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1. AZ ÉVES MUNKATERV FELADATAINAK VÉGRHAJTÁSA
Éves tervezési munkánkat a csoportnaplók dokumentációs táblázatainak átstrukturálásával
kezdtük. Ezzel átláthatóbbá, a tematikus tervek, a tevékenységek egyszerűbben tervezhetővé váltak.
Munkaközösségi tervünket az előző nevelési év tapasztalataira, annak folytatásaként, de már az
egész napi nevelési folyamat (gondozási-, és oktatási-nevelési tevékenység), napirend alapján
határoztuk meg. Tervezőmunkánkban kiemelt szerepet kapott a belső elvárási rendszerek
aktualizálása,

mint

az

Intézményre

vonatkozó

elvárásrendszer,

a

Vezetőre

vonatkozó

elvárásrendszer, valamint a Pedagógusokra vonatkozó elvárásrendszer, mivel idei évünkben a
minősítések mellett Vezetői Tanfelügyeletre és Intézményi Tanfelügyeletre is kijelöltek. Ezekkel
összhangban alakítottuk ki és hajtottuk végre intézményünkben folyó tervezőmunkánkat.
A pedagógiai folyamatok tervezése a csoportok összetétele, a gyermekek egyéni fejlődési
naplójának mérési eredményei, a szakértői vélemények alapján meghatározott fejlesztési célok
mentén

és

a

partneri

elvárások

teljesülésének

szolgálatában

készültek.
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1.1 Pedagógiai munka tervezése a KIMBI Pedagógiai Program kiemelt feladatainak tükrében
Kiemelt feladataink
Feladatok

Részfeladatok

1.Egészséges
életmódra
nevelés:
hangsúlyosan
jelenik meg
éves
munkatervünk
ben,
biztosítjuk az
egészséges
életvitel
kialakításához
szükséges
feltételeket

Egészséges életvitel
megalapozása

Szervezés-tervezés,
felelősök
Nevelőtestület, pedagógiai
munkát segítők, egyéb
alkalmazottak

Nevelési folyamatba beépülés
Egész napos nevelés során

Mindennapos
mozgás

Csoportos óvodapedagógusok vezetésével,
csoportnaplóban rögzített
tervezés szerint valósult
meg

Napi 2 x 20’ mozgás
lehetőség szerint a szabadban,
friss levegőn végzett játékos
mozgástevékenység

Hetirendbe beépülő
mozgás- és fejlesztő
tevékenység
(testnevelés,
görkorcsolya)

Havonkénti tervezéssel az
esetleges programok és az
időjárás figyelembe
vételével a pedagógusok
készítették

Kiscsoportban heti kettő,
középső és nagycsoportban
heti egy irányított mozgás testnevelés 30 -45’
Időjárástól függően
középső csoporttól heti egy
görkorcsolya 45’

Megvalósulás
Mindennapjaink szerves része, mely magában foglalta
a gondozási és nevelési feladatainkat, a napi
tevékenységeket és a szervezett programokat is. Idén is
bekapcsolódtunk a „Gondolkodj Egészségesen!”
Programba, ennek keretében az új kiscsoportos
gyermekek és szüleik egészségvédelemmel kapcsolatos
tájékoztató kiadványokat, apró ajándéktárgyakat
kaptak a program logójával ellátott zsákban.
Az önkormányzat által létrehozott kezdeményezéshez
az „Egészségprogram az óvodákban” projekt
befejezéseként pedagóiai nap keretében visszamérés és
csapatépítő feladatok keretében rögzítettük a
pedagógusok tapasztalatait, melyet a mindennapokban
átadhatunk gyermekeinknek.
A délelőtti és délutáni napirend szerves része,
csoportnaplóban folyamatosan terveztük. Részben
játékba ágyazottan, részben külön egységben minden
egyéb tevékenységtől elkülönítve, felhívva a gyerekek
figyelmét a rendszeres mozgás fontosságára. Ezzel is
tudatosítani, rögzíteni kívántuk gyermekeinkben a
mozgás egészségre kifejtő pozitív hatását és a mozgás
fontosságát.
Folyamatosan teljesült, a hideg időszakban
görkorcsolyázás helyett mezítlábas-tartásjavító tornát
vezettek a pedagógusok, melyhez folyamatosan
gyűjtötték a szakirodalmat (Mackógyógytorna
könyvsorozat, internet, MK gyűjtemény a korábbi
képzések jegyzeteiből).
Görkorcsolyapályánk felújítása több éve húzódik, mely
megnehezítette a biztonságos oktatás kivitelezését.
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Só szoba használata
a mesélés-verselés
fejlesztő
tevékenységek
során

A verselés tevékenység
szervezése a só szobába.
Csoportok hetirendjének
összehangolása
Beosztás elkészítése:
nevelőtestület feladata.

Minden csoportban heti egy
alkalommal a csoportok
hetirendjében meghatározott
napon

Egészséges ételek
fogyasztása,
folyadékpótlás

Pedagógusok, pedagógiai
asszisztensek, dajkák a
napirendbe illeszkedve,
illetve a folyadékpótlásról
folyamatosan gondoskodva

Napi háromszori étkezés
biztosítása mellett a délelőtt
folyamán gyümölcsfogyasztás,
gyermek vízadagolók
használata minden csoportban.
igény szerinti
folyadékfogyasztás.

Szabad levegőn
tartózkodás

Napi-, heti rendhez,
valamint a fejlesztő
tevékenységekhez

Délelőtt és délután időjárás
függvényében minél többet
szabad levegőn tartózkodni.

Sószobánkat idén a felújítás elhúzódása miatt nem
tudtuk használni.
A verselés tevékenységet is a csoportokban szerveztük.
A légúti megbetegedések csökkentése, a gyermekek
immunrendszerének erősítése érdekében és a sószobai
tevékenység „pótlásaként” minden csoportba parajdi
sóval töltött sófluidizációs készüléket vásároltunk. Ez
biztosította egyrészt a csoportszoba levegőjének
tisztítását, másrészt a sóból származó ionok
párolotatásával igyekeztünk kedvező élettani hatásait
kihasználni.
Az FH Gasztro Kft konyhájával folyamatos az
együttműködés, akik az előírásoknak megfelelően
biztosították az az ételeket. Az egyéni étkezési
igényekről szakvélemények alapján a cég dietetikusa
által összeállított ételekkel gondoskodtak. A
csoportszobákban a tálaló szekrényekre kihelyezett
nagyméretű „OKOSTÁNYÉR” folyamatosan felhívta a
gyerekek figyelmét a napi tápanyagbevitel arányos
elosztásáról. Ezt a kihelyezéskor a pedagógusokkal
közösen beszélték meg a gyerekek. Külön felhívtuk a
figyelmet a túlzott só és cukorfogyasztás káros
hatásaira.
A gyermek vízadagolóknak köszönhetően tovább nőtt
a gyermekek folyadékfogyasztása, hiszen szem előtt
volt, könnyen használhatók. Ezzel az önkiszolgálásra is
tudtuk ösztönözni őket.
A csoportok öltözőjében a szülők számára kihelyezett
tápanyagtartalmat is feltüntető heti étlap folyamatos
tájékoztatást adott a családoknak, mely az otthoni
étkezésre is kihatott. Sajnos többször volt az étlapban
változtatás, mely nehezítette a családok tudatos
táplálkozásának megvalósítását.
Kihasználtuk közvetlen környezetünk és a Hegyvidék
adottságait. Udvarunk, madárbarát kertünk,
ovikertjeink remek lehetőségeket kínáltak a közvetlen
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Sport a
hagyományainkban

illeszkedő tervezés,
szervezés a pedagógusok
feladata
Nyitott projekthetek
sportnapjainak szervezése,
Nárcisz-futáson való
részvétel, kerületi óvodás
sporttalálkozón részvétel,
Pindúr-Pandúr
közlekedésbiztonsági
kerületi sportverseny, tábori
olimpia szervezése
Intézményvezető és a
nevelőtestület feladata volt

Prevenciós torna

Mindennapos mozgás során
a tevékenységbe beépítve a
pedagógusok feladata volt

tapasztalatszerzésben rejlő ismeretnyújtásra,
környezettudatos nevelésre.
Adventi és tavaszi projekthét
sportnapjai,
Gesztenyés kertben kerületi
Nárcisz-futás tavasszal,
Kerületi Óvodás
Sporttalálkozó-Gesztenyés kert
június első hete
Őszi, nyári táborozás során
megszervezett KIMBI Olimpia,
KIMBI napi ügyességi
sportfeladatok

A tartásjavító mozgásformák
beépülése a mindennapos
mozgásba és a tervezett
mozgás (testnevelés) fejlesztő
tevékenységbe

Az adventi hetünkön a tornatermet rendeztük be, ahol
az Északi sarkot másztuk meg. Eljutottunk a
Mikuláshoz is, ahol apró meglepetés volt a jutalom.
Tavasszal a Föld napjához kapcsolódó „Ébredő
természet”projekthét alkalmával az udvari
játékeszközök bevonásával alakítottunk ki mozgásos
akadálypályát.
A kerület hagyományos sportrendezvényén a „Fitt
leszel, ha itt leszel” találkozón idén is a családok
részvételével vettünk részt.
A tábori Olimpiák szervezése mindkét alkalommal
sikeres volt, a gyermekek örömmel vettek részt a
feladatokban. Az elismerés jeleként minden gyermek
érem díjazásban és apró ajándékban részesültek
gyermekeink. A kerületi óvodás sporttalálkozón a
„Kakasviadal” állomást vezettük.
A Jubileumi KIMBI Napunk idén a rossz idő miatt az
épületben került megrendezésre. Az ügyességi
feladatok állomáshelyei a csoportszobákban lettek
kialakítva.
A hűvös idő beköszöntével a görkorcsolyázást
felváltotta a „mezítlábas torna”.
A mindennapi 2 x 20’ mozgás során a pedagógusok
igyekeztek minél több tartásjavító elemet, utánzó
játékot alkalmazni a gyermekek egészségének
megőrzésére, a mozgásformák fejlesztésére. Ezeket a
mozgásokat a csoportokban, tornateremben és a Liateremben szerveztük. A melegebb idő beköszöntével az
udvari „Mezítlábas ösvényünket” is rendszeresen
használtuk.
A hátizmok, váll-, és karizmok erősítésére remek
lehetőséget kínált egész év folyamán a tavaly
beszerzett mászófalunk.
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A pedagógusok tervezőmunkájukban igyekeztek figyelmet fordítani a gyermekek egyéni
képességeire, a szűrések eredményeire. A tervek szakmai, módszertani felépítésében, a célok
meghatározásában igény esetén, és az ellenőrzések alkalmával tapasztalt hiányosságok javítása
érdekében a munkaközösség vezető Balogh Edina és az óvodavezető nyújtott szakmai segítséget.
Az egészségmegőrzés fontosságát hangsúlyozandó DM „Nap Gyermekei”- „Légy a Nap Hőse!Napvédelmi szabályzat készítése pályázaton is indultunk, a bőr védelmére hívtuk ezzel fel a
figyelmet. Nyereményünk 6 doboz gyermek napvédő krém, melyet folyamatosan tudtunk a májusi
és a nyári melegben használni.
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Feladatok

Részfeladatok

2. Környezettudatos környezetvédelem
beépítése a
magatartás
mindennapokba
alakítása,
fenntarthatóságra
nevelés:

újrahasznosított
anyagok előtérbe
helyezése a
játékélet és a
tevékenységek
során

Kiemelt feladataink
Szervezés-tervezés,
Nevelési folyamatba beépülés
felelősök
Tudatos beépítés a nevelési Folyamatosan jelenik meg a
tervbe, figyelembe véve a
napirendünk felépítése alapján.
„Zöld Óvoda”
kritériumrendszerének való
megfelelést, és a
Madárbarát Óvoda jelleget.
Csoportok szintjén a
pedagógusok feladata volt a
tervezés.

A festés, rajzolás, mintázás,
kézimunka
tevékenységeken és a
kézműves szakkörökön, és
a szabadidős barkácsolások
során újra hasznosítható
anyagok használatának
előtérbe helyezése a
tervezés során
Óvodapedagógusok
feladata

Mind a kötött, mind a
kötetlen tevékenységeken
(szervezett és szabadidős
tevékenységeken) az újra
hasznosítható anyagok
előtérbe helyezése,
hangsúlyozása a gyermekek
felé, pozitív példaadás

Megvalósulás
„ Tudatos fal” információs hirdetőtáblánkon folyamatosan
tájékoztattuk a családokat a Hegyvidék aktuális „Zöld
programjairól, a zöld jeles napokról, a MME tájékoztató
anyagairól, zöld pályázatokról.
Ballagó csoportunk az idei évben 3 mályvacserjével
gazdagította évelő növényeink családját.
A nagycsoportosok örömmel használták a komposztálót a
zöldség, gyümölcs hulladék szelektív gyűjtésére, melyet a
tavaszi kertrendezéshez és talaj előkészítéshez humuszként
használt fel kertészünk. Minden csoport a saját udvarán
elhelyezett madáretetők feltöltéséről folyamatosan
gondoskodott. Madárnéző távcsöveinkkel a csoportszobákból is
figyelemmel kísértük madaraink életét. Tavasszal a rézsűs
udrarrészre telepített madárodúban kikeltek az első
kiscinegéink is.
Papírgurigák, műanyag palackok, sajtos dobozok,
újságpapírok, tojástartók, fém-, és papírdobozok,
kávékapszulák folyamatos felhasználása a nevelési év során
nemcsak a szervezett tevékenységeken (vizuális nevelés,
kézműves szakkörökön), hanem a szabadidős
játéktevékenységek állandó szereplői. Beépültek a
barkácsolásba, konstruáló játékokba, a szerepjátékokba, és a
szabályjátékokba. A karácsonyi ajándékok készítése során
készültek újságpapír és kávékapszula angyalok, az
Önkormányzat dolgozóinak kávékapszula kéményseprővel
kívántunk boldog új esztendőt. A szülők partnereink az újra
hasznosítható anyagok gyűjtésében. Így a különböző
munkahelyekről rengeteg karton, papír, textil maradékot
kaptunk, amit szintén fel tudtunk használni a mindennapokban.
Az önkormányzat támogatásával megvalósuló „Pillekő
program” alkalmával a nagycsoportosok tartós, udvari játékra
is alkalmas figurákat készítettek (katica, csiga, teknős)
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Az óvoda közvetlen
környezetének,
parkjának
gondozása

Barna középső csoportos
pedagógusok

Havi rendszerességgel az
udvari levegőzés alkalmával
illetve őszi családi délelőtt,
Föld napja kertrendezés
alkalmával

Az óvoda udvarán
kialakított
tankertek
évszakonkénti
gondozási
feladatainak
tudatosítása

Külső világ tevékeny
megismerése fejlesztési
területbe való tudatos
beépítés

A szervezett tevékenységekbe
és a napi tevékenységekbe
való beépülés (udvari játék
során, külső világ tevékeny
megismerése során)

Akciókban,
pályázatokban
való részvétel,
melyben a
környezeti káros
hatások
csökkentése,
fenntarthatóság,
környezetvédelem
jelenik meg

Folyamatosan figyelemmel
kísérjük a pályázatokat.
Pályázatfigyelő az idei
évben: Balogh Kitti
A pályamunkák
elkészítésében a
csoportvezető
óvodapedagógusok
nyújtottak segítséget.

A csoportvezető
óvodapedagógusok feladata
volt

Tudatos tervező és
nevelőmunka a Zöld óvoda
kritérium rendszeréhez.
A szabad játékidő során
készültek a rajzpályázatra
beküldött alkotások, illetve
folyamatos gyűjtőmunka az év
során

Bekapcsolódtunk a Zöld Iroda Hegyvidéki Zöldterület
Gondnoksági Programjába. A Tállya utca-Méra utca sarkán
lévő pihenőpad körüli területet immár hivatalosan is örökbe
fogadtuk. Tábla jelzi, hogy gondnokság alá vettük. A Saját
kertrészén minden csoport segített az udvar zöld területeinek
folyamatos rendbetételére. A kertgondozásba való
bekapcsolódás nagy segítség volt kertészünk számára is, és
lehetőséget adott a munka jellegű tevékenységek elmélyítésére,
rögzítésére, a felelősségtudat alakítására.
A óvodakertjeink lehetőséget nyújtottak az ismeretszerzésre,
tapasztalatok gyűjtésére. Felelősségtudat alakítása, gondozás
fontosságának tudatosítása mellett fontosnak tartottuk, hogy a
gyermekeknek élménypedagógiai jellegű elfoglaltságot tudjunk
nyújtani. Kíváncsian figyelték a palánták, termények fejlődését.
Élmény volt számukra a saját vetemények begyűjtése (retek,
újhagyma, paprika, paradicsom, eper, uborka) és
elfogyasztása. Külön élmény volt számukra megtapasztalni a
burgonya fejlődését, és őszi betakarítását a magaságyásunkban.
A fűszerkertben megismerhettek különféle gyógynövényeket,
fűszernövényeket. A kertben termesztett sztívia fogyasztásával
az egészséges táplálkozás alapjait is erősíteni tudtuk. Tovább
gondoztuk a Nárcisz-kertet, ahol idén már a hóvirágaink,
jácintjaink, tulipánjaink is előbújtak.
- „Életjelek” pályázatán való részvétel.
Az előző pályázat értékeléseként és a közép-magyarországi
régió díjazottjaként ünnepélyes keretek között vehettük át
oklevelünket és ajándékcsomagunkat.
- Használt elem és mobilgyűjtő verseny- CCR Magyarország
Folyamatosan gyűjtjük és a cég szállítja el a hulladékot.
- Zöld Óvoda cím újbóli elnyerése
- „Katica és a dínótojás” rajzpályázat – Csodabogarak
alapítvány (Főbb támogatók a Magyar
Természettudományi múzeum, Főkert, Magyar Rovartani
Társaság) – Óvodás díjazottjaink Czakó Nimród,
Kisgyörgy Botond, ezen kívül nyereményünk a
nagycsoportosok számára interaktív meseelőadás az
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óvodában élő rovarbemutatóval egybekötve.
- Belső, óvodai szintű pályázat:
Föld napja alkalmából idén is megrendeztük „Kertszépítő”
versenyünket a csoportok között. A megosztott első helyezést a
két kiscsoport nyerte. oklevelet és homokozó játékokat, kerti
gyermekszerszámokat kaptak jutalomként.
Emellett folytattuk a Hegyvidéki Önkormányzat és a Zöld
Iroda koordinálása alá tartozó TOGETHER projektben és a
Városi Zöldövezetek (Urban Green Belts) projektben való
részvételünket.

A környezettudatosság, fenntarthatóságra nevelés az egész éves tervezőmunkánkat átfogta, minden tevékenységi formában és a gondozási
feladatainkban is jelen volt. A gyermekekben részben már belső igénnyé is vált (főleg a nagyobbaknál), figyeltek és egymást is figyelmeztették a
papírfelhasználás mérséklésére, a folyó víz csökkentésére. Ebben a „mosdófelelősök” is segítséget nyújtottak.
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Feladatok
3.Tehetségtámogatás

Részfeladatok
Tehetségtámogató
szakkörök
szervezése,
tehetségek
beazonosítása,
kiemelkedő
képességek
felkarolása

Szervezés-tervezés,
felelősök
A nagycsoportos
gyermekek kis létszámú
vegyes csoportokban
heti 1 alkalommal,
szervezett formában
vettek részt,
érdeklődésüknek,
kiemelkedő
képességeiknek
megfelelően
tehetségtámogató
szakkörökön.

Kiemelt feladataink
Nevelési folyamatba
beépülés
Idei tanévünkben az alábbi
tehetséggondozó
szakköröket szervezzük:
„Tarka-barka” néptánc
csoport
Dékány Nikolett, Földi
Mirella, Frank Judit

Megvalósulás
A tehetségtámogató szakkörökre az idén is örömmel jártak a
nagycsoportos gyermekek.
- A néptánc csoportunknak idén több kiemelt felkérése is volt. Az
őszi BON keretében vendégül láttuk a bolgár partnereket. Számukra
„szüreti mulatság” címen előadást tartottunk, ahol egy bolgár
népdallal is kedveskedtünk. A betanításhoz segítséget nyújtott
fejlesztőpedagógusunk, akinek férje szintén bolgár származású. idén
a korábbi évekhez képest kisebb létszámmal működött. A főként
leányokból álló csoport a hagyományőrzés mentén népi játékokkal,
népi zenével, a néptánc alaplépéseivel ismerkedtek.
Pedagógusaink az „Így tedd rá!” képzésen elsajátított módszertan
alapján vezették a szakkört mely új szakmai élményekkel is
gazdagította munkánkat.
A szakkör anyaga az évszakokhoz és az ünnepekhez alkalmazkodott,
játékcsokrokba szerveztük a tevékenységeket. Kis közösségünk
minden ünnepet élményszerűen átélt.
Tavasszal a kerületi Március 15-ei központi ünnepségre „Toborzó”
címmel nagyszabású előadással készültünk, melyet Polgármester úr
is elismerő szavakkal illetett. A gyermekek mindlét bemutaó
alkalmával lelkesen, felelősségteljesen álltak a feladatok elé.
A szülők büszkén nézték az előadást, a próbákon és a bemutatón is
aktív segítők voltak.
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A szakkörök éves
tematikus tervének
elkészítése a
szakkörvezető
pedagógusok feladata
volt.
Szakkörök vezetői:
Lásd a szakkör
megnevezésnél

„Apró művészek kuckója”kézműves csoport
Marosi Hedvig, Balogh
Kitti

-

-

„Pódium Parádé”
színjátszó és drámajáték
csoport
Balogh Edina, Oravecz
Istvánné

A kézműves szakkörön a gyermekek főként
újrahasznosítható anyagokkal dolgoztak, új technikákkal
ismerkedhettek meg ezzel is a fenntarthatóságra nevelést
kívántuk előtérbe helyezni. A foglalkozásokon hasonló
életkorú gyermekek vettek részt, de a képességeik,
kézügyességük változó volt, így különös figyelmet kellett,
hogy fordítsunk a differenciálásra Tavasszal a kerületi
óvodák kézműves kiállításán a „Hagyományok ápolása”
címmel .
. Az év végi szakkör kiállítás az óvoda folyosóit díszíthette,
ahol mindenki megcsodálhatta a nevelési év során készült
műveket.

