szervezése.

1.3. Ellenőrzés
Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
Megvalósítás a 2018/2019-es nevelési évben
1.3.1. Tanfelügyeleti ellenőrzés
Tavasszal került sor Legénd tagintézményében a vezetői és intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzésre.
1.3.2. Önértékelés:
A nevelési évben két vezetői és egy intézményi (Legénd) önértékelésére került sor,
munkatervünkben meghatározottak szerint.
Az önértékelés eredményes volt.
Erősségünk: Az önértékelési terv megvalósítása
Fejlesztendő terület: informatikai kompetenciahiány
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1.3.3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkák értékelése: 4 fő.
 az óvodai csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek higiéniája
 étkezés szokásrendje
 a délutáni pihenés szokásrendszere
 kompetencia határok betartása
 játéktevékenységhez kapcsolódó szokásrendszer
 BTMN- es gyermekek nevelése
 csoportszoba díszítésében való közreműködés
 gondozási feladatellátás
 munkafegyelem, munkaügyi adminisztráció vezetése
 csoportos óvodapedagógusok megfigyelései.
Erősségünk: Dajkai hozzáértés, az óvodapedagógusok jobb kezei.
Fejleszthető terület: kiterjedtebb feljegyzési kör az elvégzett feladatokról, pl: udvari
tevékenységben való részvétel.
1.3.4. Felvételi és mulasztási napló:
Ellenőrzése folyamatos. Ellenőrzésükre, pontos vezetésükre a normatíva elszámolás miatt
is nagy hangsúlyt fektetünk. illetve az óvodába járási kötelezettség dokumentálása is
ebben a tanügy-igazgatási dokumentumban követhető nyomon.
Erősségünk: vezetése naprakész, érzékelhető az óvodapedagógusok törekvése az adatok
pontos kitöltésére, esetleges pontatlanságok azonnali és személy szerinti visszacsatolása.
Fejlesztendő terület: odafigyelés az olvasható kitöltésre, pontos adatkezelés változások
esetén is. /pl: lakcím, vagy szakértői bizottság vizsgálatának bevezetése a megfelelő
rovatba/
Fejlesztési javaslat: hatékonyabb önellenőrzés.
1.3.5. Csoportnapló:
Ellenőrzése/önellenőrzése folyamatos.
Erősségünk: A csoportnapló vezetésével kapcsolatos információkat a nevelőtestület tagjai
folyamatosan megosztják egymással a napló használata ezáltal számunkra egyszerűbbé
vált.
1.3.6. Nevelési gyakorlat /tevékenység/foglalkozáslátogatás/:
A nevelési gyakorlat vezetői ellenőrzése a Munkatervben tervezett látogatási ütemterv
szerint zajlott. tevékenységlátogatások:
2019. április: Piszár Tamásné
2019. január: Kucseráné Újszegi Teréz
Erősségünk: A nevelőmunka gyakorlati megvalósulása elismerést érdemlő, a tervezési és
megvalósítási eredményességet a vonatkozó dokumentumok tartalmazzák.
Fejleszthető terület: A tudásmegosztás és hatékonyság érdekében hasznos lenne
tevékenység/foglalkozáslátogatáson gyakrabban hospitálni egymásnál, előzetes
egyeztetés után. /nem csak önértékelés, ellenőrzés vagy nyílt nap alkalmával/
1.3.7. Látogatás, részvétel a Nagy-középső csoport Mikulás ünnepségén, Karácsonyi
ünnepségen, Anyanapon, Évzáró műsorán. Befogadás sikerességének ellenőrzése: 2018.
október.
Az intézményi belső ellenőrzés alkalmazott módszerei:
 spontán megfigyelés,
 tervezett megfigyelés,
 dokumentum ellenőrzés,
 ellenőrzést követő értékelő megbeszélés.
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Az ellenőrzések során fontos volt, hogy a dokumentumok rendszeresen, az elvárásoknak
megfelelően legyenek vezetve.
A belső ellenőrzési feladatok megvalósítása napi szintűnek nevezhető, hiszen mint
óvodapedagógus is működöm az intézményben, így teljes körű rálátásom van a pedagógiai
munkára és minden más tevékenységre.

1.4. Értékelés
Pedagógiai folyamatok - Értékelés
1.1.Szempont:
Milyen a
pedagógiai
programban
meghatározott
gyermeki
értékelés
működése a
gyakorlatban?

Elvárás: Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan
követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes
évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén
fejlesztési tervet készítenek.
Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.
Megvalósulás a 2018/2019-es nevelési évben

1.4.1. Fejlődés nyomon követési dokumentáció:
A gyermekek fejlődésének nyomon követését pedagógiai programunk alapján évente
háromszor rögzítettük a gyermekek egyéni fejlődés naplójában: novemberben, február és
májusban.
Az önmagához mért fejlődési utat tükrözi.
A nyomon követés a gyermek megfigyelésével, annak természetes közegében zajlik.
Tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés
irányát.
A megfigyelési dokumentációból az óvodapedagógusok a gyermek fejlődésével
kapcsolatos megfelelő következtetéseket levonják, szükség esetén fejlesztési vagy
tehetséggondozási tervet készítenek.
Erősségünk: A gyermekek dossziéjában/portfóliójában fejlődésükkel kapcsolatos
minden fontos adat, szülői nyilatkozat, mérési-értékelési eredmény /DIFER, logopédiai
szűrés/, pedagógiai illetve szakvélemény, fejlődési napló, fejlesztési terv, a fejlődés
szempontjából fontos gyermeki produktumok megtalálhatók.
Fejlesztendő terület: DIFER mérés során keletkezett adatok kezelése és feldolgozása
Fejlesztés iránya: A számítógépes adatrögzítő és adatelemző program (szoftver)
használatának elsajátítása.
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1.4.2. Visszacsatolási gyakorlat a szülők felé: fogadó óra és családlátogatás keretében
történik. Az eredmények tudatos visszacsatolása jó alapul szolgál az együttneveléshez.
Erősségünk: A szülői igény és részvétel a fogadó órákon.

1.4.4. Teljes dolgozói kör év végi értékelése:
Rövid összegző értékelés az év eredményeiről, nehézségeiről, kitekintés a következő
nevelési évre.
Erősségünk: jó munkahelyi légkör, inspiráló környezet. A szülőkkel való kapcsolattartás
pozitív, bizalomra épül, partneri viszony a jellemző. Nagyon pozitív a visszajelzés az új
gyerekeknél tett előzetes családlátogatások eredményéről. A gyerekek ezáltal otthoni
környezetben ismerik meg leendő óvodapedagógusaikat, az óvodapedagógusok pedig
rövid idő alatt több információhoz jutnak a gyermekkel kapcsolatban.
Fejleszthető területek: adminisztráció csökkentése.

1.5. Korrekció
Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Megvalósítás a 2018/2019-es nevelési évben
Önértékelés: Önértékelési szabályzatunkat kidolgoztuk, a 2017. január 1.-jétől hatályos
Önértékelési kézikönyv szerinti elvárás rendszerhez igazítottuk intézményi elvárás
rendszerünket.
Egészségügyi vizsgálatok, mérések
Védőnői látogatások: Tisztasági ellenőrzés
Fogászati ellenőrzés: A fogászati ellenőrzésről a szülők probléma esetén tájékoztatást
kaptak a fogorvostól.
DIFER mérés: Pedagógiai programunk alapján idén is elvégeztük a gyermekek 5 éves
korától standard mérőeszközként a DIFER mérést alkalmazva, eredményeit különös
tekintettel figyelembe véve a tanköteles korúakra /kimeneti mérésként/ vonatkozóan. A
mérést felelős óvodapedagógus végezte, a gyermeket kiemelte a csoportból.