Szakkör célja: Az egész személyiség harmonikus és differenciált
fejlesztése, közösségi tudat formálása volt.
A gyerekek örömmel jöttek, kíváncsiak voltak az egyes
tevékenységek során. Sokat fejlődött beszédkészségük,
kifejező készségük. Év végére bátran megnyilatkoztak,
véleményt formáltak. Fontos volt az egymás iránti kapcsolat
létrehozása, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Az
irányított közös dramatikus játékok által alakult, fejlődött
személyiségük, feltárultak kreatív képességeik. Többször
megtapasztalták, hogy egy adott helyzetre milyen sok
megoldás létezhet. Pl. Mire használható? játék.
- Főként személyiség fejlesztő, drámajátékokból álló szakköri
tevékenység során a társas kapcsolatok alakítására,
személyiségfejlesztésre helyezték a pedagógusok a hangsúlyt.
A drámajátékok során fejlődött a gyerekek
megfigyelőképessége, finommotorikája, emlékezete,
fantáziája, empatikus képességeik, társas kapcsolataik.
Segítséget kaptak, hogy felfedezhessék tehetségüket, találják
meg saját helyüket a mai felgyorsuló, változó világban. A
játékok során kevés eszközre volt szükség, hiszen ezeket
képzeletük helyettesítette. Minden gyermek egyediségéhez
vezető útját egyengettük, biztosítottuk a személyiségéhez
alkalmazkodó előrejutást, fejlődést a közös játékok során.
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Az oktatási iroda közreműködésével szervezett „Mesejáték”
program az óvodákban május 22-én Csernák Enikő
vezetésével hangulatos, vidám délelőtt programmal zárta a
szakkörre járó gyermekek éves tevékenységét.
Az előző évek nagyszámú érdeklődőjére tekintettel a fürkész szakkört
idén is két csoportra bontva vezettük.
A szakkör alkotó légkörben széles lehetőséget nyújtott a
gyermekeknek:
- az
önkifejezésre,
élményviláguk
megmutatására,
alkotóvágyuk kielégítésére;
- közösségi
kapcsolataik,
egymásra
figyelésük,
szabálytudatuk erősítésére;
- ökológiai összefüggések feltárására, megerősítésére;
- aktív, tevékeny életmód megszerettetésére;
- személyiségfejlesztés során az értékrend, a pozitív attitűd
kialakítására;
- problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére;
- terepi megfigyelésekre, felfedezésekre.
Különösen sikeres, közkedvelt témák voltak:
- a madárbarát óvodakeret kihelyezett képei alapján a
madarak felismerése,
- a téli nyomkereső és árnyék-, fényjáték;
- félelmetes állatok;
- az óvoda természeti környezetének és környékének
felfedezése,
- az év végi „kis kirándulás”, kedvenc helyeink felkeresése.
A szakköri foglalkozások eredményeképpen fejlődött a gyermekek:
- társas kapcsolata,
- gondolkodási,
beszédmegértő
és
nyelvi
kifejezőképessége,
- figyelemkoncentrációja,
- kooperatív együttműködése,
- óvodájukhoz, lakóhelyükhöz való kötődése,
- természet iránti elkötelezettsége, szeretete, tisztelete,
értékeinek megbecsülése, azokat védő környezettudatos
magatartása.
-

„KIMBI-Fűrkész”
természetbúvár,
környezetvédelmi csoport
Purzsa Gáborné, Aszalós
Orsolya, Liszka Ágnes
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Kiemelkedő
képességek
felkarolása,
kibontakoztatása a
mindennapi
nevelési
folyamatban,
differenciálás

Differenciálás tervezése
a mindennapokban,
játékidőben, fejlesztő
tevékenységek során.
Csoportvezető
pedagógusok,
pedagógiai asszisztens,
dajka

Napirendbe, hetirendbe
beépülve, folyamatosan

A Magyar Természettudományi múzeum, és a Főkert, Magyar
Rovartani Társaság támogatásával a Csodabogarak Közalapítvány
„Katica és a dinótojás” rajzpályázatára a Fürkész szakkör, különösen
a kék csoport gyermekeinek több pályaműve elismerést kapott.
A díjazott Czakó Nimród és Kisgyörgy Botond munkáját a
Mezőgazdasági múzeumban állították ki. További nyereményünk
volt az óvoda nagycsoportosai számára megtartott interaktív
meseelőadás élő rovarbemutatóval. A gyermekek óriási
élményként fogadták a közvetlen kapcsolatot a különleges
rovarokkal, azokat félelem nélkül, bizalommal kézbe fogták,
hajukra tették, simogatták.
A szeptemberi óvodakezdés első feladatai a pedagógusok számára, a
csoportok összetételének feltérképezése, az újonnan érkező
gyermekek megismerése, a családoktól minél szélesebb körű
anamnézis felvétele, a fejlesztő pedagógus, logopédus szűrési
eredményeire és a szakértői véleményekre alapuló képesség, készség
meghatározás, a tehetségígéretek, az esetleges fejlesztési irányok
beazonosítása volt. A játékok, tevékenységek tervezése során, illetve
spontán adódtak azok a lehetőségek, melyekkel gyermekeinket
nemcsak a tervezett fejlesztések alkalmával segíthettük
fejlődésükben, képességeik kibontakozásában. Ehhez szükséges volt
a tudatos egyéni bánásmódra összpontosító tervező-, nevelőmunkára..
Minden pedagógus igyekezett a csoportjában egy támogató tanulási,
személyiségfejlesztési kultúra kialakítására, mely az óvodát is
jellemzi. Az egyéni képességek figyelembe vételével történő
nevelésben a nevelő-oktató munkát segítő kollégák is
lelkiismeretesen vettek részt.
A kiemelkedő képességek kibontakoztatására a játékidőben és a
foglalkozások alkalmával is nagy gondot fordítottunk.
- . Az „Advent a Hegyvidéken karácsonyi rajzpályázaton a kék
nagy+ csoportból Beck Borbála , Györke Abigél, Andrássy
Miklós munkáit díjazták, de a többi beküldött pályamunka is
kiállításra került az Önkormányzat folyosó galériáján.
- A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény felhívására részt
vettünk a Vetélkedő az 1848–49-es szabadságharc emlékére
című plakát elkészítésben. (kék nagy+ csoport)
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Feladatok
4. Egyéni
fejlesztés,
felzárkóztatás,
egyéni bánásmód,
sajátos nevelési
igény
Az intézményben a
gyermeki fejlődést
folyamatosan
nyomon követjük,
dokumentáljuk,
elemezzük. Az
egyes
eredményeket
összekapcsoljuk és
szükség esetén
fejlesztési tervet
készítünk.

Részfeladatok
Fejlesztések
megvalósítása a
mindennapokban

Szervezés-tervezés,
felelősök
-A nevelési év elején
pedagógusok, fejlesztő
pedagógus, más
szakemberek
(logopédus, ortopéd
szakorvos) által végzett
szűrések, felmérések
eredményei alapján
fejlesztési terv
kidolgozása, a fejlesztés
meghatározása az
egyéni fejlődési
naplóban
-Iskolaérettségi szűrés
Pedagógiai
szakszolgálat
pszichológusa
Barkász Heléna
A fejlesztésben
résztvevő gyermekek
órarendjének kialakítása
Tibély Lilla logopédus,
Mihajlov Judit fejlesztő
pedagógus, és
Szakolczay Fédra
gyógytestnevelő.

Kiemelt feladataink
Nevelési folyamatba
beépülés
Logopédus, fejlesztő
pedagógus,
gyógytestnevelő órarendi
beosztás szerint egyénileg,
vagy mikrocsoportban.

Őszi időszakban az
iskolaérettségi vizsgálatok
megkezdése előtt

Megvalósulás
Az életkori sajátosságok figyelembe vételével és az egyéni
szükségletek szempontjait szem előtt tartva a differenciált bánásmód,
egyéni fejlődési ütem támogatása minden óvodai csoportban
elsődleges szempont volt a tervezés során.
A 2017/18-os tanévben óvodai létszámunk a nevelési év május 31-én:
164 fő
Az újonnan érkező gyermekek családját már augusztus végén, családi
ismerkedős délelőtt fogadtuk, ahol kiválaszthatták a jeleket és a
családlátogatások időpontjait is egyeztették a pedagógusok. A
családlátogatások a beszoktatás ideje alatt megtörténtek.

Tanköteles korú gyermek: 64 fő
(ebből az előző nevelési évben felmentett gyermekek száma 22 fő)
Januárra minden gyermeket felmért a pszichológus, mely alapján a
pedagógusok, fejlesztő pedagógus, logopédus és az óvodavezető
egyeztetése alapján megküldtük a szakszolgálatnak, mely
gyermekeknél kérjük az iskolaérettségi vizsgálatot.
Ennek alapján 9 gyermeket szűrt a kerületi szakszolgálat.
Iskolába lépéstől felmentett gyermek: 18 fő
A pedagógiai szakszolgálat XII. kerületi tagintézménye által vizsgált,
vagy folyamatban lévő vizsgálatra előjegyzett gyermekek száma
összesen a nevelési évben 24 fő
Ez a szám tartalmazza a felülvizsgálatokat, év közben jelzett
problémákat és az iskolaérettségi vizsgálatokat is.
Logopédiai fejlesztésben részesült: 38 gyermek.
Gyógytornász általi fejlesztésben vesz részt: 7 fő
Fejlesztő pedagógus által kiszűrt gyermek: 36 fő.
Elmaradás a vizuális észlelés, az akusztikus észlelés, a téri
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orientáció, a vizuális, szeriális emlékezet, az akusztikus figyelem,
finommotorika, grafomotorika terén volt tapasztalható. A gyerekek
egyéni és csoportos fejlesztésben vettek részt.
Az egyéni fejlesztés
tervezése a
csoportnaplóban is.
Fejlesztési eredmények
nyomon követése,
szükség szerint
korrekció.
A szülők felé az elért
eredményekről fejlesztő
céllal visszacsatolás.

Speciális étkezési
igények

Szakorvosi
vélemények,
igazolások,
nyilatkozatok bekérése,
Egyeztetés a
gyermekélelmezést
ellátó céggel,
dietetikussal.
Óvodatitkár,
pedagógusok, konyhai
dolgozók, NOKS

Óvodapedagógusok a napi
tevékenységekbe beépítve
differenciált feladatadással,
játékidőben igyekeztek
egyéni fejlesztéseket,
felzárkóztató
tevékenységeket végezni.
A tervezés során
figyelembe veszik az elért
eredményeket és a célokat
ennek megfelelően
határozzák meg.

Egy gyermek sajátos nevelési igényű, érzékszervi fogyatékos. BNO:
H 90.3
Vele utazó szurdopedagógus (Tóth Anikó), logopédusunk és fejlesztő
pedagógusunk foglalkozott.
9 gyermeknél BTMN, mely a mindennapi munkánkra plusz
feladatokat rótt.

Folyamatosan az étkezések
során

A fenntartó szervezésében idén is sor került a lisztérzékenységi
szűrésre a nagycsoportokban.

Fejlesztő pedagógusunk és az óvodapedagógusaink lelkiismeretes
munkájának köszönhetően 1 gyermekről lekerült a BTMN, 2
gyermek megkezdheti első évét az iskolában.
A tavalyi évben megállapított BTMN gyermeknek a felülvizsgálata
során ADHD-t állapítottak meg, az ő szakvéleménye augusztus
folyamán kerül kiállításra a fővárosi szakértői bizottságnál. Ellátására
a szülőkkel közösen a nyár folyamán igyekszünk a legmegfelelőbb
ellátási formát megtalálni.

Idén 6 gyermeknek volt szükség speciális étrendre, ezt minden
esetben az FH Gasztro Kft. biztosította.
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1.2 Tervező munka fejlesztése, dokumentációs rendszer megújítása
Nevelési tervünket tematikus hetekre bontott új tervezésű csoportnaplóban dokumentáltuk. A
tervezés így sokkal áltáthatóbbá vált, helyet kapott benne az egyéni fejlesztés, tehetségtámogatás is.
Az éves tapasztalatok - melyeket a nevelőtestületi megbeszéléseken és a munkaközösségi
összejövetelek alkalmával vitattunk meg – további apró módosításokat tettek szükségessé. Ezt a
tanévzáró értekezleten összegeztük, mely alapján, a nyár folyamán tovább korszerűsítjük
csoportnaplóinkat, hogy az új nevelési évre már kész napló álljon rendelkezésünkre. Mind a
szervezési feladatokban, mind az egyéni fejlesztések dokumentálásában, tehetségtámogatásban
tervezünk módosításokat. Itt a kiemelt szempont a mérés – értékelés számszerűsítésének
kimutathatóságán van. Az anyaggyűjtés részben a nyár folyamán elkészült, de az aktuális
programok végett folyamatosan is jelen volt a pedagógusok tervezőmunkájában. Épp ezért a havi
programokhoz igazodóan havonként írták be a kollégák a terveket.
Az egyéni fejlődési naplót is korszerűsítettük, a méréseket egyszerűsítettük, így könnyebb
volt a féléves fejlődések dokumentálása. Ezt a szülők is megkapták az előírásoknak megfelelően.
A gyermekek fejlődéséről a szülők igénye szerint, vagy szükség esetén a mi jelzésünkre
fogadóórák alkalmával adtak felvilágosítást az óvónők. A kicsik beszoktatásáról novemberben,
minden gyermek fejlődéséről februárban és májusban a szülők írásban is tájékoztatást kaptak. A
szakemberekkel konzultációk, megbeszélések segítették a gyermekek további nevelésének,
fejlesztésének tervezését.
Tervezőmunkánkat igyekeztünk az év elején meghatározott tematika szerint végezni, de a
kerület intézményei és a fenntartó által szervezett sok egyéb színes program miatt, és az időszakos
pedagógushiányok végett a megvalósítás nehéz volt a pedagógusok részéről.
Mégis azt mondhatjuk el, hogy sikerült tartalmas, élményekben, tapasztalatokban, ismeretek
átadásában gazdag évet zárnunk.
A csoportnaplóban rögzített éves értékelés részletesen tartalmazza a csoportok tervezett
nevelőmunkájának eredményét.
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1.3 2017 / 2018 nevelési év fő feladata
Hagyományápolás a megújulás jegyében – régi és új hagyományok összehangolása
„A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az
önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének,
kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és
tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok
megbecsülésére”
(Alapprogram)
Hétköznapi hagyományaink meghatározóak a mindennapi életünkben. Ugyanilyen jelentőséggel
bírnak az óvodai hagyományok.
Sok gyermek életében az óvoda az első közösségi élmény a család után. Itt kezdődik el a szülőktől
való elszakadás és ezzel együtt elkezdi érdekelni őket a világ és a közösség tagjai.
Az óvodai ünnepek, a hagyományok őrzése mind a közösségi érzést, a valahová tartozás fogalmát
és a kulturális identitás kialakulását segítik. Mindezen túl, az iskolában sokkal könnyebben tanul
majd a történelemről és ezen keresztül a jeles napokról, hiszen lesz már "személyes élménye", amit
az óvodából és a családból hozott.
A hagyományápolás, saját ünnepeink, hagyományos programjaink ezen meghatározó pontoknak
elérését szolgálták.
Mivel közösségünk létszáma az intézménybővítés során szinte duplájára emelkedett, az elmúlt évek
tapasztalatai alapján nevelőtestületünk szükségesnek látta a közös ünnepek, hagyományos nyitott
programok átszervezését, egységesítését.
Ez tette szükségessé, hogy a már régi formában nem megvalósítható hagyományainkat,
ünnepeinket, a csoportszokásainkat átgondoljuk. E feladatunk megvalósítására terveztük egyik
munkaközösségünk idei tervét is.
Idei évben az Önkormányzat két ízben is felkérte óvodánkat kerületi programon való
fellépésre.
Az egyik a kerületben hagyománnyá vált bolgár-magyar szakmai, módszertani együttműködés
keretében megvalósuló bolgár pedagógusokat fogadó program. Ennek részeként óvodánk október
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folyamán vendégül látta a pedagógusokat. Ajándékkal, szüreti műsorral, bolgár gyermekdallal
köszöntöttük a hozzánk látogató pedagógusokat. Prezentáció keretében számoltunk be szakmai
tevékenységünkről, ismertettük meg a hozzánk érkezőket óvodánk sajátosságaival.
2018 márciusában óvodánk néptánc szakkörösei és a létszámukat kiegészítő nagycsoportosok
színvonalas ünnepi műsort adtak a MOM Kulturális Központban „Toborzó” címmel. Az egyik
legfontosabb nemzeti ünnepünkre készülődés sok új ismerettel gazdagította gyermekeink hazánkról,
történelmünkről szerzett ismereteit. A hazaszeretet, a nemzeti identitás korai elsajátíttatása az
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával is összhangban áll.
Mindemellett nagyon fontosak saját hagyományaink, ünnepeink is, melynek egységesítése,
újragondolása idei évünk fő feladata volt.
Célunk volt, hogy minden csoport kialakítsa közösségformáló saját hagyományát, ünnepeinek
egyediségét, emellett közös ünnepeink, hagyományos programjaink is szervezetten, új tartalommal
bővüljenek, színesedjenek. Az egyre több program megkívánta az átgondoltságot és azt a fajta
szervezést, mely mindenki számára a KIMBI Óvoda értékeként, hagyományaként, közösségi
élményeként jelenik meg majd az évek során. Ezt a gyermekekkel, szülőkkel, külső partnereink
bevonásával érhettük csak el.
A nevelési évünk végére letisztultak hagyományaink, egységesíteni tudtuk minden korcsoport
számára, melyben a munkaközösségnek is kiemelkedő szerepe volt. Ez által a következő nevelési
évünk tervezésében egyszerűbb, átláthatóbb szervezés, tervezés valósulhat meg.
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2. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA EREDMÉNYEI
2.1 Tervezőmunkánk eredményei, programjaink megvalósulása, hagyományaink
ápolása
Mint a fentiekben leírtak is alátámasztják, nevelési évünkre a változatosság, új – eddig nem
volt

–

partnerek

bevonásával

történt

tartalmas

programok

gazdagították

mindennapi

nevelőmunkánkat, a gyermekek óvodában töltött napjait.
A programokban gazdag, élmény dús tanévet az alábbi táblázat foglalja össze*:
Dátum

Téma

- Minden hónapban, illetve szülői
igény alapján
- Minden hónap harmadik
szerdáján

Partner napok szervezése a csoportokban az aktuális nyílt programok,
csoport szintű tervezett programok függvényében
KIMBI Közösségi Klub programjai
Ennek keretében szervezett programok:
- Hegyvidéki Zöld Gondnokság Program – zöld terület
örökbefogadása
- Pappné
Gazdag
Zsuzsanna:
A
mozgás
szerepe
a
gyermeknevelésben – előadás a szülőknek, melyre meghívtuk a
kerület pedagógusait is. (11.14.)
- Mikulászsákok összeállítása (12.05.)
- Óvoda pszichológus bemutatkozása, iskolaérettségről előadás
(02.21.).
- Húsvéti ajándékkészítés (03.20.)
Szülős beszoktatás
Szülői értekezletek
Csoportok évnyitó piknikjei az udvaron
Szülői értekezletek
„Advent” projekt hét (nagyszámú szülői érdeklődés, tevékenyen részt
vettek a kézműves foglalkozáson és vásáron
Programok: Adventi barkácsolás és ajándékkészítés a szülőkkel, Kisvirág
kreatív művészeti csoport bábelőadása, Adventi vásár, Kék nagycsoport
fellépése a Normafa Gondozási központban, Zöld csoport Betlehemes
műsora az Adventi vásáron, közös karácsonyi gyertyagyújtás a
tornateremben)
Félévi tájékoztató szülői értekezlet, egyéni fejlődések összegző
értékelésének átadása a szülők részére
Óvodakóstolgató
KUKUCSKA Nap a leendő óvodásoknak és szüleiknek
„ Ébredő természet” Projekt hét (szintén nagyszámú szülői érdeklődés és
segítség a kertrendezésben)
Ennek keretében szervezett programok:
Kertszépítő verseny- Föld napja, Környezetismereti vetélkedő,
ismeretterjesztő foglalkozások a Madárbarát tanösvényen, kézműves nap,
Teljesítménytúra az udvaron kialakított akadálypályákon, egész napos
kirándulás a Skanzenben - élménypedagógiai foglalkozások

Jelleg

„Nyitott
kapu” –
nyílt
napok,
szülői
tájékoztat
ások
Szeptember 1. illetve 4-8.
Szeptember 13.
Szeptember 11-15
November 08.
December 11-15.

Január 31.
Február 07.
Április 17.
Április 23 - 27.

Ünnepek,
óvodai
hagyomán
yok
(szintén
nyitott
rendezvén
yek)

Május 3.
Június 11-15.
December 6.
December 15.
Február 12.
Március 27.
Április 23.
Május 8-11.
Május 25.
Május 31.

Szülői értekezletek
Évzáró kerti piknik minden csoportban
Mikulás látogatása, óvónők mese előadása
Karácsonyi gyertyagyújtás
Farsang, szülők jelmezversenye
Húsvéti locsolkodás
Föld Napja (kertszépítés szülőkkel)
Anyák napi és évzáró műsorok a csoportokban
35. Jubileumi KIMBI Nap –Büszkeségfal avatás
Ballagás
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Kirándulá
sok,
látogatáso
k,
táborok,
sportverse
nyek

Szeptember 3-8
Október 02.
Október 03.
November 16.
Január 18.
Február 17.
Március 13.
Április 11.
Április 20.
Április 24.

Egyéb

Május 03.
Május 18.
Június 3-8.
Június 05.
Szeptember 15.
Október 6.
Október 9-12.
Október 10.
Október 12.
Október 12.
Október 13.
Október 18-19.
Október 25-26.
December 14.
December 14.
Január 26.
Január 27.
Február 02.
Március 01.
Március 09.
Március 15.
Március 20.
Május 4.
Május 22.
Június 11.

Szántódi tábor Lendvai Óvodával közösen
Látogatás a Magyar Rádióba (barna csoport)
Látogatás a Magyar Rádióba (citrom, kék, zöld csoport)
Jókenyér Kft.- üzemlátogatás (zöld nagycsoport)
Látogatás a Mesemúzeumba (zöld csoport)
„Fitt leszel, ha itt leszel” sportverseny
Nemzeti Múzeum látogatása a narancssárga nagycsoportnak, barna és
citromsárga csoport ünnepi megemlékezése a gesztenyéskertben
József Attila Színház látogatás citromsárga csoport
Pindúr-Pandúr kerületi közlekedésbiztonsági vetélkedő rendezés a
kerület óvodáinak
Mesevár Napok – „ Mesetúra” a nagycsoportosok gyermekirodalmi
vetélkedője a Hegyvidéki Mesevár Óvodában
Kirándulás a Rex kutyaotthonba
Nárcisz futás a Gesztenyéskertben
Szántódi tábor
Óvodások kerületi sporttalálkozója
Ortopédiai szűrés
Bolgár pedagógusok fogadása
„Pillekő-program”
Környezeti vetélkedő a Normafa Óvodában
Lisztérzékenység szűrés (előzetes szülői igényfelmérés alapján)
Nárciszültetés a Királyhágó téren
„Mézes-kuckó” Program
Pszichológiai szűrés a kék, zöld nagycsoportokban – iskolaérettségi szűrés
(Szakszolgálat pszichológusai)
Pszichológiai szűrés a narancssárga, citromsárga nagycsoportokban –
iskolaérettségi szűrés (Szakszolgálat pszichológusai)
„Advent a Hegyvidéken” a zöld nagycsoportosok Betlehemes előadása
az Önkormányzat előtti színpadon – bordó csoport
Normafa Gondozási Központ látogatás – Karácsonyi köszöntő a kék
csoportosokkal
Hegyvidéki Egészség program – visszamérés (csapatépítő nap)
Pedagógus Bál
Minősítési eljárás
Minősítési eljárás
Vezetői tanfelügyelet
Kerületi fellépés a MOM-ban
Palánta Sorsfordító Alapítvány bábelőadása
Karrier–nap MOM Kultúrház – óvodák bemutatkozása, állásbörze a
végzős óvodapedagógus hallgatók számára
Mese-játék Program a narancssárga csoportban és a drámajáték
szakkörben
Biztonságos Ovi kupa megrendezése _ Közép-magyarországi regionális
döntő

*

A kiemelt színnel jelölt programok az Oktatási és Közművelődési Iroda szervezésén belül került megrendezésre, felkérésre az
intézményben, illetve kerületi szintű esemény

2.2 Tehetségtámogató tevékenységünk
2.2.1 Szakköri tevékenységek
A szakköri tevékenységek során mind a tehetségcsírák felismerésére, támogatására,
képességeik kibontakoztatására, mind a differenciálásra, egyéni szükségletek segítésére figyelmet
fordítottunk.
A szakköröket igényfelmérés és a gyermekek fejlődésének nyomon követése, érdeklődési köre
alapján szerveztük nagycsoportos kortól.
A tehetséggondozó szakkörök értékelése az I. mellékletben találhatók.
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2.2.2 Gyermekrajzpályázatokon való részvételek, tehetségeink támogatása
Idei nevelési évünkben is igyekeztünk minél több pályázaton részt venni. Nagy számban és
eredményekben bővelkedő pályázati időszakot éltünk meg a nevelési évben. Ezek a sikerek a
csoportokban történő mindennapos tehetséggondozás eredményeként születtek.
Sikeres pályázatok felsorolása (téma, évszám, nyeremény)
Téma
Szabó Magda: Ki hol lakik? – rajzpályázata
VIII. Virányosi méz és lekvárfesztivál

Állatok világnapja rajzpályázat
Országos pályázat

„Advent
a
Hegyvidéken”
karácsonyi
üdvözlőlap
rajzpályázat
a Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében

MuzsikÁlom rajzpáyázat
A Cziffra fesztivál rajzpályázata gyermekeknek

Kerületi Kisgepárd tehetséggondozó program
rajzpályázata
"Kedvenc helyem a kerületben”

Csodabogarak Alapítvány
Katica és a dinótojás
rajzpályázat

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény
Vetélkedő az 1848–49-es szabadságharc
emlékére - rajzpályázat

Évszám

Nyeremény
Oklevél és tárgyjutalom
egy gyermek részére
2017. október
1. helyezett:
Madaras Luca, narancssárga nagycsoport
Felkészítő pedagógus: Somlyai Adél
Oklevél és tárgyjutalom
egy gyermek részére
2017. október
Madaras Luca, narancssárga nagycsoport
Felkészítő pedagógus: Somlyai Adél
A helyezést elért kimbis gyermek számára
tárgyjutalom, a pályaművek kiállítása az
Önkormányzat folyosógalériáján
8 benyújtott pályamunka, 4 díjazott,
1. Helyezett : Andrási Miklós
2. Helyezett: Beck Borbála
2017. december
3. Helyezett: Györke Abigél
Kék nagy + csoport
Felkészítő pedagógus:
Purzsa Gáborné
Oklevél:
Kovács Lídia, barna középső csoport
Felkészítő pedagógus: Balogh Kitti
Elismerő oklevél a résztvevő gyermekek
számára
Narancssárga nagycsoport:
Benkő Nóra Petra
2018. január
Varga Csenge
Demeter Lilien
Madaras Luca
Felkészítő pedagógus:
Somlyai Adél
Közös alkotás:
Kertai Gréta Julianna, Pecsenyánszky Lotti,
Rákossy Donát, Andrási Miklós, Beck Borbála,
2018. január
Közönségdíjat nyert, valamint kiállításra került
a Szakszolgálat folyosóján
Felkészítő pedagógus:
Purzsa Gáborné
Munkák kiállítása a Természettudományi
Múzeumban, tárgyjutalom
9 pályamű a kék nagy + csoportból
2018. február
Czakó Nimród
Kisgyörgy Botond
Felkészítő pedagógus:
Purzsa Gáborné
2018. március

Kék nagy + csoport, 6 fő közös pályamunkája
Kiállítva a MOM Kulturális Központban
Felkészítő pedagógus:
Purzsa Gáborné
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Életfa Kulturális Alapítvány rajzpályázata
„Kedvenc népmesém”

2018. március

DM „Nap Gyermekei”
Nyári napirend készítő pályázat
(A-Z Produkció)

2018. április

„Hagyományok ápolása” kiállításon való
részvétel
a Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében
a Hunniareg közreműködésével

2018. április

Biztonságos Óvoda pályázat
1. forduló, közös művészeti alkotás

2018. április

„A rendőrök segítenek” rajzpályázat
BRFK. XII. kerületi Rendőrkapitányság

2018. június

18 benyújtott pályamunka
Dicséretben részesültek a pályázók
Felkészítő pedagógus:
Purzsa Gáborné
Tárgyjutalom (naptejek, társasjátékok)
Részt vettek: a barna középső csoport
gyermekei
Felkészítő pedagógus:
Balogh Kitti
Tárgyjutalom a gyermekeknek, valamint
oklevél az óvoda részére
Az „Apró Művészek Kuckója” kézműves
szakkörre járó gyermekek pályázati munkái
Felkészítő pedagógus:
Marosi Hedvig; Balogh Kitti
Kék nagy + csoport, közös alkotás készítése
Közép – Magyarországi fordulóba bejutás
Felkészítő pedagógus: Purzsa Gáborné
Még nem kaptunk visszajelzést

2.2.3 A fenntarthatóságra nevelés, környezettudatos magatartás alapozása egyéb
pályázatokban
A rajzpályázatok mellett idén is részt vettünk idén a CCR REBAT Nonprofit Kft. és a
Földbarátok szervezésében a Használt elem és mobilgyűjtő versenyen.
A 2017 februárjában benyújtottuk pályázatunkat a „ZÖLD ÓVODA” cím második alkalommal való
elnyerésére. Ennek eredményhirdetése 2017 őszén volt. Újabb három évre 100% -os eredménnyel
elnyertük a kitüntető címet.
2017

szeptemberében

először

neveztünk

be

az

OZONE-Zöld

Díjra.

Az

ünnepélyes

eredményhirdetés a ZöldGömb Fesztivál 2017 keretén belül rendezték az Akvárium Klubban 2017.
október 14-én. Bár díjat nem sikerült nyernünk a zsűri elnöke Kovács Lajos Alpolgármester és a
szervezők is gratuláltak pályamunkánkhoz. A szülői összefogással készült zöld alagútjainkat
örömmel használják gyermekeink a mindennapi udvari játékélet során.
2.3 Gyermekvédelmi adatok
A kötelező óvodáztatás végett a mulasztások igazolásának ellenőrzésére nagy hangsúlyt
fektettünk. Ezt különösen fontos volt azon gyermekeknél, akik szakértői vélemény alapján még egy
év óvodai nevelésben részesültek, hiszen számukra különösen fontos a véleményben meghatározott
készségek, képességek fejlesztése. Hangsúlyoztuk a szülők felé, hogy az óvodai részvétel nem csak
jog, hanem kötelezettség is.
A hiányzások minden esetben orvosi igazolással, illetve előzetes távolmaradási engedély
megkérésével, valamint e-mail küldésével megtörténtek. Így a nevelési évünkben igazolatlan
hiányzás nem volt.
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A Szakszolgálattal és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársaival folyamatos az
együttműködésünk, a közös megbeszélések, információ cserék, tapasztalatok átadása segíti
gyermekvédelmi munkánkat.
Védőnőnk Endersné Petrovics Erika folyamatosan ellátta intézményünk kötelező tisztasági
szűrését. Egy esetben tetvesség miatt a látogatása gyakoribb volt.
Egy kiscsoportos gyermeknél folyamatosan értekeztünk a védőnővel, mivel mindketten úgy
tapasztaltuk, hogy nem fordítanak kellő figyelmet gyermekük tisztaságára, fejlődésének
elősegítésére (ez erős elmaradást mutatott), a családi körülmények rendezetlenek. „Nyomásunk”
következményeként bejelentkeztek a Pedagógiai Szakszolgálathoz, ahol a gyermek fejlettségének
vizsgálata folyamatban van.
A pedagógusok, fejlesztő pedagógus, logopédus és januártól érkező óvodapszichológus
összehangolt munkája és a szülők - időnkénti nehézkes - együttműködése révén a problémák
feltárására a fejlesztések céljának meghatározására év közben 11 gyermeknél nyújtottunk be a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményébe Szakértői vizsgálat iránti
kérelmet. Tanköteles korú gyermekeink száma idén 64 gyermek volt a szorgalmi időszak végén.
Esetükben az iskolaérettség megállapítására 9 gyermeknél kértük az iskolaérettségi vizsgálatot. A
tavalyi évben felmentett, és idén kontrollvizsgálatra előirányzott gyermekek szakszolgálathoz
irányítása is megtörtént.
Szakszolgálati ellátás igénybevétele a 2017/2018 nevelési évben (május 31-i adatok):
Iskolaérettségi
vizsgálatra küldött
gyermekek

Piros kiscsoport 23 fő

Kontroll
vizsgálatra
küldött
gyermekek
0

0

Egyéb okból év
közbeni vizsgálatra
küldött gyermekek
száma
0

Bordó kiscsoport 23 fő

0

0

2

Citromsárga középső
26 fő

0

1

1

Barna középső 28 fő

0

0

2

Narancssárga nagy 25
fő

2

3

4

Zöld nagycsoport 20 fő

1

2

0

Kék nagycsoport 19 fő

2

1

1

Összesen: 164 fő
(ebből 1 fő külföldön
tartózkodik)

5

7

10

Gyermekek létszáma
csoportok szerint

Vizsgálati eredmények
Folyamatban, szakértői
véleményre várunk
Folyamatban, szakértői
véleményre várunk
Folyamatban, szakértői
véleményre várunk
Folyamatban, szakértői
véleményre várunk
3 gyermek felmentése az
iskolakezdés alól
BTMN lekerült 1 fő
Iskolakezdés javasolt 2 fő
2 fő BTMN megállapítás
1 gyermek felmentése az
iskolakezdés alól
1 tanulási zavar megállapítás
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Logopédiai ellátás
Óvodánk logopédiai ellátását idén Tibély Lilla vette át. Lelkiismeretes munkája, pedagógusainkkal
való együttműködése példa értékű.
Szeptember folyamán az új kiscsoportosok kötelező 3 éves kori szűrése, és az elmúlt évben
fejlesztésre járt gyermekek visszamérése is megtörtént. A nevelési év folyamán a pedagógusok által
jelzett esetekben külön szűréseket is végzett.
Összeségében logopédiai ellátásban 38 gyermek részesült.
Gyermekek napközbeni ellátása, étkeztetés tapasztalatai
A 2016 januárjától bevezetett Menza kártya rendszeren keresztüli étkezésrendelés, lemondás a
szülők részéről felelősségteljes hozzáállást kívánt. Igyekeztünk minden segítséget megadni
számukra, hogy zökkenőmentes legyen az étkezés online intézése. Sajnos továbbra is sok időt vesz
igénybe óvodatitkárunk munkájából a kártyák otthonfelejtése, a regisztráció elmulasztása, az
étkezés lemondása. A folyamatos figyelemfelhívás ellenére még idén is több felesleges kifizetés
történt, különösképp az ingyenes étkezést igénybe vevők esetében. A fenntartóval való egyeztetés
és a közvetlenül a szülők részére kiküldött fenntartói tájékoztató levél hatására bízunk benne, hogy
erre jobban figyelnek a jövőben a családok.
A gyermekétkeztetést az FH Gasztro Kft biztosította idén is. A konyhával folyamatos a
kapcsolattartás, az év közbeni problémák megoldásában mindig segítőkész partnereink voltak. Az
élelmezési előírások szabályainak változásából adódó ételsor összeállításban, a minőség jobbá
tételében intézményünk vezetői értekezlet alkalmával tapasztalatcserét és egyeztető beszélgetéssel
igyekezett közös konszenzusra jutni. Ennek eredményeként minőségi változás a következő nevelési
évtől várható.
Speciális étkezésre szoruló gyermekeink számára is az étkezést az FH Gasztro Kft. biztosította a
szakorvosi ajánlások figyelembe vételével. Erre az idei nevelési évben 6 gyermeknél volt szükség.
Az ingyenes étkezés adatai:
Ingyenes étkezésre jogosult
Csoport
megnevezése/létszáma

Bordó kiscsoport /23
Piros kiscsoport/23
Barna középső/28
Citrom középső/26
Narancs nagycs./25
Zöld nagy+cs./20
Kék nagy+cs./19
Összesen:164
(ebből 1 fő külföldön
tartózkodik)

Ingyenes
étkezésben
nem
részesülők

3 vagy több
gyermekes
család

Tartósan
beteg, vagy
fogyatékos

18
15
12
9
12
12
9

2
5
7
12
8
6
6

0
1
1
1
3
0
1

Családban
van
tartósan
beteg,
fogyatékos
0
0
0
0
0
1
0

87

46

7

1

Jövedelem
alapján

Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesül

3
2
8
4
2
1
3

0
0
0
0
0
0
0

23

0
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Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása:
Idei nevelési évünkben 1 SNI gyermek járt intézményünkbe (BNO H 90.3) érzékszervi
fogyatékos, nagyot halló. Vele Tóth Anikó a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és
Kollégium utazó szurdopedagógusa foglalkozott. További óvodai fejlesztését Logopédusunk,
fejlesztőpedagógusunk és a gyógytornászunk is ellátta. A nevelési év során egy gyermeknél
kontrollvizsgálat van folyamatban az esetleges ADHD, illetve autizmus eshetősége végett.
Vizsgálata augusztus folyamán zárul szakvéleménnyel.
2.4 Intézményi munkaközösségek munkája
Szakmai

munkánkban

igyekeztünk

továbbra

is

magas

színvonalú

tevékenységet

megvalósítani, mely érdekében továbbra is két munkaközösség működött.
Munkaközösség

I.

Munkaközösség vezető: Balogh Edina Bernadett
Kiemelt

feladat:

Az

óvodai

ünnepek-hagyományok

felülvizsgálata,

összehangolása,

egységesítése
Az idei tanévben az óvodai ünnepek-hagyományok felülvizsgálata volt a célunk a KIMBI
pedagógiai program tükrében.
Munkaközösségi feladataink voltak:
•

A hét csoportnak megfelelően hagyományos ünnepek szervezésének átgondolása tartalmi

megújítása
•

Az ünnepekhez tartozó kerületi ünnepi programok beépítése a tervező munkánkba

•

A Zöld óvoda szemléletének megfelelő jeles zöld napok beépítése a nevelő munkába,

hagyományok kialakítása
•

A nevelőtestület által elfogadott értékmegőrző, hagyományápoló tartalmakból óvodai

gyűjtemény összeállítása évenkénti ötletárral bővítve
Az óvodapedagógusok látogatása, elemzése, értékelése során kidomborodtak azok a problémák,
amikkel a pedagógusok küzdenek.
A munkaközösség első programja: a csoportok sajátos ünnepének átvizsgálása, megbeszélése.
A beszámolókból kiderült, hogy vannak olyan csoportok, ahol óvónő által készített ajándékot
kapnak, a gyerekek, van ahol boltban vásárolt, és volt olyan csoport, ahol a gyerekeknek
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születésnapja nem volt, és bögrét kaptak karácsonyra. Megegyezésre jutottunk a tekintetben, hogy
egy egységes szokás érdekében korcsoportonként azonos ajándékot kapnak a gyerekek.
Hagyományos ünnepeink:
A Mikulás ünnepség, minden csoportban a KIMBI szokások, hagyományok alapján működött.
Közös ünnepség a tornaterembe, óvónők báb előadásával színesítve, a Mikulás köszöntése egy
verssel vagy dallal és csomagosztás a tornaterembe. Megállapítottuk, hogy túl sok a várakozás, míg
a gyerekek egyenként megkapják a csomagot a tornateremben és az ünnepi hangulat meghittebbé
tétele miatt is az elkövetkezendő évben a csomagosztásra a csoportokban kerül sor.
A karácsonyi szokások-, hagyományok az eddigi évekhez képest abban változott, hogy közös fa
állítás mellett a gyerekek csoport ajándéka is a tornaterembe a „nagy” fa alatt lesz elhelyezve.
Farsangi szokásokban-hagyományokban nem kell változtatni az eddigi szokások továbbra is
megfelelnek.
Nemzeti Ünnepünk Március 15:
Az óvodai csoportok életkoruknak megfelelő szinten emlékeztek meg erről az ünnepről. A
továbbiakban is ezt a vonalat követjük, nem határozzuk meg az ünneplés helyszínét (óvoda,
Gesztenyéskert, Nemzeti Múzeum), a csoport fejlettségi szintjének megfelelően emlékeznek meg a
gyerekek erről az ünnepről.
Anyák napja:
Az anyák napi műsor nem csak anyák napi verseket, hanem az év során tanult dalokat, verseket is
magában foglalja a következő tanévben minden csoportban. Ezzel egész évi munkájukból is
láthatnak összeállítást a családok. Az ajándékok készítésénél az életkori sajátosságok
figyelembevételére

nagyobb

hangsúlyt

kell

fektetni.

Gyermeki

produktum

fontosságát

hangsúlyoztuk.
KIMBI nap:
A KIMBI nap szervezéséhez szükséges lesz egy koordinátor, mivel eddig nem volt kijelölve
senki sem, egységesen mindenki felelős volt.
Ballagás:
A ballagási szokások is átgondolásra kerültek, mivel zöld óvoda és madárbarát óvoda is vagyunk, a
további években a ballagáson léggömböt nem engedünk fel. A jellel ellátott kerámia nyaklánc,
tarisznya és csoport torta megmarad továbbra is.
Meghatároztuk, hogy az ünnepek a felelősei az egész ünnepkör lebonyolításáért felelősök. Az
ünnep előtt három héttel, már az óvoda épületének dekorálása, plakátkészítés, egyeztetés a
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vezetővel mindenkire érvényes. Az ünnepek feldolgozására több időt kell szánni, mert nem jelenik
meg eléggé hangsúlyosan a napi tevékenységekben, tematikus tervekben.
Az idei tanév célját elértük, rögzítjük az új és változtatott szokásokat, amelyek a következő tanévtől
életbe lépnek.
Balogh Edina Bernadett
mk. vezető

II.

Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Marosi Hedvig
Kiemelt feladat: Tudásmegosztás, a továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása,
segédanyagok összeállítása
A munkaközösség az idei nevelési évben is a KIMBI Pedagógiai Programban megfogalmazott
célok, feladatok minél magasabb szintű megvalósításán dolgozott. A célok eléréséhez szükségünk
van felkészült, kompetens szakemberekre. Ennek érdekében igyekeztünk gondoskodni a
pedagógusok szakmai, módszertani tudásának bővítéséről, melynek egyik formája a továbbképzés.
Továbbképzési programunk alapján úgy készítettük el éves beiskolázási tervünket, hogy segítse
a pedagógusok 120 órájának teljesítését, illetve a kapcsolódjanak a KIMBI Pedagógia Programban
kitűzött célok megvalósulásához.
Mivel képzési hozzájárulásunk kereti korlátozottak, elsősorban a térítésmentes továbbképzéseket
preferáltuk. A beiskolázási tervben foglaltakon kívül folyamatosan figyeltük az internet, a
szakfolyóiratok, a különböző fórumok lehetőségeit, és amennyiben olyan továbbképzésről
szereztünk tudomást, amelynek elvégzése támogatta a célok magvalósítását, éltünk a lehetőséggel,
hogy az ott szerzett tudás beépülhessen mindennapjainkba.
Nagy hangsúlyt fektettünk a belső továbbképzésekre, szakmai tudásmegosztásra. Földi Mirella
óvodapedagógus bemutatót tartott „A gyermeki személyiség kibontakoztatása zeneterápiás
módszerekkel az óvodában” c. továbbképzésen hallott ismeretek gyakorlati alkalmazásának
lehetőségeiről.
Nevelés nélküli munkanapunkon külső előadó meghívásával minden óvodapedagógusunk részt
vehetett a „Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés” című továbbképzésen.
A továbbképzéseken részt vevő óvodapedagógusok a kéthavonta tartott munkaközösségi
összejövetelen beszámoltak az ott szerzett ismeretekről, összegezték tapasztalataikat, írásos
kivonatot készítettek az ott elhangzottakról. Amennyiben lehetőség adódott, írásos módszertani
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segédanyag készítésével segítették nevelőtestületünket, hogy az átadott tudás beépülhessen
nevelőmunkánkba. Ezek a módszertani segédanyagok minden pedagógus számára elérhetőek a
nevelőtestületi szobában.
Kiemelném, hogy a kollégák tapasztalatai, ismeretei, élményei a többi óvodapedagógusra is
hatással voltak. Aszalós Orsolya kolléganőnk előadása a „Zöld Óvodában, úton a Zöld Óvoda felé”
továbbképzésről felkeltette mások érdeklődését is a továbbképzés iránt. Ennek elvégzésével tovább
bővült nevelőtestületünk zöld szemléletét képviselő pedagógusainak száma.
Aszalós Orsolya a továbbképzésen szerzett tudásával, tapasztalataival hozzájárult a „Zöld
Óvoda” megújítására beadott sikeres pályázat elnyeréséhez az elemző munkában való részvétellel,
emellett pedig tartalmas, színes, érdekes „zöld faliújságunk” szerkesztője is.
Utolsó munkaközösségi összejövetelünkön az alábbi határozatot fogalmaztuk meg:
Azok a továbbképzéseken szerzett ismeretek, tapasztalatok, módszertani segédanyagok,
melyeket nevelőtestületünk tagjai átadtak, tudatosan épüljenek be a többi óvodapedagógus jövő évi
tervezőmunkájába, ezáltal szakmai munkánk magas színvonalának megtartása, tovább emelése,
illetve módszertani kultúránk korszerűsödése valósulhat meg.