2. Személyiség és közösségfejlesztés
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2.1. Személyiségfejlesztés
Személyiség és közösségfejlesztés – Személyiségfejlesztés
2.1.1.Szempont:
Hogyan történik a
gyermekek szociális
hátrányának enyhítése?

Elvárás: Az intézmény vezetése és érintett
óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden
gyermek szociális helyzetéről.

Óvodás gyermekek létszámadatai/Alapító Okirat szerinti feladat ellátás
Feladat ellátási hely

Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda

Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma
Napi nyitva tartás
tól-ig
Napi nyitva tartás
időtartama
2018/2019 nevelési év

50 fő

Óvodai nevelésben
részt vevő összes fő
Ebből szlovák
nemzetiségi
nevelésben
részesülők száma
Tényleges
gyermeklétszám
alapján
meghatározott
csoport átlaglétszám
Férőhely
kihasználtság 2018.
október 1.-jén

Két részben vegyes életkorú csoport
6.30 órától – 16.30 óráig
10 óra
2018. október 1.

2019. május 31.

50 fő

53 fő

50 fő

53 fő

25 fő

27 fő

100 %

Férőhely
kihasználtság 2019.
május 31.-én

100 %

1 óvodapedagógusra
jutó gyermekek
száma 2018. október
1.-jén
1 óvodapedagógusra
jutó gyermekek

12,5 fő

14 fő
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száma 2019. május
31.-én
Igazolatlan
mulasztások száma

0 fő
Fejlesztendő terület: A mulasztások csökkenő tendenciát
mutatnak, de az igazolások bemutatása gyakran akadozik.
Fejlesztési javaslat: Szülői értekezleten az igazolások pontos
bemutatásának nyomatékosítása. S annak tudatosítása, hogy
betegség után csak orvosi igazolással érkezhet vissza a
közösségbe.
2018/2019 nevelési év
2018. október 1.
2019. május 31.
50 fő
53 fő
Étkező gyermekek
száma
100%
100%
A tényleges
összlétszám %-a
Az egész év folyamán: 0 fő
Speciális étrendet
igénylő gyermekek
száma
11 fő
11 fő
9 fő
Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők száma
43 fő
43 fő
47 fő
Szülői nyilatkozatok
alapján
térítésmentesen
étkezők száma
2 fő
2 fő
2 fő
Hátrányos helyzetű
gyermekek száma
Halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek száma
SNI gyermekek
száma
BTMN gyermekek
száma
Veszélyeztetett
gyermek
Félnapos óvodás
2017/2018 nevelési év
Gyermekét egyedül
nevelő szülő
3, vagy több
gyermeket nevelő
családban élő
Körzethatáron
kívülről bejáró
gyermek
Gyermekbalesetek
száma

1 fő

1 fő

1 fő

Nincs
3 fő
0 fő
0 fő
2016. október 1.

2017. május 31.

6 fő

6 fő

19 fő

19 fő

19 fő

9 fő

9fő

7 fő

2016.
szeptember 1.
6 fő

Az év során nem történt baleset.
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2 fő kiemelkedő képességű gyermek
Beszámoló 1.2. Megvalósítás cím alatt az 1.2.2. A szakmai
fejlesztési feladatok megvalósításának értékelése: 11. pont
Tehetséggondozás
16 fő
5 gyermek MSSST szűrését,
3 gyermek iskolaérettségi vizsgálatát,
3 gyermek komplex vizsgálatát.
Erősségünk: Minden olyan esetben felvállaljuk a szülő
meggyőzését a vizsgálat szükségességéről, amelyben a gyermek
érdeke kívánja. Ez kötelességünk, de nem könnyű feladat.

Óvodai nevelésünk célja a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, az egyéni
képességek figyelembe vételével, szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezetben. Ezért idén
is kiemelten fókuszáltunk:


a gyermeki kompetenciák fejlesztésére,



párhuzamos tevékenykedtetésre, hogy minden gyermek megtalálja a számára vonzót,



alkalmazott nevelési, tanítási és tanulásszervezési eljárásainkkal a különböző
szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését, tanítását
szolgáltuk.

Gyermekvédelmi munka:
Gyermekeink szociális helyzetéről elsősorban a családtól kapunk képet. A gyermek lehetőség szerint - óvodába lépése előtt az óvodapedagógusok családlátogatást végeznek,
ahol tájékozódnak a gyermek szociális helyzetéről, ezt segíti a szülő által kitöltött anamnézis
lap is.
A gyermek óvodai jelenléte során kiemelten figyeljük a gyermek viselkedését, játékát,
ruházatát, étkezési jellemzőit, a negatív változások okát igyekszünk feltárni, a problémát
jelezni a gyermekvédelmi felelős felé.
Az idei nevelés év során a gyermekjóléti szolgálattal rendszeres konzultációra egy esetben
volt szükség.
Szociális hátrányok enyhítése céljából olyan kirándulásokat, programokat szerveztünk,
amelyek minden gyermek számára hozzáférhetőek, nem jelent nagy anyagi terhet a szülők
számára. Ez mellett feladatunk volt a helyes egészségügyi, étkezési szokások alakítása és a
beszédfejlesztés ezeknél a gyermekeknél, figyelembe véve az otthonról hozott szokásokat.
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai zárás alatti
étkeztetése megvalósult.
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Erősségeink: Az óvodapedagógusok és a vezetés valóban minden gyermek szociális hátterét
ismeri, köszönhetően annak is, hogy kis település óvodája vagyunk, valamint a nyitott
óvodapedagógusi attitűdnek.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel a megfelelő gondoskodással, odafigyeléssel
foglakoztunk, szakemberek bevonásával támogattuk fejlődésüket.
Fejlesztendő terület: a felzárkóztatásra több energiát szánunk, mint a kiemelkedő
képességű gyermekek segítésére.
Fejlesztési javaslat: A tehetségígéretes gyermekek képességeinek kibontakoztatása is
tervezett legyen.

2.2. Közösségfejlesztés
Személyiség és közösségfejlesztés - Közösségfejlesztés
2.2.1.Szempont:
az intézmény közösségépítő
tevékenységei hogyan,
milyen keretek között
valósulnak meg?
1. Szülői értekezletek:

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

Évindító és évzáró: 2 alkalom, Részvételi arány összességében: 80 %-os
A harmadik értekezlet csak az iskolába menők számára volt megszervezve, ezen a
részvétel 100%-os volt.
2. Fogadóóra:


a gyermekek fejlettségével kapcsolatos tájékoztatás



egyéb fogadóóra: szülői igény, illetve óvodapedagógusi jelzés alapján
szerveződött. Tapasztalatunk szerint az év első felében gyakrabban igénylik a
szülők. Óvodapedagógus által kezdeményezett fogadó órákat a gyermekek
vizsgálatra küldésével kapcsolatos megbeszélések indokolták.

3. SZK értekezletek:
4 alkalomról készült jegyzőkönyv / szeptember, február, március, május/, de több
megbeszélést is tartott a szülői közösség képviselete, jellemzően a nagyobb ünnepek előtt.
Az óvoda Szülői Közössége kiválóan működik! Aktív, támogató hozzáállásukkal a
gyermekek és az intézmény érdekeit eredményesen szolgálják, hatékony közvetítői a
szülői igényeknek is.
Kezdeményezéseik idén:
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Szüreti jótékonysági bál szervezése



Mikulás csomagok összeállítása,



Karácsonyi ajándékok elkészítése



karácsonyi játékok gyűjtése



a farsangi bál lebonyolításának segítése,



farsangi meseelőadás



évzáró ünnepség dekorációjának és lebonyolításának elkészítése.

4. Ünnepeken, jeles napokon való aktív részvétel:


szüreti felvonuláson, népviseletben közös jelenlét a falu rendezvényén,



autómentes napon a program „betartása” – csak autó nélkül!