Marosi Hedvig
mk. vezető
2.5 Belső Önértékelést Támogató Csoport
A Belső Önértékelést Támogató Csoport a törvényi változásokat folyamatosan figyelemmel
kísérte, amelynek alapján az intézményi elvárásrendszert szükség szerint aktualizálta, elkészítette.
Mérés-értékelési tevékenységével támogatta az óvoda minőségfejlesztését. Meghatározó volt a
szerepe a gyakornokok, mentoraik és az önértékelésben részt vevő óvodapedagógusok
tájékoztatásában, felkészítésében. Munkájukkal kiemelt szerepet játszottak a 2018 évre kijelölt
Vezetői Tanfelügyelet és Intézményi Tanfelügyelet előkészítő munkájában.
A nevelési év összefoglaló értékelése a II. számú mellékletben található.
2.6 Ellenőrzés-értékelés
Ellenőrzés
Éves ellenőrzési tervünknek megfelelően, az intézményi alapdokumentumok alapján végeztük
belső ellenőrzéseinket.

30

KIMBI ÓVODA 2017/2018 TANÉV ÉRTÉKELÉSE
Az éves munkatervben meghatározott ellenőrzések mellett alkalomszerű látogatásokra is időt
tudtunk szakítani. Ez különösen fontos volt az új pedagógus kollégák esetében az egységes szakmai
színvonalú pedagógiai munka érdekében.
A vezetői, ellenőrzések mellett a munkaközösség vezetők, a mentorok és a Belső Önértékelést
Támogató Csoport is bekapcsolódott az ellenőrzésekbe tanévre meghatározott feladati szerint. Az
eredményeket felhasználjuk az intézményi önértékelés folyamatában.

A megbeszéléseken az

önértékelés és az értékelés során a nyitottság, őszinte véleménynyilvánítás, és az egységes
pedagógiai elvek érvényesülése volt a célunk. Kiemelten figyeltünk az új, és a minősítések előtt álló
kollégákra, segítséget nyújtottunk a minél eredményesebb minősítési eljáráshoz.
Az ellenőrzések a nevelési évben folyamatosan valósultak meg és összhangban voltak a Belső
Önértékelési csoport, valamint a munkaközösségek éves munkatervével.

Ahol minősítésre is

számítottunk ott volt nagyobb számú tevékenységlátogatás. A fenntartó foglalkozáslátogatása során
is ebben a csoportban tekintette meg a minősítés előtt álló pedagógus tevékenység szervezését.
A dokumentációk ellenőrzése folyamatos volt. Átfogó ellenőrzés tanév elején, félévkor,
valamint év végén valósult meg. Erről jegyzőkönyv is készült. A havi rendszeres ellenőrzésben a
feladatmegosztást alkalmaztuk. A tervezések, tematikus tervek havi lebontását a vezető, a
gyermekvédelmi és egyéni fejlődési naplókat a gyermekvédelmi felelős fejlesztő pedagógus, míg a
mulasztási naplókat, a pedagógiai munkát segítők dokumentációit (konyhai dokumentumok,
takarítási naplók) a vezető-helyettes ellenőrizte.
Ellenőrzéseinkről feljegyzéseket, jegyzőkönyveket készítettünk, melyet az ellenőrzésbe
bevont pedagógusok is megkaptak.
A csoportokról a vezető összefoglaló értékelése a III. számú mellékletben találhatók.
Az önértékelések során ezek is támpontként szolgáltak a fejlesztési tervek elkészítésében.
A pedagógiai munkát segítők és egyéb munkatársak munkáját a vezető-helyettes alkalomszerűen
ellenőrizte, kiemelt figyelemmel a biztonságos, higiéniai előírásoknak megfelelő, esztétikus
környezet biztosítása érdekében.
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2017-2018 nevelési évben az ellenőrzések alakulása csoportonként:

Csoport

Dokumentáció
ellenőrzés
(vezető+vez.helyettes+gyv.
felelős)

Tervezett tevékenység
látogatás
(vezető+MK+BÖTCS)

Piros kiscsoport

4

6

10

Bordó kiscsoport

4

6

10

3

4

7

3

2

5

Barna középső
csoport
Citromsárga
középső csoport

Külső látogatás

Összesen

1. Fenntartói szakmai
ellenőrzés
(Gilicze Zoltán OKI)

Narancssárga
nagycsoport

3

6

Zöld nagy+ csoport

3

2

5

Kék nagy+ csoport

3

3

6

10

Az éves nevelői munkájukról a pedagógusok a tanévzáró nevelői értekezleten számoltak be az
éves nevelési tervben és a munkatervben meghatározottak alapján. A csoportos értékeléseket, a
nevelőmunka eredményeit részletesen a csoportnaplóban rögzítették. Összegző értékelés készült - a
vezetői team által - csoportokról a tanévzáró értekezleten, ahol a dokumentációk, a tervezési
feladatok és megvalósításuk, valamint a sikerek, erősségek is értékelésre kerültek.
3. TANÜGYIGAZGATÁSI FELADATOK
Az ősz folyamán az Oktatási Hivatal és a Budapesti Pedagógiai Oktatási központ
koordinálásával

átfogó

ellenőrzést

hajtottunk

végre

az

adatok

pontosításában.

KIR

nyilvántartásunkat a jogszabályoknak és az aktualitásoknak megfelelően folyamatosan frissítettük.
Figyelemmel kísértük és rögzítettük mind az alkalmazottaknál (továbbképzések, személyes adatok
változásai), mind a gyermekeknél bekövetkező (pl. lakcímváltozás) változásokat.
Adatszolgáltatási kötelezettségünket napra készen juttattuk el a KSH részére is a
beruházásokkal összefüggésben.
3.1 Az óvodai felvételi eljárás tapasztalatai
Óvodai felvételek alakulása
Óvodánk több alkalommal lehetőséget nyújtott a kerületi lakosoknak, óvodába készülőknek,
hogy megismerkedjenek intézményünkkel.
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Februárban

a

Jókai-klubba

szervezett

Óvodakóstolgatón

tájékozódhattak

előszőr

intézményünkről az érdeklődők. Áprilisban a hagyományos Kukucska-napon a tavalyi 43 érdeklődő
család száma idén elérte az 56 családot. A kicsiket játszóház várta, ahol pedagógusaink vigyáztak a
gyermekekre, amíg az óvodavezető külföldi szakmai konferencián való részvétele miatt a vezetőhelyettes tájékoztató előadást tartott, illetve a felmerült kérdésekre válaszolt.
Az óvodai beiratkozás a tavaly már próbaként bevezetésre kerülő e-ügyintézéssel
gördülékenyebbé, gyorsabbá vált. A szülőknek idén már ilyen formában kellett benyújtani felvételi
kérelmüket. Emellett lehetőséget kaptak a személyes beiratkozásra is, melynek igényéről
nyilatkozniuk kellett. Az on-line jelentkezés feltétele az előzetes regisztráció, melyben az
óvodatitkár is segítséget nyújtott a beiratkozás időszakában. Az intézményekkel és a fenntartóval
való folyamatos kapcsolattartás, nap végi információ csere és az elektronikus rendszer gördülékeny
működése végett az eljárás zökkenőmentesen zajlott.
A TSZR rendszer adatait is figyelemmel kísértük, és a körzetünkbe tartozó, de be nem
iratkozó gyermekek szüleit levélben figyelmeztettük gyermekük óvodáztatási kötelezettségéről. A
kétszeri megkeresést követően sem jelentkezett gyermekek adatait továbbítottuk a jegyző és az
Oktatási Iroda felé további intézkedés céljából.
A 2018/2019 nevelési évre történő felvételi eljárás mutatói:

A 2018/19-as nevelési évre az óvodai beiratkozást (2017. Augusztus 31-ig) az alábbi ábra mutatja:
Összes

Regisztrált

jelentkező

gyermekek

száma

száma

53

8

Eügyintézésben
jelentkezettek
száma

44

Személyesen
jelentkezettek
száma

Felvételt
nyert
gyermekek
száma

9

45

Elutasított
gyermekek
száma

0

Elutasított -

Fellebbezések

Körzetes

Átirányított

száma

keresett

gyermekek

gyermekek

száma

száma

8

1

25

A fellebbezés esetében az óvodavezető döntését jóváhagyó jegyzői döntés született.
A regisztrált gyermekek esetében 5 gyermek testvér.

8

felvételt nyert
elutasított, átirányított

45
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A felvételt nyert gyermekek szüleit tájékoztató e-mailben értesítettük és személyesen vették át
a felvételről szóló határozatot. Az átvétel alkalmával már kitöltettük a menza-kártya rendszeren
keresztül történő étkezés rendeléshez és fizetéshez szükséges ingyenes étkezés igényéről szóló
nyilatkozatot is. Augusztus 24-re családi, ismerkedős délelőttöt szerveztünk, illetve a délután
folyamán szülői értekezletet tartottunk, melyen a családlátogatási időpontokat is sikerült
leegyeztetni. Bemutattuk a MENZA kártya használatát és átadtuk a kártyákat. Pontosítottuk az
ingyenes étkezésre jogosultságot, pótoltuk a rögzítéshez szükséges hiányzó dokumentumokat.
3.2. Beiskolázási adatok
A 2017/2018 nevelési évben 64 gyermek vált tankötelessé. Idén is több gyermeknél volt
szükség iskolaérettségi vizsgálatra a korábbi évhez hasonlóan. A beiskolázási mutatót az alábbi
táblázat tartalmazza:
Tanköteles gyermekek beiskolázási mutatói

Csoport

Tanköteles

Iskolába
megy

Kék nagy+ csoport

19

17

Pedagógiai
Szakszolgálat
felmentette
1

Zöld nagy+ csoport
Narancssárga
nagycsoport
Citromsárga
középső csoport
Összesen:

20

20

0

0

24

8

3

13

1

0

1

0

64

45

5

14

21%

Óvodavezető
felmentette(nyári)
1

Iskolába ment
Pedagógiai Szakszolgálat felmentette

8%

Óvodavezető felmentette

71%
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Iskolaválasztás megoszlása

6%

2%
2%2%2%

6%

Tamási Áron iskola
Pannonia Sacra

34%

2%

Jókai Mór iskola
Britannica
ELTE Gyakorló iskola
Osztrák iskola
Arany János iskola
SOTE Gyakorló iskola
II. kerület
Törökugrató iskola

8%

Deutsche schule

6%

XI. kerület

2%

6%

2%
2%

18%

Törökbálint
Solymár
Külföld
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4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, HUMÁNERŐFORRÁS ALAKULÁSA, MUNKAERŐ
GAZDÁLKODÁS,

KJT.

SZERINTI

MINŐSÍTÉSEK,

TANFELÜGYELETI

ELJÁRÁSOK
Személyi feltételeinket idei évben is a már országos szinten megmutatkozó fluktuációval és
létszámhiánnyal jellemezhetjük.

A személyi feltételekben jelentkező hiányosságokat, valamint

szakértő pedagógusunk OH napján történő helyettesítést, a fejlesztő pedagógus csoportban történő
munkavégzésével, az óvodavezető kötelező óraszámában délutáni csoportos munkavégzéssel, a
kollégák +4 órájának terhére történő helyettesítő munkájával, illetve - a megengedett maximális
csoportlétszám figyelembe vételével - a délutáni időszakban csoportösszevonásokkal igyekeztünk
megoldani.
Álláshelyeinket

folyamatosan pályáztattuk. A

korábbi

évektől

eltérően sajnálattal

tapasztaltuk, hogy alig érkeznek be a meghirdetett álláshelyekre pályázatok. Két határozatlan idejű
pedagógus álláshelyünket sikerült betölteni márciusban, a határozott idejű álláshelyünkre a
pályáztatás folyamatos volt.
Sajnos Orsós Izabella gyakornokunknak nem sikerült megszereznie a nyelvvizsgát, így
munkaviszonyát 2 év után meg kellett szüntetnünk.
Egy kolléganő pályaelhagyóként lépett ki a nyáron, egy kolléga próbaidő alatt kérte
munkaviszonya megszüntetését. Augusztus hónapunkat így 3 határozatlan és 1 határozott álláshely
meghirdetésével kezdtük.
Pedagógiai asszisztenseink a pedagógus hiánnyal küzdő csoportokban láttak el a
csoportvezető pedagógus mellett segítő feladatokat.
A nevelő-oktató munkát segítő óvodai dajka álláshelyek átmeneti megüresedését is a
pedagógiai asszisztensek csoportban történő beosztásával pótoltuk.
A személyi feltételeink nehézségeinek ellenére a tervezett és az év közben adódott rendkívüli
programok, feladatok a megszokott magas színvonalon valósultak meg. A gyermekek ellátásában ez
nem volt érezhető a lelkiismeretes nevelőtestületi összefogásnak és helytállásnak köszönhetően.
Mindemellett azonban meg kell jegyeznünk, hogy a pedagógusok szakmai munkájának
színvonala, a mentális-, és fizikai egészségük megőrzésének érdekében, valamint a további
intézmény elhagyás veszélyének eshetősége miatt tovább nem terhelhetőek.
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Az üres álláshelyeket folyamatosan pályáztattuk, melynek eredményeként álláshelyeink betöltöttsége az alábbiak szerint alakult:
Munkakör
Óvodapedagógus/
fejlesztő pedagógus
(16)
Pedagógiai munkát
segítők (dajka-ped.
asszisztens) (7+2)
Óvodatitkár (1)
Konyhai dolgozó (2)
Kertész-karbantartó
(1)

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1 felmentés
idejére,
1 Gyed
idejére
betöltve

1 felmentés
idejére,
1 Gyed
idejére
1 üres állás

1 felmentés
idejére,
1 Gyed
idejére
1 üres állás

1 felmentés
idejére,
1 Gyed
idejére
betöltve

1 üres állás
1 Gyed
idejére

2 üres állás
1 Gyed
idejére

1 Gyed
idejére

1 Gyed
idejére

betöltve

betöltve

betöltve

1 üres
állás

1 üres
állás,
1 Gyed
idejére
1 üres
állás

1 üres
állás,
1 Gyed
idejére
betöltve

3 üres
állás,
1 Gyed
idejére
1 üres
állás

3 üres
állás, 1
Gyed
idejére
1 üres
állás

betöltve
1 üres állás

betöltve
1 üres állás

betöltve
1 üres állás

betöltve
1 üres állás

betöltve
betöltve

betöltve
betöltve

betöltve
betöltve

betöltve
betöltve

betöltve
betöltve

betöltve
betöltve

betöltve
betöltve

betöltve
betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve

betöltve
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4.1 Óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógus
Az előmeneteli rendszer bevezetése óta minden évben több eljárás is zajlik intézményünkben.
A sikeres megmérettetéshez a pedagógusok, és a kijelölt mentorok szakmai támogatása is szükséges
volt. Ebben a nevelési évben is ösztönöztük és támogattuk a minősítési eljárásra jelentkezést,
természetesen a pedagógusok saját döntését is tiszteletben tartva.
A 2017/2018 nevelési évben a Pedagógus Életpálya Modell alapján az alábbi minősítések
történtek:
Név
Mihajlov Judit - fejlesztő pedagógus
Somlyai Adél – óvodapedagógus

Megcélzott
minősítési
szint

Jelentkezés
ideje

Minősítési
vizsga/eljárás
időpontja

Elért
eredmény

Pedagógus II.

2017. április

2018.03.01.

100%

Pedagógus II.

2017. április

2018.02.09.

88%

Intézményünket a 2018 évre kijelölték Tanfelügyeleti eljárásokra. Mind a Vezetői Tanfelügyelet,
mind az Intézményi Tanfelügyelet érintette intézményünket.
Vezetői Tanfelügyeletünkre 2018. március 09-én került sor. A Tanfelügyeleti eljárásban érintett
vezető: Gallina Ilona óvodavezető
Eredmények az 5 vezetői kompetencia alapján:
Kiemelkedő 3 terület:
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Fejleszthető 2 terület:
A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
A fejleszthető területként meghatározott kompetenciák tartalma:
„ Hatékonyan alakítsa az intézmény jövőkép formálását az új munkafolyamatok mentén”
„Hatékony együttműködés kialakítása a kerület régi és új intézményvezetői közt”
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A fejleszthető területként meghatározott kompetenciákat a következő 5 évre szóló fejlesztési
tervben üzemeztem.
Intézményi Tanfelügyeletünk időpontja többször módosult. Első időpontunk 2018. április 13, majd
2018. június 22, végül 2018. december 07, így ez a megmérettetés még áthúzódik a következő
nevelési évre.
Gyakornoki munka értékelése
Idei tanévünket két gyakornok pedagógussal kezdtük. A Gyakornoki Szabályzatban és a
Gyakornoki tervben meghatározottak szerint továbbra is hangsúlyt fektettünk a fejlesztő
tevékenységek szakmai szempontból történő erősítésére. A mentori tevékenységben a fő hangsúly
már a tervező munkában, a hospitálásokon történő tapasztalatszerzésben, gyakorlati alkalmazásban,
a nevelőmunka pedagógiai-szakmai szempontból történő elemzésében valósult meg.
Dékány Nikolett munkaviszonya a pedagógus lemondásával (költözés miatt) 2017 decemberében
megszűnt. Orsós Izabella gyakornoknak nem sikerült a kitűzött nyelvvizsgáját megszereznie a
gyakornoki idő lejáratáig és a minősítő vizsga időpontjáig, így munkaviszonya a törvény erejénél
fogva 2018. április végén sajnos szintén megszűnt.
Összesítő táblázat az intézmény pedagógusainak besorolásáról (2018. júniusi pedagógus létszám
alapján) a nevelési évre vonatkozóan:

1 fő (Gyed idejét tölti)

2019. január 1. átsorolást
követően
1 fő (Gyed idejét tölti)

Pedagógus I.

10 fő

6 fő

Pedagógus II.

2 fő

4 fő

Mesterpedagógus

2 fő

2 fő

Fokozat
Gyakornok

2018. június 30.

Szakmai tapasztalatok szerzése, továbbképzések, tanulmányok
2018 évi beiskolázási tervünk elkészítésekor és a továbbképzésre jelentkezésekkor figyelembe
vettük a 2013-2018 közötti időszak Továbbképzési Programjában, illetve a 2017 évi beiskolázási
tervben meghatározottakat. A 2017/2018 nevelési évben a fenntartó önkormányzat támogatásával a
tervekben meghatározottakon felül lehetőségünk volt részt venni az "Út a médiaértéshez a digitális
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világban" akkreditált 60 órás pedagógus továbbképzésen. Ezt 2 óvodapedagógus kolléga Balogh
Edina Bernadett és Lengyelné Brunner Tünde a tavasz folyamán sikeresen elvégezte.
Támogatott továbbképzéseknél a beiskolázási tervünkben szereplőképzéseket részesítettük
előnyben, illetve olyan továbbképzést, melyek szervesen kapcsolódnak Pedagógiai Programunk
magas színvonalú megvalósításához.
A POK által kért igényfelmérés alapján, kiküldött szakértő-szaktanácsadó előadásában (pedagógiai
nap keretében) az egész nevelőtestület részt vett a „Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés” 5 órás
továbbképzésen.
Szakmai nap keretében ellátogattunk a Mosonmagyaróváron található Futura Parkba, ahol izgalmas
készségfejlesztő, ismeretnyújtó és egyben csapatépítő programon vettünk részt a kreativitást és a
„zöld szellemiséget” előnyben részesítve. Megismerkedtünk a kinetikus homokkal, melyet a
nevelési év folyamán minden csoportszobába is beszereztünk. A pedagógusok játéktervezésének
szerves részévé váló homok a gyermekek finommotorikájának, kreativitásának fejlesztése mellett, a
társas kapcsolatok alakításában is segítség volt számunkra.
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A 2017/2018 nevelési év továbbképzései:
Megnevezés

Szervező-képző

Óraszám Résztvevő/fő

ÁBPE-továbbképzés II. – hatósági jellegű képzés

NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Int.

60

1

Út a médiaértéshez a digitális világban

MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú
Nonprofit kft

60

2

Komplex, és differenciált tehetségfejlesztés

Oktatási Hivatal Budapesti POK

30

1

„Így tedd rá!”- 30 órás alap képzés. Népi játék néptánc módszertan.