Márton napi felvonulásra minden gyermeket kísért szülő, melyre mindkét csoport
előadással készült



az idősek napjára elkísérték gyermekeiket, hogy azok köszönthessék az időseket,



a farsangi mulatság szervezésébe is bekapcsolódtak,



a csoportok nyílt napjainak látogatottsága kielégítő volt,



az iskola nyílt rendezvényeire elkísérték a szülők is gyermeküket,



Adventi kézműves délutánon a jelenlévő gyermekek szülei mindannyian
bekapcsolódtak a barkácsolásba,



gyermeknapi kiránduláson a gyerekek szüleikkel vettek részt, igen nagy számban
látogattunk el a Gyöngyösi Mátra Múzeumba buszokkal és autókkal,



„Anyanap”: anyukák részvételével: meghitt köszöntő, közös anya-gyerek játékok:
közös anya-gyerek tészta-nyaklánc készítés emlékbe, népi játékok, versenyek,
arcfestés, közös tízórai.

5. Óvodáért végzett szülői munkafelajánlások/felajánlások:


adventi vásárhoz szükséges eszközök megvásárlása, sütemények sütése és árulása



ajándéktárgyak készítése, (anyanap, karácsony)



barkácsoláshoz szükséges eszközök előkészítése



karácsonyfa beállítása,



tisztasági szerek beszerzése



Szüreti felvonulás, jótékonysági bál szervezése



„Egy gyerek egy palánta” programba való bekapcsolódás



udvari játékok javításában való részvétel.
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közreműködés az ünnepi előkészületekben.



farsangi mese díszleteinek elkészítése, az előadás megvalósítása



évzáró-ballagás lebonyolításában aktív részvétel (dekoráció, PPT, sütemények,
szervezés…

6. Családlátogatás: A kiscsoport óvodapedagógusai augusztusban minden újonnan
érkező gyerek családjához ellátogattak. Évközben további egy alkalommal szerveztünk
családlátogatást.
Erősségeink: a szülők részvételével nagyon sok közösségépítő tevékenység valósult meg,
ami azt jelenti, hogy a szülők bevonódásáért saját gyermekük óvodai nevelésébe, a
kollégák igen sokat tesznek.
Fejlesztési javaslat: közös családi nap sütögetéssel/főzéssel, olyan szülői fórum
szervezése, ahol – érdeklődésüknek megfelelő – előadó van.

Az óvodapedagógusok közösségfejlesztő munkáját az óvodában szervezett ünnepek,
hagyományok ápolása is alátámasztják.

Ssz.

Terület

1.

Tábori hét

2.

Autómentes nap

3.

Szüreti felvonulás
/települési szintű
rendezvény
Szüret projekt hete
/pályázat/

4.

Állatok Világnapja

Célcsoport
mindkét
gyermekei

Program megvalósulása

csoport Cél: Innováció a könyvtárban c.
pályázat
keretében
az
anyanyelvi
nevelés
hangsúlyozása
különleges
programokba építve.
mindkét
csoport Cél:
környezettudatos
gyermekei
szemlélet alakítása, egészséges
életmód
hangsúlyozása,
mozgásigény alakítása.
gyerekek – szülők – A gyermekek igény szerint
óvoda dolgozói – szüleikkel népviseletbe öltözve
egyéb részt vevők
vettek
részt,
az
óvoda
dolgozóival együtt.
Cél: a régi hagyomány
felelevenítése, közös újraélése.
Közösséghez
tartozás
élményének átélése.
gyerekek – szülők – Ellátogattunk
egy
óvoda dolgozói – baromfiudvarba
egyéb részt vevők
Cél: állatokkal való közvetlen
találkozás.
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6.

Iskolások meseelőadása az
óvodában és iskolában.
Cél: anyanyelvi nevelés, közös
irodalmi élmény átélése
Nagy-középsőcsoport Interaktív meseelőadás közben
Szegedi
gyerekei
szerezhetünk ismereteket a
Látványszínház:
környezet
megóvásával
kapcsolatosan.
Tüskés hátú jóbarát
Cél: környezettudatos nevelés
c. interaktív előadás
megalapozása.

7.

Ákom-bákom

8.

Márton nap

9.

Márton

5.

A magyar népmese
napja

gyerekek

Nagy-középsőcsoport Cél: Élménynyújtás bábelőadás
gyerekei
megtekintésével. A színházban
bábcsoport: Péter
való viselkedés szabályainak
elsajátítása.
és a farkas c.
Gyerekek

napi Gyerekek- szülők

lámpás felvonulás

10.

Idősek napja

Nagy-középsőcsoport

11.

Utazó Planetárium

Nagy-középsőcsoport

12.

rendezvény:
Adventi vásár és falu
gyerekek-szülők
Mikulás ünnep

13.

Iskolások műsora

Mindkét
gyerekei

csoport

20

Palinta társulat: Lúdláb a tálba
c. interaktív előadása
Cél: anyanyelvi nevelés, zenei
élmény, közös irodalmi élmény
átélése
A szülőkkel és iskolásokkal
közösen szerveztük meg. Az
iskola színvonalas műsorral, az
óvoda a megvendégeléshez
szükséges libazsíros kenyérrel
és meleg teával készült az
eseményre.
Cél:
erkölcsi
érzelmek
fejlesztése
a
legenda
megismertetésével,
közösséghez tartozás megélése,
egy
régi
hagyomány
felelevenítése.
A nagycsoportosok műsorral
köszöntötték
az
idős
közönséget.
Cél: idősek tiszteletére nevelés
Cél: Érdeklődésük felkeltése,
ismeretek
bővítése,
a
csillagászat témakörében
A
gyerekekkel
közös
ajándéktárgyak
készítésével
készültünk,
hogy
azt
eladhassuk a vásárban.
Cél: Munka szeretetére nevelés
Iskolások meseelőadása az
óvodában.
Cél: anyanyelvi nevelés, közös
irodalmi
élmény
átélése,
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14.

Mikulás ünnepség

gyerekek
iskolás gyerekek

15.

Advent
Kézműves délután
a szülőkkel

gyerekek,
testvérek

16.

Ovi- Karácsony/

gyerekek

17.

Falu karácsony

gyerekek, szülők, az
egész falu közössége

18.

Nyílt napNagycsoport

gyerekek,
szülők,
leendő tanító

19.

Farsang

gyerekek – szülők –
családok

szülők,

21

ráhangolódás
a
Mikulás
érkezésére
Mikulás érkezése előtt az
iskolások előadtak egy mesét,
melynek főszereplője a Mikulás
volt.
A várakozás időszaka egyben a
készülődésé is volt, kedves
köszöntővel, bemutatkozással
fogadtuk a Mikulást.
Cél: esztétikai és erkölcsi
érzelmek fejlesztése.
A
készülődés
időszaka,
ünneplőbe öltöztettük az óvodát
és vele a lelkünket is.
Cél: a meghitt, közös alkotás,
ünnepvárás,
összetartozás
érzésének fejlesztése.
Mindkét
csoport
együtt
ünnepel: közös karácsonyfa
díszítés,
közös
éneklés,
gyertyagyújtás. Majd mindkét
csoport a saját helyén ül az
ünnepi asztalhoz.
Cél:
erkölcsi
érzelmek
fejlesztése,
közösséghez
tartozás
megélése,
idősek
tiszteletére nevelés.
A falu közös ünneplése ez a
délután, melyre mindenki, így
mi
is
kedves
műsorral
készülünk.
Meghitt
hangulatban ünnepelhet együtt
a falu apraja és nagyja.
Cél:
A
faluközösséghez
tartozás érzésének fejlesztése, a
közös ünneplés
A nagycsoportosok nyílt napján
szinte minden gyermek szülője
részt vett, s ebből az alkalomból
meghívtuk a leendő elsős tanító
nénit és az igazgató nénit.
Cél: betekintés nyújtása a
csoport életébe, működésébe.
A
művelődési
házban
megtartott
nyilvános
jótékonysági mulatságot hosszú
előkészület előzte meg. A
szülők idén is előadtak egy
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mesét az óvodás gyerekeknek,
melynek igen nagy sikere volt.
A gyermekek a farsangi
időszakban csoporton belül is
lehetőséget kapnak arra, hogy
jelmezbe bújjanak és a szabad
játék
során
táncoljanak,
mulatozzanak.
Cél: hagyomány felelevenítése,
közösségformálás kiterjesztése.
gyerekek,
néhány A hagyomány a tél elűzésére
Télűzés-kiszebáb
összpontosít, a közös élmény
égetés,
majd
a szülő
erősíti az összetartozás érzését.
kiszebáb patakba
Cél: újabb és újabb hagyomány
dobása
felelevenítése,
közösségformálás kiterjesztése
Cél: Prevenció: az egészségre
Rétság
Fejlesztő Gyerekek
káros anyagok használatának
Iroda
elkerülése interaktív előadás,
foglalkozás keretében.
két
tagintézmény Csizmás kandúr bábelőadás a
Ákom-bákom
gyerekei
Műv.házban
bábcsoport
iskolások
Cél: Élménynyújtás bábelőadás
megtekintésével. A színházban
való viselkedés szabályainak
elsajátítása.
gyerekek - szülők
Óvodai keretek között mindkét
Az 1848-as
csoport
a
gyermekek
szabadságharc
életkorának megfelelő szinten
Március 15.
közvetítette az ünnep üzenetét.
(Projektor,
kivetítő)
A
Kopjafához
elvittük
a
megemlékezés zászlóit, majd
megnéztük
az
iskolások
műsorát.
Este több szülő eljött a
települési megemlékezésre.
Cél: hazafiasságra nevelés
gyerekek
Környezettudatos nevelésünk
A Víz világnapja –
szempontjából elengedhetetlen
a figyelem felhívása a víz
fontosságára,
tisztaságának
óvására. Több szempontból
több
érzékszervet
foglalkoztatva dolgoztuk fel a
témát,
cselekvő
tapasztalatszerzéssel.
Cél:
Környezettudatos
szemlélet alakítása.
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26.

Nyílt
nap
kiscsoportban

27.

Nyílt nap az
iskolában

28.

29.

30.
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gyerekek

a Kiscsoportos
gyerekek-szülők

Játékos
feladatokkal
készültünk, a nagyobbakkal
már
a
szimbólumok
megértésére is sor kerítettünk
beszélgető
körön.
A
locsolkodás hagyományát az
óvodában is felelevenítettük.
Cél: hagyomány közvetítése,
esztétikai és erkölcsi nevelés.
Cél: betekintés nyújtása a
csoport életébe, működésébe.

Nagy
csoport Kézműves, mozgásos, rajzos és
iskolába
menő irodalmi témában szervezett
gyermekei- szülők
tevékenységek
közösen
a
tanítókkal,
ill.
alsós
gyerekekkel.
Cél:
zökkenőmentes
iskolakezdés
biztosításának
lehetősége.
gyerekek
Ezen a napon, illetve ezen a
Föld világnapja:
tematikus
héten
minden
„Egy gyerek egy
gyermek egy virágpalántát
palánta”
hozott az óvodába, melyet
közösen
ültettünk
el
virágládákba. Minden virág
mellé beszúrtuk a gyermek
jelét, így nyomon követhették a
virágok
fejlődését
és
gondozását. Az ismeretszerzés
mellett
a
környezet
esztétikumának fontosságára is
felhívja a figyelmet ez a
kezdeményezés.
Cél: környezet esztétikumának
alakítása,
ismeretszerzés,
munkára nevelés.
Nagy
és Az öreg halász
és a
Ákom-bákom
középsőcsoport
nagyravágyó
felesége
bábcsoport
Cél: Élménynyújtás bábelőadás
megtekintésével.
Erkölcsi
értékek közvetítése.
gyerekek- anyukák
Minden gyermek anyukájával
„Anyanap”
érkezett az óvodába, amelyre
egész
napos
programmal
készültek a gyerekek. Együtt
játszottunk, együtt tízóraiztunk,
majd előadtuk meghitt köszöntő
műsorunkat. A Műv.házban
anya-gyerek népi játékokat
szerveztünk. (Eső miatt)
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31.

Néptánc nyílt nap

gyerekek – szülők

32.

GyermeknapApanap

gyerekek – szülők

33.

Évzáró - Ballagás

gyerekek - szülők

34.

Tábori hét

gyerekek

Közös
kézműveskedés,
nyaklánc készítése tésztából,
arcfestés.
Cél: szülők tiszteletére nevelés,
anya-gyerek programok átélése
Cél: Betekintés nyújtása a
néptánc foglalkozásba, a tanult
ismeretek bemutatása.
Szülők-gyerekek
közösen
kirándultunk Gyöngyösre a
Mátra Múzeumba. Tartalmas,
élménydús programokban volt
részünk.
Cél: közösségépítés, erkölcsi
érzelmek fejlesztése.
Az iskolába készülő gyermekek
nagy ünnepe ez az alkalom,
melyre
mindkét
csoport
műsorral készült. Ezután a
nagyokat
elbúcsúztatták
kiscsoportos
és
középsőcsoportos
társaik.
Közös süteményezéssel zárult a
program.
Cél:
az
ide
tartozás,
összetartozás megélése, az
ünnep méltó megünneplése.
Cél: A tábor megszervezésével
élményekben gazdag, tartalmas
programokon való részvétel
biztosítása: minden nap a
könyvtárban indítottuk a napot,
mesehallgatás, bábozás, buszos
kirándulás Veresegyházára a
Medveotthonba,
kézműves
foglalkozások,
mozgásos
játékok, versenyfeladatok,.

3. Eredmények
Eredmények
3.1. Szempont: Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
Milyen
- helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon
eredményességi
megszervezett mérések eredményei – Difer mérés
mutatókat
- esetleges rajzverseny eredmények
tartanak
- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók
nyilván az
- elégedettségmérés eredményei /szülő, óvodapedagógus,
intézményben?
pedagógiai munkát segítők/
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önértékelések eredményei

Ssz. Elért eredmények
alakulása
1.
Beiskolázási adatok

2.

3.

Száma

Aránya
%

Tanköteles korú
gyermekek száma

20

100%

Közülük az iskolai
tanulmányukat elkezdők

15

75%

Óvodában maradók száma

5

25%

Megjegyzés

A szülő és az óvoda
egyetértésével,
illetve
szakértői
vélemény
javaslatára maradnak az
óvodában.

Felzárkóztató foglalkozáson részt vevő gyermekek a tanköteles korú
gyermekek vonatkozásában
Logopédia

10

18 %

Óvoda szinten összesen:11 fő

Szenzomotoros fejlesztés

10

14%

Óvoda szinten összesen:10 fő

Komplex fejlesztő
foglalkozás

3

Óvoda szinten összesen:3 fő

Pszichológus

1

Nem egész
időszakosan.

évben,

csak

Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek száma óvoda szinten
Nem szerveztünk tehetséggondozó foglalkozást idén.

4.

5.

6.