Így tedd rá! Örökös stúdió

30

1

Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben

Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány

30

1

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban

Oktatási Hivatal Budapesti POK

30

1

Zöld Óvodában, úton a „Zöld Óvoda” felé A fenntarthatóság pedagógiájának
megismerése, erősítése, elterjesztése

Természetes Életmód Alapítvány

30

1

Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése

Oktatási Hivatal Budapesti POK

5

2

Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés

Oktatási Hivatal Budapesti POK

5

15

Elkészítettük a 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó Továbbképzési Programunkat, melyet az Oktatási Bizottság jóváhagyott. Ennek alapján
készítettük el 2018 évre vonatkozó Beiskolázási Tervünket.
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2017/2018 nevelési év folyamán segítséget nyújtottunk a „Nyitnikék” Őszi tanévnyitó
rendezvényén. Így a regisztrációs és adminisztratív feladatok után lehetőségünk volt az előadásokon
való térítésmentes részvételre. Ezen a konferencián 3 fő vett részt.
Pedagógiai nap keretében2017. október 20-án az egész nevelőtestület és az alkalmazotti
közösség ellátogatott Mosonmagyaróvárra a FUTURA Parkba. Ingyenes csapatépítő napunkat a
2017. májusi vezetői szakmai tanulmányúton kapott ajánlat alapján tudtuk megszervezni.
Novemberben a KIMBI Közösségi Klub programjának részeként szülők és pedagógusok részére az
ELTE TOK tanára, gyógytestnevelő szakértő,több mozgásfejlesztő módszertani könyv szerzője
Pappné Gazdag Zsuzsanna előadását élveztük „A mozgás szerepe a gyermeknevelésben” címmel.
2018. március 10-én pedagógiai napunk keretében a Budapesti Pedagógiai Központ
szaktanácsadója, előadója tartott 5 órás képzést minden pedagógusunknak a tehetségígéretek
diagnosztizálása, támogatása ismereteink bővítésére.
Továbbképzések során szerzett ismereteiket a pedagógusok a nevelőtestületi megbeszélések,
összejövetelek alkalmával megosztották, illetve jegyzeteiket az óvodapedagógusok megkapták. A
belső tudásmegosztás a gyakornokok szakmai felkészítése szempontjából is kiemelt jelentőséggel
bírt.
Januárban az egész alkalmazotti közösség részvételével az Egészségprogram keretében
önismereti és csapatépítő pedagógiai napot tartottunk, mely egyben visszamérése is volt az
Alapítványnak az elmúlt tanév programjáról.
4.2 A pedagógiai munkánkat segítő óvodai dajkák és pedagógiai asszisztensek
A pedagógiai munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek egész év folyamán nagy
segítséget nyújtottak a pedagógusoknak. Augusztusban kilépett konyhai dolgozónk helyére
szeptember-december közötti időszakban volt dajkánkat bíztuk meg a konyhai feladatok ellátására.
Közben folyamatosan hirdettük az álláshelyet. Ezt január elsejétől sikerült betöltenünk. Az új
kolléga hamar beilleszkedett a közösségbe. Egy dajkai álláshelyen az évben többször volt üresedés,
az átmeneti időszakban a pedagógiai asszisztensek látták el a gondozási és nevelőmunkát segítő
feladatokat. Nyugdíjba vonult vezető-dajkánk feladatait Karasi Zoltánné vette át. Feladata volt
többek között a tisztítószerek bevételezése-kiadása, a fogyások-beszerzések nyilvántartása,
egyeztetés a beosztásról a vezető-helyettessel, a takarítási naplók figyelemmel kísérése Július elején
a munkavállaló próbaideje alatt kérte munkaviszonya megszüntetését, így a nyári zárást 1 fő dajka
hiánnyal kezdtük. Anyalainé Rózsás Anikó pedagógiai asszisztens állandó segítője volt a zöld
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nagycsoportosoknak, hiszen márciusig nem sikerült az üres óvodapedagógusi álláshelyet betölteni.
Zubály Dalma pedagógiai asszisztens kiscsoportokban látott el segítő szerepet, illetve az
átmenetileg megüresedett barna középső csoportban ellátta a gyermekek gondozását is.
4.3 Óvodatitkár
2016 májusában állt munkába jelenlegi óvodatitkárunk. A nevelési év az ő számára új
kihívásként a beiratkozás időszakának regisztrációját hozta. Korábbi feladataiba részben beletanult,
de folyamatosan szükség volt az ellenőrzésére. Ez a vezetői munkára is kihatással volt,
többletfeladatot jelentett a vezető és helyettese számára. Következő nevelési évben a
feladatmegosztásra és önálló precíz munkavégzésre kell nagyobb figyelmet fordítani.
4.4 Konyhai dolgozók, kertész-karbantartó munkatársak
Feladataikat korrekten, a többi pedagógiai munkát segítő kollégákkal összehangoltan
végezték. Állandó délelőttös és délutános munkarendben dolgoztak. A délutános konyhai dolgozó
látta el az esti takarítási és óvodazárási feladatokat. A januárban belépő délelőtti műszakban
dolgozó kolléga szeptembertől beiratkozik az óvodai dajkaképzésbe, melyet sikerként tudunk
elkönyvelni.
Kertészünk egész évben lelkiismeretesen gondozta kertünket, igyekezett a kisebb javítási
feladatokat ellátni. A nagy óvodaudvar rendben tartásában az egész alkalmazotti közösség segített
neki. A nyár folyamán besegített a Normafa Óvoda kertjének rendbetételében is.
A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők, valamint a konyhai dolgozók és a kertész
munkáját önértékeléssel és ezzel párhuzamos vezetői értékeléssel a tanévzáró értekezleten
értékeltük.
Az éves munkájuk értékelésénél figyelembe vettük az ellenőrzések tapasztalatait és az
elvárások dokumentumainak kritériumrendszerét is.
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5. TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA, INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI/TANÍTÁSI STRUKTÚRÁJÁNAK, PEDAGÓGIAI
ÉRTÉKEINEK, CÉLJAINAK TÜKRÉBEN
Óvodánk felszereltségét, eszközellátottságát, folyamatosan fejlesztjük, az állagmegóvásra
igyekszünk gondot fordítani. Az alábbi nagyobb karbantartási munkákat, fejlesztéseket terveztük a
Városfejlesztési Irodával:

-

Sószoba javítása: belső ázások kijavítása megtörtént, de a külső szigetelés még nem
kezdődött el, így továbbra is nedvesedik.

-

Görkorcsolya pálya gumiburkolattal történő borítása, felújítása: szeptember végére kaptunk
ígéretet.

-

Udvari játékok javítása, balesetveszélyes mászóka elbontása

-

Régi nyílászárók mázolása a nyár folyamán megtörtént

-

Tetőjavítás az elmúlt évről húzódik, valószínű idén sem készül el, így az ázások tovább
nehezítik mindennapjainkat.

-

Külső kerítés mázolása: csak festéket ígért az iroda, a mázolást önerőből kell megoldanunk.

Éves karbantartási feladatainkat szintén a Városfejlesztési irodával és az Önkormányzattal
szerződésben álló szolgáltató cégekkel végeztettük:
-

Mosogatógépek javítása, karbantartása

-

Mosógép javítás

-

Ipari vasaló javítás

-

Asztalos munkák

-

Kerti játékeszközök, kerti padok javíttatása

-

Katasztrófavédelmi ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok pótlása,

-

Ételszállító lift karbantartás

-

Kazánellenőrzések

A nevelési év során az alábbi beszerzések történtek:
-

4 csoport számára új cipőtároló szekrény

-

7 db Só-fluidizációs készülék a csoportszobákba

-

Babzsák fotelek a csoportok színeivel összhangban

-

Kincses-sziget tároló szekrények minden csoportbába és a fejlesztő szobába

-

Kinetikus homok 60 kg mennyiségben a csoportszobákban való használatra
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-

Mozgásfejlesztő eszközök vásárlása

-

Szakkönyvek és foglalkoztató füzetek beszerzése

-

Csoportszobai játékok beszerzése (részben szülői támogatással)

-

Konyhai eszközök vásárlása a tálalás elősegítéséhez (digitális mérleg, digitális
maghőmérő, gyümölcs-zöldségszeletelő)

-

Kerti szerszámok, talicska

-

Festékszóró gép

-

Flipchart tábla

-

Laminálógép

-

Ergonómikus irodai székek

-

2 db irodai széf.

-

2 asztali számítógép a pedagógusi munka megsegítésére

-

Fém polcok a tároló helyiségekbe

Ezen felül az Ovi-kupa régiós győzteseként egy színes nyomtatót és egy mobil jelzőlámpapárt
nyertünk óvodánk számára.
Sajnos a tavalyi évben már tervezett tetőfelújítás idén is elmaradt, így a továbbiakban nem tudunk
felelősséget vállalni az ázások okozta épületben keletkező károkra.
A földgázfelhasználás kiadáscsökkentése érdekében célszerű lenne a napenergia által megtermelt
villamosenergia felhasználása.

A megtermelt villamosenergiát a melegvíz ellátásban lehetne

hasznosítani ilyen rendszer kiépítésével.
Elvégzett karbantartási munkák a kertész-karbantartó részéről:
- Ázási foltok javító festése
- Kültéri padok csiszolása-festése
- Zöld terület újbóli füvesítése
- Csoportszobai bútorok egyszerűbb javítása
A kötelező ellenőrzési dokumentációkat a biztonságos óvodahasználat érdekében folyamatosan
vezettük, az észlelt hibákat írásban rögzítettük és a Városfejlesztési Iroda illetékes kollégái felé
javítási igényünket jeleztük.
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6. PARTNERKAPCSOLATOK ALAKULÁSA
Partner

Intézmény, Személy

Kerületi bölcsődék

Svábhegyi Bölcsőde

Kerületi Óvodák

Hegyvidéki Mesevár
Óvoda, Süni Óvodák,
Táltos Óvodák,
Zugligeti Óvoda,
Orbánhegyi Óvodák,
Városmajori Óvodák,
Normafa Óvodák,
Mackós Óvoda,
Zölderdő Óvoda

Pedagógiai
Szakszolgálat

FPSZ XII. kerületi
Tagintézménye

HUNNIAREG
Budai Módszertani
Központ

Kapcsolattartó: Kovács
Zsuzsa óvodai
szaktanácsadó,
munkaközösség vezető

Hegyvidéki
Kulturális
Intézmények

Virányosi Közösségi
Ház, Hegyvidéki
Helytörténeti
Gyűjtemény, Jókai
Klub, MOMKult

Kapcsolat sikeressége
Részben az azonos körzet miatt a legtöbben
ebből a bölcsődéből érkeztek az új
kiscsoportokba.
A kerület más bölcsődéivel is
kapcsolatfelvétel. Ezek a beiratkozás
alkalmával telefonon történtek.
A kerületi óvodák szorosan együttműködtek
az idei évben is.
Mind az óvodavezetők munkaközössége, mind
a pedagógusok között elhivatott, egymást
támogató szakmai munka kapcsolat van.
Idén is meghívást kaptunk a Mesevár napokra,
melyen a nagycsoportosaink játékos
vetélkedőn vehettek részt.
A kerületi óvodások sporttalálkozója jó
hangulatú sportvetélkedőre adott lehetőséget.
A Normafa Óvodában megrendezésre kerülő
környezeti találkozón izgalmas feladványokon
keresztül mélyíthették ismereteiket
gyermekeink.
Óvodák pedagógusainak meghívása a KIMBI
Közösségi Klub novemberi előadására
Segítségnyújtás a Normafa Óvoda
kertrendezésében
Pindúr-Pandúr Verseny lebonyolítása
Logopédiai fejlesztés heti öt alkalommal
délelőtt Tibély Lilla logopédus által.
Pszichológusi ellátás keretében iskolaérettségi
szűrések, vizsgálatok Barkász Heléna klinikai
szakpszichológus látja el intézményünket.
Januártól új óvodapszichológus is
rendelkezésünkre állt hétfőnként, aki a Táltos
Óvoda alkalmazásában áll.
Gyógytestnevelő Szakolczai Fédra
Óvodai és szülői megkeresésre szakértői
vizsgálatra küldött gyermekek a vizsgálat
eredményétől függően fejlesztésben
részesültek.
Az Önkormányzat Folyosó Galériáján az
óvodások munkáiból készült kiállítás idén a
„ Hagyományok ápolása” címet kapta, melyre
intézményünkből több korcsoportból küldtünk
kiállítási anyagot. Sok szülői visszajelzés
érkezett, akik szívesen látogatták meg a
kiállítást.
A kulturális intézmények által kiírt óvodás
pályázatokon örömmel vettünk részt, melyen
szép sikereket is elértek gyermekeink.
Idén is a Jókai Klub adott otthont az
Óvodakóstolgató- szülői tájékoztató fórumnak
A hagyományos Pedagógus Bál mellett a
Budai Oktatási Napok plenáris ülésén,
valamint a végzős hallgatóknak szervezett
„Karrier-nap”-on több kolléga vett részt.

További lehetőségek

Szakmai bemutatók
szervezése a BON
keretében

A gyógypedagógiai
fejlesztések
megvalósíthatósága
érdekében rendszeres
gyógypedagógiai ellátás a
szakértői vélemények
alapján a megnövekedett
BTMN gyermekek
esetében

Megújúló Kulturális
Szalon kiállítási
lehetőségeinek
kihasználása

Kulturális intézmények
gyermekprogramjainak
kedvezményes
igénybevételének
lehetősége
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Sportközpontok

Hegyvidék
Sportközpont, MOM
Sport

Idén is részt vettünk ősszel az úszásoktatáson
Az oktatást a pedagógus létszám hiánya miatt
csak egy turnusra szerveztük, viszont a
középső és nagycsoportos gyermekek körére
kiterjesztve. A „Fitt leszel, ha itt leszel” idén
is megmozgatta nagycsoportosainkat és
vállalkozó kedvű szüleiket.

Főiskolák

Apor Vilmos Katolikus
Főiskola

A Karrier-napon jeleztük a szeptemberi
álláslehetőségeket az érdeklődő hallgatóknak

ELTE TÓK hallgatói
Partneróvodák

Lendvai Óvoda

Boldog község
Csicsergő Óvoda

Más köznevelési
intézmény

Budai Rajziskola

Óvodahasználók

Szülői Szervezet

Nagy öröm volt számunkra, hogy idén is meg
tudtuk szervezni ősszel közös táborozást a
Lendvai Óvodával. Mint tábori
beszámolónkban is említettük, hatalmas
élmény volt mindkét óvoda gyermekei
számára, hogy néhány szlovén és magyar szót
megtanulhattak, hogy a kommunikáció során
nem csak a nyelvre, hanem a
metakommunikációs eszközökre is szükségük
volt. Tanultak egymástól dalokat,
mondókákat. A szlovén óvodásoknak
kirándulást szerveztünk Tihanyba a
Levendulaház gyermekfoglalkozására, a
Kőröshegyi teknősparkba, Szántódpusztára,
ahol hazánk nevezetességei mellett
hagyományainkkal is megismerkedhettek.
Táborozásunkról a „Most” - Híd szlovén TV
műsor is beszámolt.
A 2014-2019 közötti időszak vezetői
programjának egy másik partnerkapcsolát is
sikerült tovább éltetnünk. Idén ugyan nem
tudtunk ellátogatni, de karácsonyi ajándékokat
a szülők futárszolgálat segítségével idén is
eljuttattak az óvodásoknak.
Jubileumi logo tervező pályázatunkra
felkértük szakmai zsűrizésre az iskola
szaktanárait, akik örömmel vállalták el a
feladatot.
Nevelési évünket a Szülői Szervezet
képviselőinek megválasztásával kezdtük a
tanévnyitó szülői értekezleten. A szervezettel
való kapcsolattartásért a vezető-helyettes volt
a felelős. Folyamatos kapcsolatban voltunk a
nevelési év során a szülőkkel az elektronikus
levelezőrendszerünk útján. Minden óvodai
programunkról tájékoztató mailt küldtünk.
A szülői segítségnek köszönhetően ismét
elindíthattuk alapítvány létrehozását
„Sárkánypalánták” néven. Reményeink szerint
ez szeptemberre elkészül. Harmadik éve
működik a KIMBI Közösségi Klub, amelyet
kifejezetten a szülők számára hoztunk létre.
Továbbra is színes programlehetőségeket

Folyamatos úszásoktatás
megszervezése
(pedagógus létszám
függő)
Az ügyességi feladatokban
továbbra is szívesen
segítenénk újakat kitalálni
a hagyományosak mellett.
Lehetőséget nyújtunk
további hallgatók
gyakorlati helyének
biztosítására.
Lehetőségeinkhez mérten
segítséget tudunk nyújtani
a diploma megszerzését
követően az
elhelyezkedésre.
Óvodalátogatás Lendván
pedagógiai nap keretében.
A kapcsolat további
ápolása, látogatások
szervezése, meghívás a
BON-ra.

Közös szakmai nap
szervezése, meghívás a
BON-ra.
További szakmai
együttműködés
lehetőségeinek
feltérképezése
Nyitott óvodaként
szívesen veszünk szülői
programötleteket.
Szülők bevonása az óvoda
udvarának rendezésébe –
közösségi nap keretében.
Intézményi önértékelési
folyamatban való aktív
részvétel.
Szülői kérdőívek kitöltése
az önértékelésben részt
vevő pedagógusok
csoportjában.
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kínáltunk számukra, de a részvételük idén már
kevésbé volt aktív. Inkább az új kiscsoportos
szülők közül és az iskolába készülők vettek
részt az előadásokon. Idén is segítséget
kaptunk a szülőktől az óvodai programok
szervezése során, illetve felszereltségünk
fejlesztése érdekében.
A barna csoport szülei fogadták örökbe az
óvoda melletti zöld területet és vették
gondozásba.
Igyekeztünk a szülői igényeket is kielégíteni
az aktív nevelési időn kívüli, óvodai
foglalkozási lehetőségek terén. Év végi szülői
értekezlet alkalmával ismét igényfelmérést
készítettünk. Sajnos azonban még nagyobb
számú különórát igényelnének (tenisz,
pónilovaglás, foci, balett…), ami már az
óvodai élet zavartalan működését
befolyásolná. Így ezeket, illetve
megszervezésüket már a judo, torna, angol, sí
mellett nem tudjuk vállalni.

7. SZÜLŐI, PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK
7.1 2017 évi SWOT Analízis az alkalmazotti közösségben eredményeire tett
intézkedések megvalósulása
A 2013 novembere óta bekövetkezett változások szükségessé tették az óvodai helyzetfelmérést.
Ezen változások:
-

Az intézmény kapacitás bővítése során a 4 csoportos óvoda 7 csoportra bővült

-

A bővítés következménye az alkalmazotti létszám megnövekedése 18 főről 29 főre

-

2014. novemberi vezető változás

-

Alkalmazotti közösségben bekövetkező nagyszámú személyi változás (régi-új
kollégák)

Ezek a változások a korábbi nagyon összetartó, régóta együtt dolgozó közösséget, családias légkört
megbontani láttatott. Régi hírnevünknek megtartása és az új KIMBI fejlődése érdekében készítette
el a Belső Önértékelési Csoport a tanévzáró nevelői értekezletre a jól ismert táblázatot.
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ERŐSSÉGEK
1. eszköz, felszereltség

GYENGESÉGEK
1. kommunikáció hiánya

2. környezeti adottság

2. információáramlás

3. jól felkészült óvodapedagógusok

3. pozitív visszajelzés, elismerés hiánya

4. sokszínű óvodai és csoport program

4. munkamegosztás

5. zöld programok, egészséges életmódra nevelés

5. tisztelet hiánya

LEHETŐSÉGEK
1. összetartozó közösség kialakítása, csapatépítés

VESZÉLYEK
1. további dolgozói létszámhiány

2. többfunkciós terem sokoldalú kihasználása

2. túlterheltség

3. erkölcsi, anyagi elismerés

3. stressz

4. érdeklődési körnek megfelelő feladatvállalás

4. széthúzó közösség

5. szakmai továbbképzések

5. kiégés, kimerültség, betegségek megjelenése

A kapott eredményeket a nevelőtestületi értekezleten megvitattuk, és közösen állítottuk össze
stratégiánkat a pozitív változások érdekében.
Intézkedések és hatásuk
Gyengeségeink terület:
-

Hétfőnkénti

megbeszélések

tudatosabb

összehívása

alvásidőben:

nehéz

volt

a

létszámhiányból kifolyólag, de már hatékonyabban működött
-

A pedagógusokat érintő információk, tájékoztató levelek (programokról, továbbképzési
lehetőségekről, fenntartói tájékoztatásról) továbbítása e-mailen keresztül is, az óvónői
öltözőben hirdetőtáblán kifüggesztve

-

Pedagógusok felterjesztése kitüntetésre (Purzsa Gáborné, Balogh Edina)

-

Év óvodapedagógusa díj odaítélése (Földi Mirella)

-

Év végi jutalom minden dolgozó számára egységesen: motivációs szándékkal a kevésbé
aktív pedagógusoknak. Sajnos több kollégánál ellenszenvet váltott ki. Az elvégzett minőségi
munka elismerése a differenciálás lehetőségével kedvezőbb lehetne a nevelőtestületi légkör
alakításában.