Mérési adatok
DIFER mérésben részt
vevő

15

100 %

Megfigyelés

50

100 %

Gyermekrendezvények és
programok száma
Élményszerző
kirándulások, séták
Fluktuáció

Ebből 5 programon csak a
Nagy-középső csoport vett
részt. Életkorilag ők voltak
alkalmasak rá.
A csoportok rendszeresen szervezetek, a tematikus
tervekhez kapcsolódóan
32
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Más csoportba átvitt
gyermekek száma
Más óvodába átvitt
gyermekek száma
Panaszkezelés

0

-

3

6%

Panasz esetek száma

0

-

Eredményesen kezelt
0
panaszok száma
Szülői igényekre alapozott szolgáltatások és résztvevők

8.

Óvodai hittan

27 fő

Pedagógusértékelés - Minősítés
Szaktanácsadói
0
támogatásban részesülők
Minősített pedagógusok
0
száma
Tanfelügyelettel érintettek

9.

10.

Önértékelést elvégző
pedagógusok száma
Elismerések kitüntetések

11.

Iskolai elégedettség mérés

12.

-

Csak a
csoport

Nagy-középső

-

2

25%

0

-

Legénd
vezetői
és
intézményi tanfelügyelet

A
tanítónő
szóban
pozitívan értékelte az
óvodapedagógusok
számára a gyerekeket.
Pályázati tevékenység: Idén 1 pályázaton vett részt az intézmény: nagy
mennyiségű színes gyurmához jutottunk általa.
-

-

Fejlesztési javaslat:


Az iskolába lépett gyerekek tekintetében a tanítóval való konzultáció október
hónapban a DIFER mérés eredményeiről, februárban a fejlődés nyomon követése
dokumentum alapján



jövőre javasolt elvégezni a pedagógiai programunkban megfogalmazott neveltségi
mutatók alapján történő mérést az iskolába menő gyerekek esetében /fejlődés
jellemzői óvodáskor végére/



jövőre a teljes partneri elégedettség mérés elvégzése,

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
4.1.Szempont:
Milyen
pedagógus
szakmai
munkaközösségek
működnek az
intézményben,
melyek a fő
tevékenységeik?

Elvárás: Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk
alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint
dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe
vételével határozzák meg.
Intézményi elvárás: Az óvodapedagógusok részt vesznek a
munkaterv tartalmi összeállításában, az egyes felelősök
elkészítik a területükhöz kapcsolódó munkatervet. A munkaterv
az intézményi célok figyelembe vételével kerül meghatározásra.

Kis intézmény lévén munkaközösség nem működik óvodánkban, ennek ellenére az
óvodapedagógusok szakmai együttműködése elengedhetetlen az eredményes pedagógiai
munka érdekében. A tagintézmény-vezető a saját intézményében folyó pedagógiai munka
megszervezéséért felelős. Munkatervünkben rögzítjük azokat a területeket, feladatokat,
amelyeket egy-egy óvodapedagógus kézben tart. Az óvodapedagógusok erősségeiket,
érdeklődési körüket figyelembe véve kapnak/vállalnak feladatokat.
Gyermekvédelmi felelős: Kucseráné Újszegi Teréz – az óvodavezető és a csoportvezetők
hatékony közreműködésével végzi a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását,
dokumentáció elkészítését, jelzőrendszer működtetését. /Gyermekvédelmi beszámoló a
2018/2019-es nevelési évről.
Önértékelést támogató munkacsoport: a 2018/2019 nevelési évre tervezett önértékelés
lebonyolítása sikeresen megtörtént.
Az óvodai ünnepek, egyéb programok előkészítését, megszervezését, a munkatervben
kijelölt felelősök végezték, saját személyre szóló vállalásuknak eleget tettek.

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
4.2.Szempont:
Hogyan történik az
információáramlás az
intézményben?

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

Az információátadás színterei
1.Nevelés nélküli
munkanapok /nevelőtestületi

Megvalósulás
A munkatervben tervezett 5 alkalomból 5-öt vettünk
igénybe,
szervezetfejlesztésre,
csapatépítő
kirándulásra is sort kerítettünk. Egy alkalommal a
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Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda
2618 Nézsa, Szondi út 48.

tanácskozások, alkalmazotti kör
értekezletei/

2. A nevelőtestület óvoda
működését és
eredményességét támogató
értekezletei

3. Munkatársi értekezletek a
csoportban együtt dolgozó
óvodapedagógusok és dajkák
között.
4. Alkalomszerű, szükség
szerinti munkaértekezletek,
megbeszélések.
5. Szaktanácsadás
6. Hospitálás, szakmai
tapasztalatcsere.

7. Elektronikus
kapcsolattartás

8. Faliújság

9. Telefon

10. Szakmai tapasztalatcsere
más óvodákkal

OM: 202160

pedagógiai munkát segítők is részt vettek a
tanácskozáson, mert az adott témák az ő munkájukat is
érintették. Mind a beszámoló tartalmát, mind a
2019/2020-as év munkatervének feladatait ismerniük
kell, hogy hatékony segítői legyenek a pedagógiai
munkának.
A nevelés nélküli munkanapokról kifüggesztett
tájékoztatás tartalmazta indokolt esetben a felügyelet
biztosításának lehetőségét. A szülők nem igényelték a
felügyeletet.
A nevelőtestületi tanácskozásokról minden esetben
készült jegyzőkönyv.
A munkatervben meghatározottak és tervezettek
szerinti értekezletet megtartottunk. A tervezetteken
kívül két alakalommal került sor nevelőtestületi
megbeszélésre. Az értekezletek a korrekt tájékoztatást,
az aktuális feladatok megbeszélését, elosztását,
egyeztetések, értékelések, esetleges felmerülő
problémák megbeszélését szolgálták.
Külön megbeszélésre évente 5 alkalommal került sor
mindkét csoportban, jellemzően a dajka nevelőpartneri
lehetőségeivel kapcsolatban, illetve nagyobb ünnepek
előtt a feladatok tisztázásával kapcsolatban.
Váratlanul felmerülő problémák esetén, vagy
szervezési feladatok sürgő megbeszélése miatt, illetve
új információk közlése indokolta az év során többször
is.
Ebben a nevelési évben nem vettük igénybe
szaktanácsadó segítségét.
A horizontális tanulás fontos eleme szakmai
együttműködésünknek, a tanulás ilyen formája is
hatékony segítője módszertani kultúránk fejlődésének,
ez mellett a tapasztalatcserék ösztönzik a
szakkifejezések használatát, szakmai szókincs
bővülését is.
Egyre inkább beépül és működik az elektronikus
kapcsolattartás a kollégák között, hatékony, gyors
információátadást tesz lehetővé: e-mail, közösségi
oldal. Ezen a téren erősödött az IKT kompetencia a
kollégák körében.
Eseménynaptár, havi lebontású feladatok, aktuális
vezetői és pedagógusi közlések kifüggesztésére
használjuk.
Jellemző a flottás telefonvonal használata, ami
költséghatékonnyá teszi a telefonon történő
megbeszéléseket.
A környék óvodáival jó szakmai kapcsolatot ápolunk,
különösen a vezetői körben eredményes az
információcsere, de az óvodapedagógusok is gyakran
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tartanak „ötletbörzét”, szakmai beszélgetéseket.
Jellemzően informális módon szerveződik.
Erősség: A formális kommunikáció mellet az informális is pozitív tartalmú az
intézményben. Mára jól működnek a kommunikációs csatornák, ritka, ha elakad az
információ.
Fejleszthető terület: pontos, határidőt betartó adatszolgáltatás.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény külső kapcsolatai
5.1. Szempont:
Hogyan
kapnak
tájékoztatást a
partnerek az
intézmény
eredményeiről?

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja
külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális, vagy
papírlapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek
biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és
fejlesztik.

Az óvodapedagógusok az információ átadás alábbi formáit gyakorolják a partnerek
tájékoztatása során
Az információátadás formái
Szóbeli

Írásbeli

Egyéni beszélgetések

Központi hirdetőtábla

Értekezletek, megbeszélések

Csoport faliújság
Meghívó, levél
Plakát
Honlap
Közösségi oldal: zárt közösségi csoportban
információk, fotók megosztása
Nézsa honlapon való megjelenés
Cikkek írása a helyi újságba

Az intézmény legfontosabb külső partnereivel történő kapcsolattartás 2017/2018-ban
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Dátum
Alkalomszerű,
illetve
folyamatos

Nézsai Szlovák 2019. 09.02.
Mikszáth
Kálmán
Általános Iskola
2019. január

Tartalma



intézményvezető
hivatalos ügyintézés
Társulási
üléseken
való
részvétel,
stratégiai és operatív
minden dolgozó
dokumentumaink
benyújtása
véleményezés,
elfogadás céljából.
 települési
rendezvények
és
intézményi
rendezvények
szervezésében
és
lebonyolításában való
részvétel (Pl. Falunap,
Szüreti
felvonulás,
idősek
napja,
falukarácsony…)
Évnyitó: az új elsősök 2 óvodapedagógus
elkísérése
Nyílt nap a nagycsoportban, 2 óvodapedagógus,
tanító meghívása.
tanító, szülők
Szülői
értekezlet
a
nagycsoportnak.

A leendő elsős tanítónő 2 óvodapedagógus
részvétele a Nagy-középső
csoport egyes rendezvényein,
(farsang, nyílt nap, ballagás)
tevékenység látogatások.
2 óvodapedagógus
2018.10. és 12. iskolások meseelőadásai
tanítók
hó
egész évben Védőnő
tisztasági óvodapedagógusok
folyamatos
ellenőrzése, szükség szerinti intézményvezető
látogatásai, adatszolgáltatás
- fogorvos szűrővizsgálata
szükség szerint Vizsgálati
kérelem, óvodapedagógusok
szakvélemény kérése,
intézményvezető
- fejlesztő foglalkozás
. szenzomotoros fejlesztés
- MSSST szűrés
- Logopédus biztosítása
egész évben - Szakmai nap
intézményvezető
folyamatos
- Továbbképzés
óvodapedagógusok
- Tanácsadás
2018. febr.-tól

Egészségügyi
szervek
Pedagógiai
szakszolgálat

Pedagógiai
szakmai

Kapcsolattartók
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szolgáltatás
(POK)
egész évben - Étel mennyiségi, minőségi
folyamatos
mutatóinak
megbeszélése,
változtatás kérése, létszám
jelentése
Családsegítő és telefonon
- Eseti megbeszélések,
gyermekjóléti
folyamatos
jelzések, beszámoló készítése
Szolgálat helyi
- Estekonferencia
szerve
Nemzetiségi
alkalomszerű
- Támogatások igénylése,
Önkormányzatok
rendezvényeiken és
pályázatokon való részvétel,
- véleményezési jog
biztosítása.
Egyház
alkalomszerű
Hitoktató biztosítása,
hittantábor szervezése.

intézményvezető
élelmezésvezető

Egyéb szervek: folyamatos
ÁNTSZ,
KIR,
OH.,
MÁK,
KSH, NÉBIH…

intézményvezető

Konyha

Adatszolgáltatás,
ellenőrzéseknek való
megfelelés, ügyintézés.

intézményvezető
gyermekvédelmi
felelős
intézményvezető
óvodapedagógusok

intézményvezető

Erősségünk: Intézményünk külső és belső partnereivel egyaránt a hatékony és eredményes
együttműködésre törekedett.
A kapcsolattartás során a partneri viszony kialakítása, fejlesztése volt a cél.
Fejlesztendő terület: Az intézmény külső partnerei számára fontos információs bázis Nézsa
honlapján az óvoda dokumentumainak, eseményeinek megjelenítése. Ennek rendszeres
aktualizálása, frissítése, informatívabbá tétele a jövőben továbbra is feladatunk.

6. A pedagógiai munka feltételei
6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
A pedagógiai munka feltételei – Tárgyi, infrastrukturális feltételek
6.1.1.Szempont:
Hogyan felel meg az
infrastruktúra az intézmény
nevelési/tanítási
struktúrájának, pedagógiai
értékeinek, céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a
pedagógiai program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a
fenntartó felé.
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A 2018/2019-es nevelési év fejlesztési terveit éves Munkatervünkben határoztuk meg,
összhangban Pedagógiai programunkkal valamint a kötelező eszköz- és felszerelés
jegyzékkel.
Megvalósult fejlesztések, eszközbeszerzések a 2018/2019-es nevelési évben:
Terület

Fejlesztés tárgya

a bölcsőde építés miatt az udvari
játéklehetőségeink korlátozódtak, az udvar
területe lecsökkent. Reményeink szerint a
bölcsőde megépülésével az udvar helyzete is
rendeződik.
Csoportszobák
 játékállomány fejlesztése mindkét
csoportban,
 mozgásfejlesztő eszközök
 ritmushangszerek
 szalagok, babzsákok, CD lejátszó,
táncbotok, kendők
 diavetítő, diafilmek
 dekorálás aktualitásnak
megfelelően.
Gyermeköltözők,
 új dekorációk felhelyezése
folyosók
 faliújságként működő parafatáblák
számának bővítése.

Forrás

Udvar

Gyermekmosdó




Felnőtt étkező




Fenntartó, pályázat,
Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat, SzK.

Fenntartó,
Költségvetés,

szükséges javítások elvégzése.
WC paraván, pohártartók,
tisztítószeres szekrény, zárható
szekrény.
kibővült a gyermekek edényeinek
tárolásával
mosogatógép

Költségvetés,
fenntartó.

Költségvetés,
Fenntartó

Vezetői iroda,
egyéni fejlesztő
szoba
Felnőtt öltöző



szakemberek eszközigényének
kiszolgálása,

Költségvetés.
Fenntartó

Egyéb
fejlesztések




kézműves anyagok vásárlása
tornamatrac vásárlása

- Költségvetés,
- Nemzetiségi
Önkormányzat

Erősségünk: Az óvoda minden dolgozója valamint a SZK is szívügyének tekinti, hogy a
gyermekek számára rendelkezésre álljanak a fejlődésükhöz szükséges feltételek, eszközök.
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Mindenki azon dolgozik, hogy jó legyen az óvodába belépni, és a tárgyi környezet is ezt
sugallja.
Fejlesztési javaslat: Olyan pályázatokban való részvétel, amelynek segítségével tovább
fejlődhetünk.

6.2. Személyi feltételek
A pedagógiai munka feltételei – Személyi feltételek
6.2.1.Szempont:
Hogyan felel meg a
humánerőforrás az
intézmény képzési
struktúrájának,
pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a
szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/tanító
munka humánerőforrás szükségleteiről.
Humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a
felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó
számára.