Lehetőségek terület:
-

Csapatépítés: ősz folyamán csapatépítő kirándulás az egész alkalmazotti közösség
részvételével, pedagógiai nap alkalmával Egészségprogramon való részvétel (visszamérés)
Pedagógiai napokon közös ebéd
Közös karácsonyi ünnepi vacsora
Mentor-gyakornok párok összeállítása szakmai tudás szerint
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Munkaközösség feladatának meghatározása során az egységes szellemben való gondolkodás
elősegítése
Minősítésre felkészülésben segítségnyújtás
-

Erkölcsi, anyagi megbecsülés: Pedagógusok felterjesztése kitüntetésre, Év óvodapedagógusa
díj odaítélése, karácsonyi jutalmazás
Ünnepek alkalmával, évzáró értekezleten apró ajándékkal kedveskedés
Év végi jutalom (karácsony előtt) minden dolgozó számára

-

Elvállalt feladatokban való segítségnyújtás

-

Lehetőségekhez mérten a továbbképzések támogatása, ingyenes képzéseken való részvétel
lehetőségének biztosítása helyettesítéssel

Veszélyek terület:
Erre a területre volt a legnehezebb intézkedést hozni. A korábbi évek pedagógushiányai, a
dokumentációk, az év során elvégzett önértékelési feladatok, a minősítések mind tovább
nehezítették munkánkat, terhelték pedagógusainkat. Az egyre magasabb szülői igények, a BTMN
gyermekek számának emelkedése, az egyre több részképesség hiányos gyermek egyéni fejlesztése
további teendőkkel látták el pedagógusainkat. Sajnos év végén volt pályaelhagyó kolléga, illetve
tapasztaltuk régi pedagógus kiégési folyamatának elindulását is. Erre megoldás csak a teljes
álláshely feltöltöttség lenne. A folyamatos pályáztatások sajnos kevés sikerrel zárultak.
Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk megoldani, hogy néhány nap szabadságot igénybe tudjanak
venni a pedagógusok a szorgalmi időszakban is, ezt leginkább az őszi és tavaszi iskolaszünetekkel
megegyező időszakban tudtuk kivitelezni, hiszen ekkor kisebb létszámban igényelték a családok az
óvodai ellátást.
Az összetartó közösség kialakítására a fentebb említett programok beiktatásával igyekeztünk
megoldást találni.
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Vezetői Önértékelés Nevelőtestületi kérdőív eredmények
1. Az intézmény nevelő-tanító munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi
pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

11

8,33

91,67

százalék
Átlag

4,92

2. A pedagógusok a gyermekek érdeklődését felkeltő nevelési, tanítási módszereket alkalmaznak.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

11

8,33

91,67

százalék
Átlag

4,92

3. A gyermekek számára szervezett tevékenységek rendszeresek, tervezettek és összehangoltak.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

1

0

11

százalék

8,33

Átlag

91,67

4,94

4. A gyermekek fejlődésének értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint
történik, amelyet minden pedagógus betart.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

3

9

25

75

százalék
Átlag

4,75

5. A gyermekek életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő visszajelzést kapnak, a szokás
szabályrendszer betartásáról, önkiszolgálásról, másokért való munkavégzés fontosságáról.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

10

16,67

83,33

százalék
Átlag

4,83
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6. Az intézményben folyó nevelő-tanító munka segíti a gyermekeket, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

12

százalék

100

Átlag

5,00

7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyerekek tervszerűen és
rendszeresen kapnak segítséget.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

11

százalék

8,33

Átlag

4,92

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

11

8,33

91,67

százalék
Átlag

4,92

9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

3

9

25

75

százalék
Átlag

4,75

10. A gyermekeket és a szülőket együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

1

5

6

8,33

41,67

50

százalék
Átlag

4,42
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11. A nevelés és tanítás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a gyermekeket, testi és szellemi
képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

12

százalék

100

Átlag

5,00

12. Intézményen kívüli
múzeumlátogatás stb.)

értékelés

tevékenységet

szervez

a

gyermekek

számára

(kirándulás,

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

10

16,67

83,33

százalék
Átlag

4,83

13. Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

12

százalék

100

Átlag

5,00

14. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra,
szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges táplálkozásra, személyes
higiéniára.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

12

százalék

100

Átlag

5,00

15. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismerésére, a magyarságtudat,
hazaszeretet alakítására

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

10

16,67

83,33

százalék
Átlag

4,83
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16. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy az
adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel
megélik.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

12

százalék

100

Átlag

5,00

17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyermekeiket
érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

10

16,67

83,33

százalék
Átlag

4,83

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

11

8,33

91,67

százalék
Átlag

4,92

19. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a
nevelőtestület feladatait, törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

1

5

6

8,33

41,67

50

százalék
Átlag

4,42

20. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti
feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

10

16,67

83,33

százalék
Átlag

4,83
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21. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógusmagatartás
betartására.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

4

8

33,33

66,67

százalék
Átlag

4,67

22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

10

16,67

83,33

százalék
Átlag

4,83

23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a
pedagógusok munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken
alapul.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

4

8

33,33

66,67

százalék
Átlag

4,67

24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület tagjai időben
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

1

6

5

8,33

50

41,67

százalék
Átlag

4,33

25. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

3

9

25

75

százalék
Átlag

4,75
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26. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

5

7

41,67

58,33

százalék
Átlag

4,58

27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök
rendelkezésre állnak.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

10

16,67

83,33

százalék
Átlag

4,83

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

3

9

25

75

százalék
Átlag

4,75

29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon,
továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerezett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is
átadják.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

11

8,33

91,67

százalék
Átlag

4,92

30. Az intézményben a gyermekek szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel
kapcsolatos információkhoz.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

11

8,33

91,67

százalék
Átlag

4,92
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Erősségek:
 Az intézményben folyó nevelő-tanító munka segíti a gyermekeket, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket. (5,00)
 A nevelés és tanítás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a gyermekeket, testi és
szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. (5,00)
 Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. (5,00)
 Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra,
szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges táplálkozásra, személyes
higiéniára.(5,00)
 Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy
az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel
megélik. (5,00)
Fejleszthető területek:
 Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület tagjai időben
megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. (4,33)
 A gyermekeket és a szülőket együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. (4,42)
 A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a
nevelőtestület feladatait, törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. (4,42)
7.2 Bemeneti és kimeneti elégedettség mérés
Pedagógiai-szakmai munkánkkal való elégedettség méréshez a pedagógusok önértékeléséhez
kapcsolódó szülői kérdőíveket használtuk fel. Így a mérések egyben alapul szolgálnak az Oktatási
Hivatal általi Önértékelés és Tanfelügyeleti eljárásokhoz is. Ezzel a szülőket sem terheljük duplán.
Bemeneti mérésünket a két új kiscsoport egy-egy pedagógusára vonatkozóan végeztük az éves
önértékelési terv alapján. Ugyanígy a kimeneti mérést a nagycsoportban hajtottuk végre.
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Eredmények:
Piros kiscsoport - Szülői kérdőív eredmények
1. Időben tájékoztatja a szülőket a feladatokról, elvárásokról.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

3

16

15,79

84,21

százalék
Átlag

4,84

2. A gyermekem alkotásait, szabad munkáit rendszeresen összegyűjti, értékeli a fejlődést, és
számunkra is hozzáférhetővé teszi.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

1

5

13

5,26

26,32

68,42

százalék
Átlag

4,63

3. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

1

18

5,26

94,74

százalék
Átlag

4,95

4. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

1

3

15

5,26

15,79

78,95

százalék
Átlag

4,74

5. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.
0

1

2

3

4

5

értékelés

1

0

0

0

2

16

százalék

5,26

10,53

84,21

Átlag

4,89
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6. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

3

16

15,79

84,21

százalék
Átlag

4,84

7. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.
0

1

2

3

4

5

értékelés

1

0

0

1

3

14

százalék

5,26

5,26

15,79

73,68

Átlag

4,72

8. Felismeri a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

7

12

36,84

63,16

százalék
Átlag

4,63

9. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a
felzárkózáshoz.
0

1

2

3

4

5

értékelés

2

0

0

0

3

14

százalék

10,53

15,79

73,68

Átlag

4,82

Szöveges megjegyzések:
- „Csodálatos óvónő, született pedagógus, végtelen kedvesség sugárzik belőle.”
- „Maximálisan elégedett vagyok vele!”
- „MAXIMÁLISAN ELÉGEDETTEK VAGYUNK Orsi nénivel, a kisfiam nagyon szereti őt – és
mi is. Türelemmel, kedvesen, szeretettel bánik a gyerekekkel. Nyugalmat áraszt. Mindig
képben van a gyerekekkel kapcsolatban. Délutánonként mindig mond két mondatot, hogy
tudjuk mi történt Bálinttal aznap – ezt én nagyon szeretem és szülőként rendkívül
megnyugtató, tudom, hogy a gyerek jó helyen van. Orsi remek óvónő.”
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- „Nyitott, kedves, profi szakember, a gyermekem fejlődése látványos, mind a szociális
képességek, mind a tudásszint terén. Szeretetteljes légkörben, maximális odafordulással
nevelik, foglalkoznak a gyerekekkel. Ezt az egész csoport hangulata, színvonala, a gyerekek
közötti kölcsönös tisztelet és együttműködés is jelzi. Öröm, hogy ezek az óvónénik
foglalkoznak a kislányommal!”
- „Orsolya kiváló óvodapedagógus, aki szívvel-lélekkel végzi munkáját, nagy szereti a
gyerekeket.”
Erősségnek a három legmagasabb, míg a fejleszthető területnek a három legalacsonyabb értéket
választottuk.
Erősségek:
- A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi. (4,95)
- Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.
(4,89)
- Időben tájékoztatja a szülőket a feladatokról, elvárásokról. (4,84)
- Szülői kérdésre időben és pontosan reagál. (4,84)
Fejleszthető területek:
- A gyermekem alkotásait, szabad munkáit rendszeresen összegyűjti, értékeli a fejlődést, és
számunkra is hozzáférhetővé teszi. (4,63)
- Felismeri a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani. (4,63)
- Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal. (4,72)
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Bordó kiscsoport - Szülői kérdőív eredmények
Időben tájékoztatja a szülőket a feladatokról, elvárásokról.

1.

értékelés

0

1
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3

4

5

0

0

0

0
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19

százalék

100

Átlag

2.

5,00

A gyermekem alkotásait, szabad munkáit rendszeresen összegyűjti, értékeli a fejlődést, és
számunkra is hozzáférhetővé teszi.
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0
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3
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5

0

0
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1
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10,53

5,26

84,21
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3.

4,74

A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

értékelés

0
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5

0

0

0

0

1
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5,26

94,74
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4.

4,95

Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak.
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5.

4,84

Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.
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4,88
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6.

Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.
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7.

4,95

Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.
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8.

4,95

Felismeri a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani.
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9.

4,89

Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a
felzárkózáshoz.
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Szöveges megjegyzések:
- „Áginak nagyon magas az empátiakészsége és a gyerekek lelkét nagyon megérti, figyeli őket
igazi pedagógusként. Tapasztalatom szerint a gyermekekhez a személyiségünk szerint közelít
elfogadással és támogatva, biztatva őket igazi szeretettel. Ez számomra szülőként nagyon
nagy érték, és a gyerekeknek nagy biztonságérzést nyújt, így ők nyitottak, kíváncsiak,
érdeklődőek, és felszabadultak tudnak lenni, mintha otthon lennének. Maximálisan elégedett
vagyok vele!”
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- „Amit mi nagyon becsülünk benne, hogy minden gyereket egyformán kezel, és egyenrangúan
bánik velük. Mindig nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott és ez nagyon jó hatással van a
gyerekekre.”
- „Liszka Ágnest kiváló óvónéninek ismertük meg. Lányom és a szülők is nagyon szeretjük.
Szeretettel és értő figyelemmel veszi körül a gyerekeket, fejleszti képességeiket, pozitívan
motivál, dicsér. A szülőkkel is kiválóan kommunikál. Ha valamilyen téma érdekel, nyitott
arra, hogy részletesebben beszéljünk, de a szükséges információkkal napi szinten ellát. Csak
pozitívan tudok róla nyilatkozni, nagyon örülünk, hogy ilyen óvónénink van. Köszönjük neki!
- Nagyon kedvelem, kedveljük Ági nénit. Mindig kiegyensúlyozott és nyugodt, öröm vele lenni.
A beszoktatás alatt is éreztem már, hogy kiváló pedagógus. Jó ötletnek tartom a
családlátogatást, mindenképp segítség volt. A kezdetekkor volt, hogy a lányom sírt, amikor
eljöttem, de nagyon kedvesen hívta Ági a lányomat halakat megnézni, piacosat játszani azonnal jókedvűen ment így be. Pedagógiai érzéke kiváló, jó érzés tudnom, hogy minden nap
ilyen óvó nővel fejlődik a gyermekünk. Hálás köszönetünk érte.”
- „NAGYON KEDVES ÉS TÜRELMES.”
- „Rajzokat rendszeresen összegyűjti és elérhetővé teszi, de nem értékeli. Mindemellett
amennyire megismertem nagyon jó pedagógusnak, nagyon kedvesnek tartom. Mind a
gyerekek mind a szülők imádják.”
- „Személyiségében, szakértelmében nem található kifogásolni való. A gyermekekkel
rendkívül

jó

kapcsolatot

ápol,

ugyanakkor

következetes,

szabálykövetésre

tanít.

Kommunikációja a gyerekek és a szülők felé is kiváló, mindig aktuális. Kapcsolata a
szülőkkel, s munkatársaival is harmonikus, Munkaidején kívül is bármilyen kérdése válaszol,
mindig elérhető. Igazi óvónéni a szó legszorosabb értelmében.”
- „Szuper óvónéni, nagyon szeretik a gyerekek és a szülők is. Odafigyel a gyermekekre,
szeretetteljes közeget biztosít számukra és folyamatosan fejleszti őket. Mind személyisége,
mind hozzáállása példaértékű. Nagyon örülünk, hogy hozzá jár egyik gyermekünk.”
Erősségek:
- Időben tájékoztatja a szülőket a feladatokról, elvárásokról. (5,00)
- Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a
felzárkózáshoz. (5,00)
- A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi. (4,95)
- Szülői kérdésre időben és pontosan reagál. (4,95)
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Fejleszthető területek:
- A gyermekem alkotásait, szabad munkáit rendszeresen összegyűjti, értékeli a fejlődést, és
számunkra is hozzáférhetővé teszi. (4,74)
- Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak. (4,84)
- Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.
(4,88)
A pedagógusok ezen értékelések mentén készítették el önfejlesztési tervüket, mely az OH felületén
is megtalálható.
Narancssárga nagycsoport - Szülői kérdőív eredmények
1. Időben tájékoztatja a szülőket a feladatokról, elvárásokról.
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2. A gyermekem alkotásait, szabad munkáit rendszeresen összegyűjti, értékeli a fejlődést, és
számunkra is hozzáférhetővé teszi.
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3. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.
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4.

4,69

Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak.
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százalék
Átlag
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5.

Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.
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Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.
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7.

4,85

Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.
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8.

4,62

Felismeri a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani.
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9.

4,38

Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a
felzárkózáshoz.
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Megjegyzések:
- „Elvárnám ha valami atrocitás éri a gyerekem, tájékoztatnak a nap végén, ez el szokott
maradni. Dadust is jó volna értékelni, mivel az ő tevekénysége is befolyásolja az óvónő
értékelését és róla alkotott képet is!”
- „Kislányunk imádja Adélt és imád óvodába járni - ezt neked is köszönhetjük drága Adél!”
Erősségek:
- Szülői kérdésre időben és pontosan reagál. (4,85)
- Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a
felzárkózáshoz. (4,77)
- A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más
véleményének tiszteletben tartása jellemzi. (4,69)
Fejlesztető területek:
- Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak. (4,14)
- Felismeri a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani. (4,38)
- A gyermekem alkotásait, szabad munkáit rendszeresen összegyűjti, értékeli a fejlődést, és
számunkra is hozzáférhetővé teszi. (4,54)
A kimeneti mérések eredményeit a pedagógus szintén beépítette az önfejlesztési tervébe, emellett
számunkra is iránymutató volt, hogy az iskolaválasztás évében, illetve azt megelőzően több
tájékoztatást kell nyújtanunk. Ennek érdekében a jövőben tudatosan kell a végzős csoportoknak
figyelni, hogy minden szülő már októberben tájékozódjon gyermeke aktuális fejlettségéről, hogy az
esetleges erőteljesebb fejlesztés a szülőkkel közösen megvalósulhasson.
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Vezetői – Szülői kérdőív eredmények
1. Az intézményben a gyermekek viselkedése a felnőttekkel és a csoporttársakkal kulturált,
udvarias.
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2. Gyermekem szokás- szabályrendszerének az ellenőrzése rendszeres.
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3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.
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4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.
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5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.
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6. Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket.
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7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
0

1

2

3

4

5

értékelés

1

0

0

2

8

6

százalék

5,88

11,76

47,06

35,29

Átlag

4,25

8. Az intézmény ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését.
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9. Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi képességeit.
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10. Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás, színház, múzeumi
programok stb.) szervezésére.
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11. Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére.

értékelés

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

2

15

11,76

88,24

százalék
Átlag

4,88

12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra,
szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges táplálkozásra, személyes
higiéniára.
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13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését a magyarságtudat,
hazaszeretet kialakulását.
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14. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy
az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket örömmel
megéljék.
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15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik
munkájukat.
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16. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők
számára, hogy hozzájussanak az óvodával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
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Megjegyzések:


12-es ponthoz: kevés a hely a mozgásra az udvaron, nem tudnak szaladgálni és focizni.



Október közepétől április közepéig csak délelőttönként mennek ki az udvarra (bár ez
talán központilag van meghatározva). Ezt több szülő nehezményezi.



Ahol 0-s az értékelés, ott (még) nincs tapasztalata a családnak.



Folyamatosan túl kevesen vannak az óvodapedagógusok, ezért többségében túlterheltek
és fásultak. Ez sajnos nemcsak a gyerekek fejlesztésére, hanem a mindennapjaikra is
hatással van. Ugyanakkor szuper kezdeményezések és lehetőségek színesítik az óvodai
életet: síelés, angol, judo stb.



Javasolnám, hogy az udvaron kerüljön kialakításra kis foci/kosárlabda pálya.



Minden tekintetben kiváló az óvoda. A gyermekem is imádja és mi a szülei is nagyon
boldogok vagyunk, hogy a KIMBI oviba jár. Kiváló igazgató nő, példaértékű
pedagógusok, csodás környezet. Olyan elveket, értékeket tanulnak itt a gyerekek, amit
továbbvihetnek magukkal és megalapozza a jövőjüket.



Nagyon szeretjük, a gyermekeink a kezdetektől fogva örömmel és lelkesen járnak ide. Ez
számunkra a legfontosabb! A pedagógusok mindenkit személyiségének megfelelően
fejlesztenek.

Erősségek:
 Gyermekem szokás- szabályrendszerének az ellenőrzése rendszeres. (4,94)
 Gyermekem tisztában van a követelményekkel. (4,94)
 Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. (4,88)
Fejleszthető területek:
 Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. (4,25)
 Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.(4,29)
 Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek (kirándulás, színház,
múzeumi programok stb.) szervezésére. (4,41)
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Összegzésként megállapítható, hogy bár a nevelési év során a személyi feltételek tekintetében
nehézségekkel küzdöttünk, igyekeztünk gyermekeink számára tartalmas, programokban és
élményekben gazdag nevelési évet megvalósítanunk. A gyermekek örömmel jártak óvodába, a
szülők támogató attitűdje bizonyítja, hogy a KIMBI Óvoda közösségformáló célkitűzései,
programjában meghatározott feladatai idén is sikereket ért el. Eredményeink nem valósulhattak
volna meg az alkalmazotti közösség felelősségteljes, lelkiismeretes munkája nélkül.
„ A gyerekek olyanok, mint a madarak. Szükségük van fészekre, hogy repülni tanuljanak.”
/Maggie Gobran/

Budapest, 2018. június 27.
Gallina Ilona óvodavezető
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PILLANATKÉPEK A NEVELÉSI ÉVBŐL
Őszi tábor a lendvai gyerekekkel:
Kőrös-hegyi teknősfarm

Tihany - Levendulaház

Óvodai programok:
Mézes kuckó program

Szüreti műsor a bolgár vendégeknek

Foglalkozás látogatás - bolgár vendégek

Mikulás
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Nagycsoport Betlehemes műsor

Interaktív környezeti foglalkozás

Március 15. a Múzeumkertben

Fellépés a MOM-ban

Környezeti nevelés – veteményezés

Tavaszi bábelőadás

73

KIMBI ÓVODA 2017/2018 TANÉV ÉRTÉKELÉSE

Skanzen látogatás – élménypedagógia, falusi munkák foglalkozás

Ébredő Természet projekthét

Sport, mozgás a mindennapokban

Síoktatás aktív nevelési időn kívül

Mászófal a tornateremben
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Évzáró –Anyák napja

Nyári tábor

Dicsőség a Hegyvidéken – Biztonságos Óvoda kupa – Közép-magyarországi régió I.Hely
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Szülőkkel közösen:
Farsangoló

Játszóudvar rendezés-OZONE Zöld –díj projekt

KIMBI Közösségi Klub

Fitt leszel, ha itt leszel

Kertszépítő verseny

Zöldgondnokság
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
„Tarka-barka” Néptánc tehetséggondozó szakkör értékelése
Az idei nevelési évben új pedagógus kollégával bővült ki a néptánc csoportunk Niki néni
személyében.
Neki köszönhető, hogy újult lendülettel egy kicsit megváltoztatott tematikával kezdtük meg az idei
tanévet. Ez azért is igen jónak bizonyult, mivel örömünkre sok, már előző években is hozzánk járó
gyermek választotta újra a néptánc szakkört.
Szakkörünk módszertani alapjait az „Így tedd rá!” képzés módszerére alapoztuk.
A megváltozott rend szerint a felépítése a tevékenységnek egy zenére történt bemelegítő tornával
indult, melyet dalos játékok követtek, amelyek a népszokásokat vették alapul. Végezetül pedig
tánclépéseket gyakoroltunk.
A lépések gyakorlása különböző képek segítségével történt, melyeket hétről hétre újabbak követtek.
Az év végére már hat féle új lépést tanultak meg a gyerekek, melyeket variálva egy-két, illetve
három lépésként össze is kötöttünk zenére.
A dalos játékok azon felül, hogy segítettek nekünk a népszokások megismerésében, illetve
ismétlésében, igen színesek voltak könnyen elsajátítható dallamokkal.
Néhány kedvenc ezek közül:
-

Ádámnak két fia volt…

-

Tüzet viszek…

-

Gólyát látok…

-

Boglya tetején…

-

Szántsunk, vessünk, boronáljunk…

Mindezek mellett pedig színek segítségével történt a gyerekek irányítása. Például:
-

sárga → köralakítás

-

zöld → séta

-

kék → párok alakítása

A gyerekek nagyon gyorsan, könnyedén elsajátították ezeket és ügyesen alkalmazkodtak a
szabályokhoz. Amikor időnk engedte különböző játékokkal is játszottunk. Például:
-

Szédi baba

-

Erre csörög a dió…

-

Répahúzás
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Összességében elmondható, hogy az új módszer nagyon jól bevált a gyerekeknél és új lehetőségeket
adott a néptánc szakkör további folytatásához.
Tehetségtámogató szakkörünk kiemelt eredményeként a Hegyvidéki Önkormányzat Március 15-i,
MOM Kulturális Központban tartott ünnepi megemlékezésének nyitóműsora volt, melyet a néptánc
szakkör - néhány nagycsoportos gyermekkel kiegészítve – adott elő „Toborzó” címmel. Műsorunkat
a meghívott vendégek és a fenntartó is elismerő szavakkal illette.
Földi Mirella
szakkörvezető