Humán erőforrás ellátottság a 2018/2019-es nevelési évben
Pedagógusok összesen

6 fő:
Nézsa-5, Legénd-1 fő

5 óvodapedagógus és 1
pedagógiai asszisztens

Pedagógusok iskolai végzettsége
Főiskolai végzettség

mindenki

óvodapedagógus

3 fő

óvodapedagógus

1fő /vezetői szakvizsga,

óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens

1 fő

főiskola

Dajkák összesen

3 fő

dajka

Dajkaképző

2 fő

dajka

Szakmunkás képző

1 fő

dajka

Ebből
Szlovák nemzetiségi
óvodapedagógus
szakképzettség
Szakvizsgázott

Dajkák iskolai végzettsége
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Gimnáziumi érettségi

2 fő

dajka

Munkarend, munkaidő beosztás:
Minden dolgozó törvényes munkaideje: heti 40 óra.
Óvodapedagógusok kötött munkaideje: heti 32 óra.
Óvodavezetői döntés alapján elrendelhető óraszám: heti 4 óra.
Óvodavezető kötelező órája: heti 10 óra
Tagóvoda-vezető kötelező órája: heti 26 óra
Óvodapedagógusok munkarendje: délelőttös, illetve délutános beosztásban, heti ill. havi
váltásban történt.
Gyógypedagógus-konduktor heti 3 órában tartott szenzomotoros fejlesztő foglalkozást a
fejlesztésre szoruló gyermekekkel.
Logopédus: Pedagógiai Szakszolgálat utazó logopédusa heti 2 alkalommal 4 órában látta
el a feladatot.
Hitoktató: heti 1 alkalommal tartott foglalkozást az igénylők számára.
Az óvodavezető csoportban eltöltendő kötelező óraszámának törvény általi előírt betartása
(heti 10 óra), tagóvoda-vezető (heti 26 óra) idén is kivitelezhetetlen volt, amennyiben a
20/2012. EMMI rendelet 12§a-ban megfogalmazottaknak az intézmény maradéktalanul
eleget kívánt tenni. Az, hogy a teljes nyitva tartás alatt a gyermekekkel óvodapedagógus
foglalkozzon, nem kevés többletmunkát igényel a vezetőtől, a tagintézmény-vezetőtől és
óvodapedagógusoktól egyaránt.
A munkarend ésszerű kialakításával törekedtünk arra, hogy a gyermekcsoportban a
gyermekek érdeke ne sérüljön, a jogszerű óvodai ellátás megvalósuljon.
Óvodavezető helyettesítése: SZMSZ-ben és az éves Munkatervben meghatározottak szerint
zajlott.
Az SZMSZ-ben meghatározott adminisztrációs feladatokat, a pedagógiai asszisztens
végezte el megbízhatóan, ezzel segítve a vezetői munkát, közvetve pedig a gyermekek
zökkenőmentes ellátását.
Hosszabb időszakot felölelő hiányzás: az alkalmazotti kör egész évben stabilan látta el a
működéshez szükséges feladatokat, dajka hosszabb hiányzását (műtét) helyettesítésssel,
munka átszervezéssel oldottuk meg.
Személyi juttatások 2018/2019


2019. január 1-én a soros lépéseket realizáltuk.



2019. január 1-től a nemzetiségi pótlék az illetményalap 30 % -ra emelkedett



Jubileumi jutalom kifizetése nem volt.
34

Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda
2618 Nézsa, Szondi út 48.



OM: 202160

Közlekedési költségtérítésben 2 fő részesült.

A Kollégák a 2018/2019-es nevelési évben továbbképzéseken nem vettek részt, vártuk
a pályázati továbbképzési lehetőségeken való részvételt, melynek megvalósulása
csúszásban van.
Fejlesztési javaslat: A további képzéseken való részvétel fő irányvonalát is meghatározza
a továbbképzési és pedagógiai programunk, de az aktualitások, a felmerülő igények
felülírhatják ezt (új törvényi elvárások, gyermekek összetételének változása…). A
továbbképzésen tanultakat, hallott információkat minden esetben átadják az érintett
pedagógusok a többieknek. Ezen kívül jól működik a nevelőtestületben az olvasott
szakirodalmi anyag átadása is.
Erősségünk: Nevelőtestületünk nyitott az új tudás befogadására, ezt a szakmai témájú
online megosztások is alátámasztják.
Fejleszthető terület: saját „jó gyakorlatok” közösség előtti megosztása, átadása.

6.3. Szervezeti feltételek
Az idei nevelési évben szervezetünk még eredményesebb működéséért többféle
programot is szerveztünk, amelyek pozitív hatással voltak a teljes alkalmazotti közösség
munkájára.
A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladatunk, ebben az intézményvezető számára
nagyobb szerep jut, de szükséges a munkatársak aktív részvétele és fogadóképessége is.
A szervezet által legsikeresebbnek értékelt szakmai és nem szakmai élmények:


közös szüreti felvonulás a szülőkkel, gyerekekkel,



Zarándoklaton való részvétel



Közös Márton- napi felvonulás



Közös színházlátogatás- Budapest



csapatépítő kirándulásunk Budapestre



tábori hétre való készülés is „összekovácsolta” a nevelőtestületet,



közös karácsonyi ebéd,



hagyományos születésnapi sütizés.

„Kívánságlista” a következő évre:


kevesebb adminisztráció, több idő a feltöltődésre,



további közös színházlátogatások szervezése
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Budapestihez hasonló közös élményszerző kirándulás,



felnőttek közös mozgásprogramja, szabadidőprogramja pl. gyalogtúra



helyi továbbképzés szervezése

Erősségünk: az óvoda dolgozói az intézmény céljait, feladatait illetően teljesen egységesen
gondolkodnak, ez mellett természetes egymás szakmai útjának segítése is.
Fejlesztési javaslat: A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartásáért sokat kell dolgozni,
olyan és annyi programot szervezni, ami nem megterhelő, hanem lehetőséget ad a
feltöltődésre, „lazításra”, kötetlen beszélgetésekre.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott
az
Óvodai
Nevelés
Országos
Alapprogramban
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés
A pedagógiai programban és az intézmény éves Munkatervében megjelenített célok
érvényesítése megvalósult a tanulási /éves, tematikus, tevékenység/foglalkozástervezetek/
és nevelési tervekben.
Az év során összesen 12 tematikus tervet készítettünk, ezen belül a témákat 37 hétre
osztottuk el.
Az éves Munkaterv belső ellenőrzési tervében ütemezett látogatásokhoz igazodva minden
óvodapedagógus

készített

foglalkozástervezetet,

az

önértékelésben

részt

vevő

óvodapedagógusok ezen kívül elkészítették az önértékeléshez kapcsolódó látogatás
foglakozás tervezetét is.
Hospitálásokra az önértékeléshez, a vezetői látogatásokhoz kapcsolódó foglalkozásokon
valamint a nyílt napokon kerül sor.
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. Minden nagycsoportos gyermeknél elvégeztük a
DIFER mérést.
Szlovák nemzetiségi pedagógiai programunk céljait is sikeresen megvalósítottuk,
kiemelten az érzelmi kötődés és a nyelv megszerettetése eredményes a gyermekeknél.
Szlovák nemzetiségi iskolában 15 gyermek folytatja tanulmányait a jövőben, jó alappal
kezdheti meg az első osztályt ebben az iskolában is.
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Beiskolázási tervünket, az intézményi realitásokat figyelembe véve állítottuk össze, annak
szem előtt tartásával, hogy a beiskolázott pedagógus szakmai tudása fejlődjön.
Fő stratégiai és operatív dokumentumaink nyilvánosak, partnereink számára az óvodában
kihelyezve papíralapon is hozzáférhetők.

Erősségünk: Az idei nevelési év során megvalósultak a Pedagógiai programban
megfogalmazott célok. Az Alapprogram szellemisége és elvei beépülnek a Pedagógiai
programunkba, ezáltal a napi nevelőmunkába is.
Fejlesztési javaslat: tavaly több alkalommal készítettünk hospitálási naplót /Útmutató
minta alapján/, idén csak az önértékelések szempontrendszerét dolgozta ki a látogató
kolléga. Jövőre javasolt a megfigyelések rögzítése, hatékonyabb visszacsatolás a
foglalkozást/tevékenységet vezető pedagógus számára is.

8. A vezetői döntés előkészítés értékelése
Tartalom

Érintettek köre

Résztvevők
létszáma

2019.09.01. Munkaköri
leírások

Feladat
elosztás
aktualizálása

minden dolgozó

7

2019.09.01. Intézményi
dokumentációk
elkészítése:
Munkaterv,
szükséges
módosítások
elvégzése:
SZMSZ,
PP,
Házirend
2019.01.31. Óvodai
Szakvélemények
kiállítása
2019.02.10. Beiskolázási
terv elkészítése

Tanfelügyeleti és a óvodapedagógusok
pedagógus
minősítéséhez
kapcsolódó
útmutatók
iránymutatásait
figyelembe véve

az
2019.06.20. Döntés
előjegyzésbe
vett gyermekek
felvételéről
2019.06.23. Gyermekek
csoportba való
elosztása

Felvételről
értesítés
elkészítése

Dátum

Megnevezés

4

Vezetői
döntés óvodapedagógusok, 20 gyermek
ismertetése
a gyermekek, szülők
szülője
szülőkkel
1 int.vez.
óvodapedagógusok
szóló szülők

óvodapedagógusok óvodapedagógusok,
véleményének
gyermekek, szülők
kikérése szóban
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A vezetői döntések a nevelőtestülettel, indokolt esetben a teljes alkalmazotti körrel történő
egyeztetés után születtek. Szükség esetén a szülők bevonása is megtörtént.

9. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos
értékelése
Vezetői reflexió a vezetői pályázatban megfogalmazott célok érdekében végzett
feladatok megvalósításához.

Vezetői megbízásom ötödik évében továbbra is törekedtem a pályázatomban kitűzött célok
elérésére.
Innovációs törekvéseink az idei évben is többrétűek voltak, illeszkedtek a vezetői
programomban kitűzött célokhoz.
Pályázatomban már körvonalaztam azokat a változásokat, amelyek akkor már realizálódni
kezdtek a köznevelésben és saját pedagógiai munkánkban is. Ezek a gondolatok azóta
folyamatosan, de az idei évben egyértelműen konkrét feladatokká váltak, amelyek
megvalósítása intenzíven elindult és igénnyé vált.


a hagyományos módszerek helyett új, a gyermekek igényhez igazodó
nevelés/tanulástámogató eljárások, munkaformák szervezése.



tehetséggondozás elméleti hátterének és módszereinek megismerése (továbbképzés)



esélyegyenlőség megteremtése minden gyermek számára



differenciálás kiemelt szerepének hangsúlyozása,



inkluzív szemlélet további erősödése,



digitális kompetenciáink fejlesztése, ésszerű alkalmazása a nevelési gyakorlatban,



megnövekedett adminisztrációs munka elvégzése.

Intézményünk jövőképét meghatározza az ország közneveléssel kapcsolatos politikája, a
helyi elvárások, ezeket ismerve és szem előtt tartva törekedtem megtalálni az utat saját
óvodánk számára, és erre kollégáimat is motiválni.
Úgy gondolom, hogy a pályázatomban megfogalmazott vezetői hitvallásom szerint
irányítottam idén is a szervezetet, melynek egyik alappillére a célok eléréséért végzett közös
munka volt.
Az intézmény törekvéseit, jövőképét szem előtt tartva valósítjuk meg stratégiai céljainkat,
ügyelve arra, hogy mi a realitás óvodánk számára, az operatív feladatok ütemezése ennek
tükrében készül.
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Egyre hangsúlyozottabb feladatunk az esélyteremtés, a gyermekek szociális hátterének
maximális figyelembe vétele, a megújulás mellett az értékőrzés.
Mások vezetéséhez önmagam folyamatos fejlesztése is szükséges, ezért törekszem a
törvényi változások folyamatos követésére, kapcsolódó továbbképzéseken, szakmai
tanácskozáson való részvételre.
Az önértékelés folyamatában idén is részt vettem, az Önértékelési Csoport vezetőjével
közösen koordináltuk a folyamatot.
Döntéseimben elsősorban az intézmény érdekeit tartom szem előtt, de teret kapnak a
pedagógusok személyes érdekei is, támogatom szakmai fejlődésükkel kapcsolatos
elképzeléseiket. Pl. továbbképzésekkel kapcsolatos igényeiket figyelembe veszem.
Ebben az évben a nemzetiség POK-kal is felvettük a kapcsolatot, továbbképzésben való
részvételi lehetőségen túl, hatékonyan segítettek több kérdésben is. Arra törekszem, hogy
egyre több olyan kapcsolatot építsek ki, amely hozzájárul szakmai munkánk
színvonalasabbá tételéhez, ehhez fontos széleskörű kommunikációs csatornák működtetése
is.
Anyagi erőforrásaink szűkösségével tisztában vagyok, alapszintű működésre ad lehetőséget.
Ezért elengedhetetlen támogatók felkutatása, amelyben idén is sikeresek voltunk, ily módon
jelentős fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Lehetőségeinkből kihoztuk a maximumot,
önmagunkhoz képest dinamikusan fejlesztjük tárgyi környezetünket. Fejlesztéseinket
pedagógiai céljainkkal összhangban valósítottuk meg.
A 2018/2019-es nevelési évben nagyobb gondot fordítottunk szervezeti kultúránk
fejlesztésre is, ami hozzájárult a pozitív munkatársi klíma fenntartásához, az év közbeni sok
kihívás könnyebb megéléséhez.
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10. Az óvoda kulcsfolyamatainak értékelése nevelési év végén
Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket
Ssz. Kulcsterület

Jól tervezett Írásban
Mindenki
szabályozott betartja
543210
543210
543210

Ellenőrzése
folyamatos
543210

Fejlesztése
folyamatos
543210

Átlag %

543210

543210

543210

543210

543210

87 %

2.

Stratégiai és operatív tervezés: belső szabályozó
dokumentumok
Munkaközösségek működése

2.

Intézményi önértékelés

543210

543210

543210

543210

543210

100 %

3.

Külső szakmai ellenőrzés, minősítés

543210

543210

543210

543210

543210

100%

4.

Munkatársak képzése

543210

543210

543210

543210

543210

98 %

5.

543210

543210

543210

543210

543210

100 %

6.

Gyermekek fejlettségállapotának nyomon
követése értékelése
Partneri igény és elégedettség mérése

543210

543210

543210

543210

543210

98 %

7.

Infrastruktúra működtetése

543210

543210

543210

543210

543210

95 %

8.

Dolgozók felvételének és elbocsátásának
követelményei eljárás
Tehetséggondozás

543210

543210

543210

543210

543210

98 %

543210

543210

543210

543210

543210

86%

10. Felzárkóztatás

543210

543210

543210

543210

543210

100%

11. Szülői igényekre alapozott szolgáltatások

543210

543210

543210

543210

543210

99 %

12. Szabadidős tevékenységek,
óvodai rendezvények

543210

543210

543210

543210

543210

99 %

1.

9.

98 %
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Átlag % 97 %

98 %

96 %

Erősségek: Az intézmény kulcsfolyamatainak értékelése a pedagógusok megítélése szerint 96,7 %.
Gyengeség: A tehetséggondozás értékelési mutatója a legalacsonyabb érték.
Fejlesztési javaslat: Nevelőmunkánkban fektessünk nagyobb hangsúlyt a tehetséggondozásra.
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97 %

96 %

96.7 %

11. Összegzés
Ez az év is feladatokkal, eseményekkel, változásokkal teli év volt, amelyekre
felkészültebben, egyre nagyobb szakmai tudatossággal reagáltunk.
Az újabb vezetői önértékelésre való felkészülés további adminisztrációs munkákat követelt.
Éves beszámolónkat az önértékelési kézikönyv, az intézményi önértékelés 7 területe köré
építettük, ez új megközelítése volt az év során történtek átgondolásának, értékelésének.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ismét eredményes évet zártunk. Megerősödtünk abban,
hogy képesek vagyunk lépést tartani a változásokkal, képesek vagyunk fejlődni és ez által
egy jó óvodát működtetni.

…………………………………….
Petyerák Mária