„Apró Művészek Kuckója” kézműves tehetséggondozó szakkör értékelése
Az idei évben a megszokottnál kevesebb gyermek igényelte a kézműves szakkört. Az első
foglalkozás alkalmával felmértük a gyermekek képességeit, és sajnálatos módon arra a
következtetésre jutottunk, hogy nem tehetséggondozó, hanem felzárkóztató jellegű feladatokat kell
összeállítanunk a gyermekek számára, így az előzetesen elkészített éves szakkör tervet elhagytuk, és
átdolgoztuk a képességeiknek megfelelőre.
A hozzánk járó kezdetben 10, később 8 gyermeknél differenciált fejlesztéssel törekedtük a
minél sokoldalúbb fejlesztés elérésére.
Szakköri munkánk során, célunk volt, hogy kielégítsük a gyermekek alkotóvágyát, lehetőséget
nyújtsunk az önkifejezésre, és kibontakoztassuk a gyermekek aktivitását.
A szakköri alkalmakkor hagyományos anyaggokkal és az alap technikákat gyakorolhatták a
gyerekek. Alkottak síkban és térben, rajzoltak, festettek, mintáztak, barkácsoltak.
Az év során az aktuális ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó alkotásokat készíthettek a
gyerekek. Ősszel a levélhullás, a táj gyönyörű színei többször is megihlettek munkáink során,
különböző ábrázolásokat készítettünk nyomdázással és festéssel őszi fákról, sodrási technikával
gyümölcstálakat, faleveleket. Télen hóembereket ragasztással, az eszkimók kunyhóit ábrázoló tájat;
papír kesztyűkből koszorút. Farsangra műanyagpohárból állatokat, vicces és vidám bohócokat,
mozgatható kézzel és lábbal. Március 15-ére nemzetiszín legyező elkészítésével emlékeztünk,
húsvétkor csibéket, nyuszikat készítettünk papír hengerekből, valamint vasalható Hama gyöngyből
tojásokat. Tavasszal rétet ábrázoltunk 3D-s tulipánokkal, ez volt az egyik legnagyobb kihívás
számukra.
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Egy-egy munkát nemcsak egy alkalommal készíthettek, hanem folytathatták a következő
héten is, így még jobban felkészülhettek arra, hogy megvalósíthassák elképzeléseiket.
E rengeteg alkotás elkészítése közben a gyerekek anyagismereti tapasztalatokat szereztek,
fejlődött technikai tudásuk, önállóságuk. Alkotófolyamatot éltek át, alakult esztétikai érzékük,
ízlésük. Látáskultúrájuk kiszélesedett, a vizualitás nyelvén fejezhették ki érzelmeiket,
gondolataikat.
Minden alkalommal arra is gondot fordítottunk, hogy a gyerekek örömmel, jó kedvvel
alkothassanak, szabadjára engedve fantáziájukat, elképzeléseiket. Arra törekedtünk, hogy
buzdítással, pozitív értékeléssel fejlesszük önbizalmukat, serkentsük az alkotás iránti vágyukat,
felkeltsük, és ébren tartsuk a művészetek iránti érdeklődésüket.
Mivel a gyerekek eltérő életkorúak voltak, és képességeikben is különböztek, ezért munkáikat
egyenként értékeltük. Az eredetiséget, személyiségük megnyilvánulását értékeltük nagyra, hiszen
minden alkotásuk információt hordoz belső világukról, érzelmeikről, vágyaikról, örömeikről.
Balogh Kitti és Marosi Hedvig
szakkörvezető

„Pódium-Parádé” tehetségtámogató Drámajáték szakkör éves értékelés
Az idei nevelési évben a drámaszakkör ideális létszámmal működött. Három csoport gyermekeiből
tevődött össze, a fiú-lány arány is megfelelő volt. A drámaszakkörön négy gyermek volt, aki már az
előző tanévben is ebbe a tehetséggondozó szakkörbe járt. Hetente egyszer, szerda délelőttönként
játszottunk együtt. A szakkör témája minden esetben a KIMBI pedagógiai programra épült. Az
éves terv kapcsolódott a gyermekek élményeihez, figyelembe vettük az aktualitást, az óvodás
hétköznapokat. A drámajáték foglalkozásokat gondosan szervezve, havi lebontásban terveztük, az
eredmények, tapasztalatok összegzésével értékeltünk.
Szakkör célja: Az egész személyiség harmonikus és differenciált fejlesztése, közösségi tudat
formálása volt.
Alapoztunk a gyermekek képzeletbeli világára, ösztönöztünk mindenkit az aktív részvételre, s ez
többnyire sikeres is volt. A gyerekek örömmel jöttek, kíváncsian várták, mit fogunk játszani. Sokat
fejlődött beszédkészségük, kifejező készségük. Év végére bátran megnyilatkoztak, véleményt
formáltak. Fontos volt az egymás iránti kapcsolat létrehozása, a kapcsolattartás, a közlés
megkönnyítése. Az irányított közös dramatikus játékok által alakult, fejlődött személyiségük,
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feltárultak kreatív képességeik. Többször megtapasztalták, hogy egy adott helyzetre milyen sok
megoldás létezhet. Pl. Mire használható? játék.
A drámajátékok során fejlődött a gyerekek megfigyelőképessége, emlékezete, fantáziája, empatikus
képességei, türelme társas kapcsolatai. Segítséget kaptak, hogy felfedezhessék tehetségüket, találják
meg saját helyüket a változó világban. A játékok során kevés eszközre volt szükség, hiszen ezeket
képzeletük helyettesítette.
A zárkózottabb, kevés fantáziával rendelkező gyermekek is az év végére nyitottabbá, oldottabbá
váltak, önbizalmuk sokat fejlődött. A nagyon tehetséges gyermekek kifejező készsége finomodott,
színesedett, árnyaltabbá vált.
Úgy gondoljuk, a tehetséggondozó szakkör célját elérte, pozitívan alakult a gyermekek
önkifejezése, gondolkodása, kooperatív képessége. A szakkör játékai mind-mind örömforrás volt
számukra, várták a következő szakkör napot.
Legnépszerűbb játékok voltak: a Kacsintós játék, Bizalomjáték.
A gyermekek számára biztosítottuk a közös játékok során a személyiségükhöz alkalmazkodó
előrejutást, egyéniségük kibontakoztatását.
Balogh Edina és Lengyelné Brunner Tünde
óvodapedagógusok
„KIMBI Fürkész” - természetbúvár tehetséggondozó szakkör éves értékelése
A Fürkész szakkör célja

I.

A szakkör célja: az élő és élettelen környezet


titkainak, érdekességeinek, szépségeinek a megfigyelése, lehetőség szerinti megtapasztalása
az egyéni érdeklődés differenciált támogatásával;



tiszteletének, óvásának, védelmének kialakítása a gyermekekben oly módon, hogy e
szemlélet fejlessze személyiségüket és későbbi életmódjukra is hatással legyen.
Csoportprofil – gyermekek összetétele

II.

Az előző évekhez hasonlóan szeptemberben a Fürkész szakkörre nagy létszámban jelentkeztek a
gyermekek. Ezért egyetértésben az érintett óvodapedagógusokkal és szülőkkel két csoportot
alakítottunk ki a 6-7 éves korosztálynak. A tehetségfejlesztő szakkör közül:


az egyikben a kék és narancssárga nagycsoport óvodásai vettek részt Purzsa Gáborné
vezetésével,
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III.

a másikban a zöld csoportból kerültek a gyermekek, Aszalós Orsolya irányításával.
A szakkör programja, rendszere

A szakköri programok a nevelési évre előre meghatározott terv szerint heti egy alkalommal
szerdánként, a délelőtti játékidőben kerültek megtartásra. Aa előirányzott témakörök,
amelyekhez a gyermekek egyéni élményeik alapján szívesen, aktívan kapcsolódtak
eredményesnek bizonyultak.
A szakköri munka eredménye

IV.

A szakkörbe érkező gyermekek közösséggé formálását követően oldottak, beszédesek voltak,
szívesen, érdeklődve kapcsolódtak az aktuális szakköri tevékenységbe. Jellemzővé vált a
kíváncsiskodás,

egymás

ötleteinek

meghallgatása,

a

véleményalkotás,

a

kooperatív

együttműködés. A lelkes aktivitásnak része volt a folyamatos gyűjtögetés, határozó könyvek
otthonról való behozatala, használata. A szenzitív játékok, terepgyakorlatok során széleskörű
lehetőség nyílt az elmélyült egyéni vizsgálódásra, megfigyelésre, tapasztalatszerzésre, természet
megszerettetésére, a pozitív attitűd kialakítására. Rendszeressé vált a nagyítók, csipeszek,
távcsövek használata. Nagy érdeklődést váltott ki a mikroszkóppal való ismerkedés is.
Közkedveltek voltak az óvoda udvarán, kertjében végzett tevékenységek, többek között a
madarak megfigyelése, téli madáretetés során madárkalács készítése, madáretetők folyamatos
feltöltése. Környezettudatos magatartásuk részévé vált a zöld hulladék összegyűjtése, a közös
komposztálás. .A természet megszerettetése, védelme mellett a gondozott környezet, a szelektív
hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás iránti igény is fontos része volt a szakköri életnek.
A Magyar Természettudományi múzeum, és a Főkert, Magyar Rovartani Társaság támogatásával
a Csodabogarak Közalapítvány „Katica és a dinótojás” rajzpályázatára a Fürkész szakkör,
különösen a kék csoport gyermekeinek több pályaműve elismerést kapott. A díjazott Czakó
Nimród és Kisgyörgy Botond munkáját a Mezőgazdasági múzeumban állították ki. További
nyereményünk volt az óvoda nagycsoportosai számára megtartott interaktív meseelőadás élő
rovarbemutatóval. A gyermekek óriási élményként fogadták a közvetlen kapcsolatot a
különleges rovarokkal, azokat félelem nélkül, bizalommal kézbe fogták, hajukra tették,
simogatták.
A szakkör alkotó légkörben széles lehetőséget nyújtott a gyermekeknek:


az önkifejezésre, élményviláguk megmutatására, alkotóvágyuk kielégítésére;



közösségi kapcsolataik, egymásra figyelésük, szabálytudatuk erősítésére;
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ökológiai összefüggések feltárására, megerősítésére;



aktív, tevékeny életmód megszerettetésére;



személyiségfejlesztés során az értékrend, a pozitív attitűd kialakítására;



problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére;



terepi megfigyelésekre, felfedezésekre.

Különösen sikeres, közkedvelt témák voltak:


a madárbarát óvodakeret kihelyezett képei alapján a madarak felismerése,



a téli nyomkereső és árnyék-, fényjáték;



félelmetes állatok;



az óvoda természeti környezetének és környékének felfedezése,



az év végi „kis kirándulás”, kedvenc helyeink felkeresése.

A szakköri foglalkozások eredményeképpen fejlődött a gyermekek:


társas kapcsolata,



gondolkodási, beszédmegértő és nyelvi kifejezőképessége,



figyelemkoncentrációja,



kooperatív együttműködése,



óvodájukhoz, lakóhelyükhöz való kötődése,



természet iránti elkötelezettsége, szeretete, tisztelete, értékeinek megbecsülése, azokat védő
környezettudatos magatartása.

Fentiek mellett az egyéni bánásmód alkalmazásával a differenciált személyiségfejlesztéssel
oldódtak a szorongások, gátlások a gyermekek nyitottabbá váltak. Különösen örvendetes, hogy a
magatartási problémás gyermekek egyre hosszabb időre a tevékenységekben aktivizálódtak,
fejlődtek. A szülők visszajelzései – akik folyamatosan figyelemmel kisérték gyermekük szakköri
tevékenységét — pozitívak voltak.
A szakköri élet összességében hatékonyan hozzájárult annak céljához, segítve hogy a
gyermekek nyitott szemmel járjanak a világban, aktívan, empatikusan figyeljenek, vigyázzanak
egymásra és környezetükre, jó döntéseket hozva harmóniában éljenek a környezetükkel.
Purzsa Gáborné és Aszalós Orsolya
óvodapedagógusok
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I. számú melléklet
ÖNÉRTÉKELÉST

TÁMOGATÓ

MUNKACSOPORT

MUNKÁJÁNAK

ÉVES

ÉRTÉKELÉSE 2017-2018.
I.

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport értékelése

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) 2017 szeptemberében
változatlanul 6 fővel folytatta működését. Munkáját az elfogadott — a Munkacsoport vezetője
által összeállított — Éves önértékelési tervben (a továbbiakban: éves terv) foglaltak alapján az
irányadó jogszabályok időközi változásainak figyelembe vételével végezte. Az éves tervben
kijelölésre kerültek az önértékeléssel érintett körök, a közreműködő partnerek, bevonásuk módja,
a feladatok és azok ütemezése. Jelentős feladat volt a változásoknak megfelelően az „Intézményi
elvárás rendszer” ismételt elkészítése és feltöltése az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által
működtetett informatikai rendszerbe.
A

Munkacsoport

szükség

szerint

tartott

megbeszélést,

végzett

egyeztetést.

A

napi

óvodapedagógusi csoport-, és egyéb feladatok, a váltótárs hiánya, az eltérő műszakok okán a
közös munkára nem, vagy csak nehezen lehetett időpontot találni. Ezért a feladatok többségének
az elvégzése két főre az egy óvodai csoportban dolgozó Balogh Edinára, illetve Purzsa Gábornéra
hárult. A belső ellenőrzéshez kapcsolódóan részt vettek a foglalkozások látogatásán, elkészítették
a feltöltendő jegyzőkönyveket, dokumentumelemzéseket. Az interjúkat valamennyi esetben
Purzsa Gáborné készítette a vezetővel és az óvodapedagógusokkal. A beszámolás évében
elvégzett hét önértékelésből Somlyai Adél három esetben elemezte a gyermeki produktumokat.
A jövőben a kollégák bevonásával biztosítani kell az arányosabb munkamegosztást és leterhelést.

II.

Jogszabályváltozás

Az éves terv a jogszabályi háttér időközi módosításának figyelembe vételével került összeállításra.
Módosult a „Felhasználói Útmutató”. Ennek tanulmányozása, elsajátítása, majd a megújított
informatikai felület megismerése új feladatot jelentett.
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III.

Az

OH

által

működtetett

informatikai

támogató

rendszer

felületkezelése,

dokumentumok feltöltése
Óvodánkban az OH által működtetett informatikai támogató rendszer felületének KIR-ben kijelölt
felelőse Marosi Hedvig. vezető helyettes. A felületfeltöltéshez a belépési jogosultságot feladataink
ellátásához a Munkacsoport tagjaként dokumentumelemzést végző Balogh Edina és Purzsa
Gáborné részére is megkértük.
A 2018 évi informatikai felületen Gallina Ilona óvodavezető vezetői önértékelése és
tanfelügyelete sikeresen megtörtént. A feltöltéshez szükséges jegyzőkönyveket Purzsa Gáborné és
Balogh Edina készítette, a szükséges dokumentumelemzésekbe az egyes részfeladatok ellátására
bevonásra került Aszalós Orsolya, Balogh Kitti, Földi Mirella, Liszka Ágnes, Somlyai Adél.
A Munkacsoport három tagja — Balogh Edina, Földi Mirella, Purzsa Gáborné — az eddigi papír
alapon elkészült dokumentumokat áttekintette, az éves tervnek megfelelően rendezte.

IV.

Az óvoda 2018. Évre szóló elvárás rendszere

Az óvodapedagógusra, óvodavezetőre és intézményre vonatkozó elvárások dokumentumait az új
Útmutató szempontrendszere szerint felülvizsgáltuk és átdolgoztuk. A megújult dokumentumok
megismerésre, tanulmányozásra, elfogadásra a nevelő testület részére átadásra kerültek.
Elfogadásukat, véglegesítésüket követően az OH által működtetett informatikai támogató
rendszerbe feltöltöttük.

V.

2018. Évi minősítések, önérékelések, tanfelügyeletek

Az értékelési időszakban az OH előirányzatnak megfelelően Mihajlov Judit és Somlyai Adél
minősítése megtörtént. Felkészülésüket a Munkacsoport vezetője segítette.
Intézményünknél az értékelési időszakban az OH két óvodapedagógusnál minősítést, az
óvodavezető és az intézmény vonatkozásában tanfelügyeleti ellenőrzést rendelt el.
A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az önértékelések időbeli ütemezésének
felülvizsgálata, illetve módosítása szerint: Aszalós Orsolya, Balogh Edina, Balogh Kitti, Földi
Mirella, Liszka Ágnes, Purzsa Gáborné, Somlyai Adél önértékelése megtörtént.
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VI.

Éves mérés-értékelés eredményei

Az önértékelésben érintett csoportokban a szülők kitöltötték a ”Szülői kérdőíveket”. A kérdőívek
feldolgozása folyamatban van. A szülők számára Munkacsoport vezetője két alkalommal tartott
tájékoztatót a vezetői, illetve az intézményi tanfelügyeletbe való bekapcsolódásuk lehetőségéről, a
konkrét feladatokról.
Az óvodapedagógusok önértékelésének és a vezető értékelésének összesített nevelési évre
vonatkozó mutatói:
ERŐSSÉGEK (80%feletti értékek)

Pedagógus

Vezető

A gyermekcsoport, közösség alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi, kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, csoportvezető óvodapedagógusi tevékenység

86 %

100%

2.

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

84 %

93 %

3.

Egyéb a nevelési évre meghatározott feladatinak ellátása, megvalósítása

81 %

94 %

4.

Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése

81 %

89%

SZ.

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK (80 % alatti értékek)

Pedagógus

Vezető

1.

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a SNI vagy BTM gyermekek, a gyermek a többi
gyermekekkel együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges
megfelelő módszertani felkészültség

71%

93 %

2.

Módszertani kultúra szakmai felkészültség

76 %

87 %

3.

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításhoz
kapcsolódó önreflexiók

79 %

84 %

4.

Tanulás támogatása

79 %

93%

ÁTLAGOS (80 %-os értékek)

Pedagógus

Vezető

1

Az éves munkaterv szerinti kiemelt feladathoz kapcsolódó felkészülés
(ünnepek, hagyományok tervezése, megvalósítása)

80 %

94 %

2.

Elkötelezettség szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

80 %

93 %

Sz.
1.

Sz.

A táblázat adataiból kitűnően a vezetői értékelés valamennyi esetben kedvezőbb pedagógusokénál.
Szembetűnő az értékelés rangsor szerinti különbsége az alábbi két témakörnél.
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amíg „a pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése” kompetencia a pedagógusoknál negyedik erősségként jeleik meg a vezető
rangsorban a hetedik.



amíg a „pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításhoz kapcsolódó
önreflexiók” kompetencia a pedagógusoknál hetedik erősségként jeleik meg a vezető
rangsorban az utolsó.

Az alacsonyabb értékek alapvetően a pályakezdő kollégák kevesebb szakmai tapasztalatából, illetve
az új kollégák helyi ismereteinek bizonytalanságából adódhatnak.
Az intézményi önértékelési folyamat a dokumentumelemzés szakaszában van. A 2018. június 22-re
tervezett intézményi tanfelügyelet az OH értesítése szerinti 2018. december 07. időpontra lett
elhalasztva.
Purzsa Gáborné
Munkacsoport vezetője
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II. számú melléklet
Vezetői összegző értékelés 2017/2018 – Bordó kiscsoport
1. TERVEZŐMUNKA - CSOPORTNAPLÓ
A szervezési feladatok átgondoltak, az óvodai hagyományok, ünnepek, programok mentén
tervezték havi lebontásban. A heti tervezést felváltva, egymással egyeztetve, a tapasztalatokra
építve készítették a fejlesztési terveket. A cél és feladatrendszer, valamint a gyermekekkel elért
eredmények mentén történő tervezés javasolt a következő évben. A gyermekek életkori
sajátosságait, egyéni érési folyamatokat figyelembe vevő és differenciálásra lehetőséget adó
tervezés javasolt. Javasolt az eszközök tervezése is a csoportnaplóban az egyes tevékenységeknél. A
fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás tervezésénél a komplexitásra törekedtek, de csak
általánosságban tervezték. Konkrét gyermekre, gyermekcsoportra, célirányosan szükséges a jövő
évben, figyelve a középső korcsoport sajátosságaira.
Játéktervezésnél időjárástól függően az udvari játékéletre is javasolt tervezni.
2. NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE
Az értékelést az éves nevelési terv fő pontjai mentén készítették el. Az év során a
közösségformálás, csoportalakítás és a csoport saját szokás és normarendszerének kialakítása kapta
a fő hangsúlyt. Egymással együttműködő, együtt játszó gyerekközösséget sikerült kialakítani. A
gondozási feladatok főbb területei értékelve lettek, sokat önállósodtak. Itt érvényesült leginkább a
differenciálás, egyéni bánásmód. A játéktevékenységek értékelése a megfigyelésekre alapul.
A fejlesztési területeknél a mesélés, verselés, mint az anyanyelvi nevelés, beszédfejlesztés, valamint
a társas kapcsolatok alakulásának elősegítője, kulcsfontosságú területe a napirend több időszakában
megjelent a nevelési év során. A zenei nevelés a mindennapokban is megjelent.
A területek az egész csoportra nézve lettek értékelve, az elmúlt évről. Az egyes területeknél
esetenként a gyermekek is meg lettek monogrammal említve.
Az éves munkatervben és nevelési tervben meghatározottak szerint az óvodai hagyományok
ápolása, ünnepeken való részvétel és a saját csoportjukban szervezett óvodai hagyományos
programok megjelennek az értékelésben. A korcsoportnak megfelelően még a megismerés, és
kialakítás kapta a főbb hangsúlyt, hiszen minden közös ünnep még új volt a gyerekek és a szülők
számára is. Az egész nevelési évet áthatotta a vidámság, a pozitív megerősítéssel ösztönzés. A
felnőttek (dajka is) összehangolt munkájának eredménye a gyermekek fejlettségén mérhető.
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3. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ, TANÜGYI DOKUMENTÁCIÓ
A mulasztási naplót napra készen vezették. A hiányzásokat az óvodatitkárral egyeztették. A
mulasztások igazolásai, szülői kikérők, e-mail jelzések a gyermekek személyi anyagában
megtalálhatók. Az évközi felvételt nyert gyermekek a szabályoknak megfelelően a napló végén
dokumentálásra kerültek. A hó végi összegzés és étkezési összesítők vezetve vannak.
4. EGYÉNI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE - SZEMÉLYISÉGLAP
Minden gyermek egyéni fejlődést nyomon követő lapja megnyitva, személyes adatokat tartalmazza.
A már elvégzett családlátogatások tapasztalatai rögzítésre kerültek. Hegyvidéki egészségügyi
nyilatkozatok csatolva. A beszoktatás tapasztalatai rögzítésre kerültek. A féléves és év végi
értékelések a gyermekek fejlődéséről dokumentálva, a szülők részére kiadva. Ahol egyéni fejlesztés
történik fejlesztő, és logopédus által bejegyezve. Az év során a fogadóórákról, a szakszolgálathoz
irányított gyermekekről feljegyzés készült. A fejlődésben lemaradt gyermekek esetében a korai
prevenció és fejlesztés érdekében szakszolgálathoz irányítottak 2 gyermeket.

5. A CSOPORT KIEMELT SIKEREI
-

Közös csoportszokások magas szintű kialakítása.

-

Személyre szóló figyelem minden gyermeknél.

-

A pedagógusok, dajka összehangolt munkája.

-

A folyamatos beszoktatások ellenére is zökkenőmentes, vidám, tartalmas nevelési év.

-

A szülői közösséggel való szoros együttműködés.
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Vezetői összegző értékelés 2017/2018 – Piros kiscsoport
1. TERVEZŐMUNKA - CSOPORTNAPLÓ
A szervezési feladatok átgondoltak, az óvodai hagyományok, ünnepek, programok mentén
tervezték az év folyamán, hónapról hónapra. A heti tervezést közösen készítették, a tapasztalatokra
építve tervezték, a külső világ tevékeny megismerése tevékenységi kör témaválasztásához
kapcsolódnak a többi fejlesztési terület anyagai is. A témaválasztás, az anyag, feladatok
meghatározása olykor nem az életkoruknak megfelelően történt. A gyermekek életkorából
kifolyólag egy konkrét téma elegendő lett volna, mert helyenként a környezetnél nem életszerű,
nem a korosztálynak megfelelően lett kiválasztva. Javasolt továbbra is az eszközök tervezése is a
csoportnaplóban az egyes tevékenységeknél. A fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás konkrét
gyermekre, gyermekcsoportra, célirányosan van tervezve. A mozgás anyaga hiányosságokat
mutatott, a gyermekek mozgásfejlődésének figyelembe vételével és a csoport fejlettségi szintjének
megfelelően szükséges tervezni a jövőben.
Játéktervezésnél jelenjen meg a fejlesztési terület is, valamint az udvari játékélet tudatos tervezése
szükséges a következő nevelési évben.
2. NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE
Az értékelést az éves nevelési terv fő pontjai mentén készítették el. A nevelési év során a
közösségformálás, csoportalakítás és a csoport saját szokás és normarendszerének kialakítása kapta
a fő hangsúlyt. A gondozási feladatok főbb területei értékelve lettek. Az egyéni különbségek,
lemaradások nincsenek ezen a területen kiemelve. Erre a jövő évi tervezésnél fokozottabban
figyelni kell. A játéktevékenységek értékelése a megfigyeléseken alapult, kiemelték egyes
gyermekek kedvenc elfoglaltságát. A játékélet során a közösségformálás, szokásalakítás
megjelenik, és tudatosan figyeltek rá.
Az anyanyelvi nevelés (napi tevékenységek folyamán több alkalommal) ebben a csoportban is
kiemelten

jelent

meg.

Ez

hozzájárult

a

csoport

közösségformálásához,

a

gyerekek

beszédfejlődéséhez, a bátor kommunikációhoz.
A fejlesztési területek az egész csoportra nézve lettek elemezve, értékelve, a gyermekek egyéni
fejlettsége jelezve van.
Az éves munkatervben és nevelési tervben meghatározottak szerint az óvodai hagyományok
ápolása, ünnepeken való részvétel és a saját csoportjukban kialakított szokások az éves
munkájukban tükröződik. Az értékelésben megjelenik a csoportra jellemző, egyedi szokások.
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3. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ, TANÜGYI DOKUMENTÁCIÓ
A mulasztási naplót napra készen vezették. A hiányzásokat az óvodatitkárral egyeztették. A
mulasztások igazolásai, szülői kikérők, e-mail jelzések a gyermekek személyi anyagában
megtalálhatók. A hó végi összegzés és étkezési összesítők vezetve vannak. A változások (lakcím,
kimaradás) rögzítésre került.
4. EGYÉNI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE - SZEMÉLYISÉGLAP
Minden gyermek egyéni fejlődést nyomon követő lapja folyamatosan vezetve van. A féléves és év
végi értékelések a gyermekek fejlődéséről dokumentálva, a szülők részére kiadva. Ahol egyéni
fejlesztés történt fejlesztő, és logopédus által bejegyezve. A fogadóórákról bejegyzés történt.

5. A CSOPORT KIEMELT SIKEREI
-

A pedagógusok és a dajka harmonikus, szeretetteljes csoportvezetése.

-

A gyermekek örömmel jártak óvodába.

-

A közösségformálás a kiscsoport végére megerősödött. Baráti kapcsolatok kialakulása
megfigyelhető volt.

-

Zöld szemlélet megalapozása, közös környezettudatos szemléletformálás a csoportban.

-

Aktív szülői közösség, jó partnerkapcsolat.
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Vezetői összegző értékelés 2017/2018 – Barna középső csoport
1. TERVEZŐMUNKA - CSOPORTNAPLÓ
A szervezési feladatokat az óvodai hagyományok, ünnepek, programok mentén tervezték hónapról
hónapra. A tevékenységek tervezésénél kevésbé érvényesült a tudatosság, az egymásra épülő
fejlesztési tevékenység. A feladatokat már dokumentálták az egyes tevékenységeknél. A
témaválasztás életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő. Az egyéni fejlesztést egy-egy
gyermekre tervezik, de továbbra sem jelenik meg a hogyan, mivel. Javasolt a differenciált
feladatadás tervezése is a csoportnaplóban az egyes tevékenységeknél a következő évben. A heti
megvalósulás, reflexió általános, nem térnek ki az egyes tevékenységeknél elért eredményekre,
nehézségekre, erre tudatosan kell figyelni. A tudatos módszertani tervezés szükséges, a szakmai,
pedagógiai, módszertani fogalmak használata javasolt. A tervezőmunkát a pedagógusok egymással
megbeszélve, közösen készítik, felváltva írták be a csoportnaplóba. A munka jellegű tevékenységek
tervezése a korosztálynak megfelelő, a megvalósításra, célok elérésére figyelmet fordítanak, segítő
eszközt (pl. mintateríték) készítettek.
2. NEVELŐMUNKA ÉVES ÉRTÉKELÉSE
Az év során a közösségformálás, csoportalakítás terén az együtt játszásra, a közös élmények
megélésére helyezték a hangsúlyt. A pedagógusok és a pedagógiai asszisztens munkájának
összehangolása a napi tevékenységek során kevésbé volt következetes. Az új dajkával való
együttműködésre és a feladatainak pontos meghatározására kiemelt figyelmet kell fordítani a jövő
év során. A szülői házzal való kapcsolattartás, együttműködés a csoportban az előző évben
megalapozottak alapján jó. A gondozási feladatok főbb területeinél az önállóság elérésére
törekedtek, figyeltek az egyéni eltérésekre, igény szerint segítséget nyújtottak. A játékélet során a
gyermekek még hangosak (a létszámból is kifolyólag), de az együttműködés már megfigyelhető. Az
udvari játéktevékenység tudatosabb tervezése szükséges a jövőben is, ez még inkább ösztönös a
pedagógusoktól. A fejlesztő tevékenységek értékelésében nem jelenik meg az egyes gyermekek
kiemelkedő, illetve fejlesztésre szoruló fejlettsége. Az elért eredmények általánosak, nincs jövő évre
mutató célkitűzés. Erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Az éves munkatervben és nevelési tervben meghatározottak szerint az óvodai hagyományok
ápolása, ünnepeken való részvétel és a saját csoportjukban kialakított szokások az éves
értékelésükben megjelenik.
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3. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ, TANÜGYI DOKUMENTÁCÓ
A mulasztási naplót napra készen vezették. A hiányzásokat az óvodatitkárral egyeztették. A
mulasztások igazolásai, szülői kikérők, e-mail jelzések a gyermekek személyi anyagában
megtalálhatók. A hó végi összegzés és étkezési összesítők vezetve vannak. Az év közbeni
változások a jogszabályi előírásnak megfelelően dokumentálva.
4. EGYÉNI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE - SZEMÉLYISÉGLAP
Az egyéni fejlődést nyomon követő lapokat folyamatosan vezették. Az első és második féléves
értékelések a gyermekek fejlődéséről dokumentálva, a szülők részére kiadva. Ahol egyéni fejlesztés
történik fejlesztő, és logopédus által bejegyezve. A fogadóórák rögzítve, aláírva a szülők által. A
vizsgálatokra irányított gyermekek nyomonkövetése folyamatos.

5. A CSOPORT KIEMELT SIKEREI:

-

A szülői közösséggel közösen az óvoda melletti zöld terület örökbe fogadása.

-

Adventi rajzpályázaton Kovács Lídia sikere, mely a tehetséggondozó tevékenységüket is
mutatja a csoportban.

-

A nagy létszám ellenére (28 fő) a csoport napi tevékenységei nyugodtabbá vált.

-

A pedagógusok összehangolt munkája és a pedagógiai asszisztens jelenléte állandóságot
biztosított.
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Vezetői összegző értékelés 2017/2018 – Citromsárga középső csoport

1. TERVEZŐMUNKA - CSOPORTNAPLÓ
A szervezési feladatokat az óvodai hagyományok, ünnepek, programok mentén már konkrétabban
tervezték. A tevékenységek tervezése során a munkamegosztás érvényesült a csoportvezető
pedagógus és a fejlesztőpedagógus között. A tevékenységek tervezésénél előtérbe került a
fenntarthatóság, környezettudatosság is az általános ismereteket megerősítő anyagok és a
hagyományok, ünnepek mellett. A feladatokat megjelöli az egyes tevékenységeknél. A tervezés
során az eszközök is jelenjenek meg. A témaválasztás életkoruknak, fejlettségi szintjüknek
megfelelő. Az egyéni fejlesztés általánosságban van tervezve. Szükséges kiemelni egy-egy
gyermeket a fejlesztés tervezésénél, illetve kis létszámú csoportban való fejlesztést (ahol ez
indokolt). A heti megvalósulás, reflexió általános eredményeket fogalmaz meg, a mozgás
tevékenységnél részletesebb képet kapunk. Az udvari játéktevékenység tudatosabb tervezése
szükséges. Megjelenik a reflexiók során a további célok kitűzése. A váltótársak folyamatos
cserélődése (gyakornokok) miatt a tervezőmunkát egyedül, illetve a fejlesztő pedagógussal
konzultálva készítette. A fejlesztési feladatokban a fejlesztő pedagógus segítségét igénybe veszi,
javaslatait beépíti a játékélet és a foglalkozások során.
2. NEVELŐMUNKA FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE
A nevelési év során a közösségformálás, csoportalakítás terén a szokás és normarendszer
megerősítésére, a nyugodt játékélet kialakítására helyezte a hangsúlyt. A csoportban a dajka
személyének állandósága segítség volt a helyettesítő kollégák számára is. A közösen kialakított
csoportnormákat következetesen betartják, betartatják. Ritkábbak lettek a verekedések, az
együttműködés a nap folyamán egyre jobban megfigyelhető volt. A szülői házzal való
kapcsolattartás, együttműködés a csoportban az előző évben megalapozottak alapján jó, a szülők
támogató, segítő partnerek a programok során. A gondozási feladatok főbb területeinél az önállóság
elérésére törekedtek, figyeltek az egyéni eltérésekre, igény szerint segítséget nyújtanak. A munka
jellegű tevékenységek tervezése a korosztálynak megfelelő, a megvalósításra, célok elérésére
figyelmet fordítanak. Ösztönözték az önként vállalt munkát a gyermekeknél. A fejlesztő
tevékenységek értékelésében megjelenik az egyes gyermekek kiemelkedő, illetve fejlesztésre
szoruló fejlettsége. Az elért eredmények alapján, és az iskolaköteles kort elérő gyermekeknél jövőre
figyelni kell a célirányos fejlesztésre a tervező munka során.
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Az éves munkatervben és nevelési tervben meghatározottak szerint az óvodai hagyományok
ápolása, ünnepeken való részvétel és a saját csoportjukban kialakított szokások az értékelésükben
megjelenik. A tehetségtámogató szakkör éves értékelése a szakkörvezető kollégával közös
megbeszélés alapján készült.
3. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ, TANÜGYI DOKUMENTÁCIÓ
A mulasztási naplót napra készen vezeték. A hiányzásokat az óvodatitkárral egyeztették. A
mulasztások igazolásai, szülői kikérők, e-mail jelzések a gyermekek személyi anyagában
megtalálhatók. A hó végi összegzés és étkezési összesítők vezetve vannak.
4. EGYÉNI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE - SZEMÉLYISÉGLAP
Az egyéni fejlődést nyomon követő lapokat folyamatosan vezette. A féléves értékelések a
gyermekek fejlődéséről dokumentálva, a szülők részére kiadva, ugyanígy az év végi értékelés is.
Ahol egyéni fejlesztés történik fejlesztő, és logopédus által bejegyezve. A fogadóórák rögzítve,
aláírva a szülők által. A felmerült fejlesztés szükségességét a szülőknek jelezték, és a szakemberek
felé irányítás megtörtént.

5. A CSOPORT KIEMELT SIKEREI
A nagy létszám és pedagógus mozgás ellenére a csoport közösséggé formálása, a szokás és
normarendszer kialakítása sikeres volt.
A nevelési év végére nyugodtabb, együttműködő légkör és játékélet alakult ki.
A gyermekek egyéni megfigyelése, felmérése alapján a szakszolgálat felé irányított gyermekek
fejlesztése megkezdődött.
A pedagógus és fejlesztőpedagógus összehangolt munkája eredményeként a második félévben a
fejlődés jelentős a csoport életében.
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Vezetői összegző értékelés 2017/2018 – Narancssárga nagycsoport

1. TERVEZŐMUNKA - CSOPORTNAPLÓ
A szervezési feladatokat a csoport összetételének, életkorának megfelelően és az óvodai
hagyományok, ünnepek, programok mentén tervezték hónapról hónapra. A tervezett séták,
kirándulások megvalósulását, a fogadóórán megjelent szülőket a szervezési feladatoknál jelezték. A
tevékenységek tervezésénél már figyeltek, hogy a külső világ tevékeny megismerése tevékenységi
kör témaválasztásához kapcsolódjanak a többi fejlesztési terület anyagai. A második félévben az új
kolléga érkezését követően a tervezőmunka heti váltásban valósult meg. A témaválasztás
életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő. Az egyéni fejlesztésre külön figyelmet fordítanak,
de általánosan, nem személyre szabottan történt továbbra sem a tervezés, fejlesztés. Javasolt az
eszközök tervezése is a csoportnaplóban az egyes tevékenységeknél. A mozgás anyaga nem az
eszközszükséglettel együtt lett tervezve. Tervezés elnagyolt, nincs hangsúly fektetve a módszer,
feladat, eszköz feltüntetésére.
2. NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE
A második félév során az iskolai életre való felkészítésen volt a hangsúly. Kiemelt figyelmet
fordítottak az önállóság elérésére, az önkiszolgálásra. A társas kapcsolatok alakítása, a
csoportnormák betartása a BTM gyermek végett nehézkes volt. A szülői házzal való kapcsolattartás,
együttműködés a második félévben megfelelően alakult a csoportban. A sajátos nevelési igényű
(nagyot halló) és az egyéni bánásmódú (BTM-es) gyermekekre a csoportba járó gyermekek is
figyelnek. A „másság” elfogadására, a gyermekek közösségben való tevékenykedésére az egész
napos nevelési folyamatban gondot fordítottak. A munka jellegű tevékenységek tervezése a
korosztálynak megfelelő, a megvalósításra, célok elérésére következetesebben figyeltek. A
játéktevékenységek értékelése általánosságban történt, a megfigyeléseken alapul, nem jelenik meg
benne a gyermekek érdeklődési köre. Az udvari játéktevékenység tudatosabb tervezése a második
félévben kevésbé valósult meg. A fejlesztő tevékenységek értékelésében nem jelenik meg az egyes
gyermekek kiemelkedő, illetve fejlesztésre szoruló fejlettsége. Az elért eredmények általánosak, a
következő évi célok, feladatok nincsenek kiemelve. A tehetségek kiemelése az értékelésben az
eredmények bemutatása során megjelent.
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Az éves munkatervben és nevelési tervben meghatározottak szerint az óvodai hagyományok
ápolása, ünnepeken való részvétel és a saját csoportjukban kialakított szokások egész éves
munkájukban tükröződik.
3. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ, TANÜGYI DOKUMENTÁCIÓ
A mulasztási naplót napra készen vezették. A hiányzásokat az óvodatitkárral egyeztették. A
mulasztások igazolásai, szülői kikérők, e-mail jelzések a gyermekek személyi anyagában
megtalálhatók. A hó végi összegzés és étkezési összesítők vezetve vannak.
4. EGYÉNI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE - SZEMÉLYISÉGLAP
Az egyéni fejlődést nyomon követő lapokat határidőre elkészítették. Az iskolába menő
gyermekeknél a kimeneti mérés elkészült, szülővel aláíratva. Ahol egyéni fejlesztés történt
fejlesztő, és logopédus által bejegyezve. A fogadóórák rögzítve, aláírva a szülők által. A szükséges
nyomon követő vizsgálatokra a gyerekek elküldve. A szakértői vélemények másolatai a gyermekek
egyéni lapjához tűzve. A félévi és az év végi tájékoztató a gyermekek fejlődéséről a szülők részére
átadásra került.

5. A CSOPORT KIEMELT SIKEREI

-

A nevelési évben több gyermekpályázaton is részt vettek, ahol a gyermekek több első
helyezést is elértek.

-

A csoport szociális érzékenysége magas szintű, elfogadó, befogadó légkör jellemzi a
csoportot.

-

A pedagógus fluktuáció ellenére is felelősségteljes nevelőmunka megvalósítása.

-

A dajka meghatározó jelenléte a csoportban a gyermekek és a szülőknek is biztonságot
nyújtott.

-

Az SNI és a 3 BTMN gyermek ellátásának és fejlesztésének nehézségei, a nagyszámú
logopédiai fejlesztés szükségessége ellenére is 8 gyermek megkezdheti az iskolát.
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Vezetői összegző értékelés 2017/2018 – Zöld nagycsoport

1. TERVEZŐMUNKA - CSOPORTNAPLÓ
A szervezési feladatok a csoport összetételének, életkorának megfelelően és az óvodai
hagyományok, ünnepek, programok mentén, valamint a tervezett kirándulások figyelembe vételével
készültek el. A tevékenységek tervezésénél a külső világ tevékeny megismerése tevékenységi kör
témaválasztásához kapcsolódjanak a többi fejlesztési terület anyagai. A témaválasztás életkoruknak,
fejlettségüknek megfelelően, átgondolt pedagógiai tervezés. Az egyéni fejlesztésre külön figyelmet
fordítottak. Külön jelölték a fejlesztésbe bevonni kívánt gyermekeket. Javasolt a továbbiakban az
eszközök tervezése is a csoportnaplóban az egyes tevékenységeknél. A mozgás anyagát a jövőben
az eszközszükséglettel kellene tervezni. Játéktervezésnél is megjelenik a korábbi továbbképzés
(zeneterápia) anyaga, mely kedvelt tevékenységi forma a gyerekeknél. A márciusban érkező új
kollégával a közös tervezőmunka korrekt módon valósult meg.
2. NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE
Az év során a közösségformálás, csoportalakítás terén a szokás és normarendszer elmélyítése és a
három felnőtt munkájának összehangolása volt a kiemelt feladat. A második félévben az
iskolaérettség elérése, a biztos alapok rögzítése kapott hangsúlyt, illetve a szükséges
felzárkóztatások, a fejlesztések, szakszolgálati nyomon követések kiemelt szerepe jelent meg. A
szülői házzal való kapcsolattartás, együttműködés példa volt valamennyi csoport számára. A
gondozási feladatok főbb területeinél a teljes önállóság elérésére célt sikerült megvalósítani, a
gyerekek minimális segítségnyújtást igényeltek. Az egyéni különbségeket jelezték, értékelték ezen a
területen. A munka jellegű tevékenységek a korosztálynak megfelelően az önállóság felé haladtak.
Az önálló, önként végzett munka jellegű tevékenységek magas szinten valósultak meg. A
játéktevékenységek értékelése a megfigyeléseken alapul. A játékélet során a közösségformálás,
társas kapcsolatok alakítása tudatosan jelent meg, ezt az értékelés is tartalmazza. A játékélet alatti
fejlesztés, felzárkóztatás gyermekekre fókuszált. A fejlesztő tevékenységek értékelésében
megjelenik a gyermekek motiváltsága, de az egyének kiemelése hiányzott. Dokumentálja a
kiemelkedő gyermekeket és a fejlesztésre szorulókat az egyes tevékenységeknél. A nevelési év
kiemelt feladata az egyes területekben lett értékelve, külön fejezetet nem tartalmaz az értékelés.
Az éves munkatervben és nevelési tervben meghatározottak szerint az óvodai hagyományok
ápolása, ünnepeken való részvétel és a saját csoportjukban kialakított szokások az értékelésben
általánosságban jelent meg.
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3. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ, TANÜGYI DOKUMENTÁCIÓ
A mulasztási naplót napra készen vezették. A hiányzásokat az óvodatitkárral egyeztették. A
mulasztások igazolásai, szülői kikérők, e-mail jelzések a gyermekek személyi anyagában
megtalálhatók. A hó végi összegzés és étkezési összesítők vezetve vannak.
4. EGYÉNI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE - SZEMÉLYISÉGLAP
Az egyéni fejlődést nyomon követő lapokat vezették, a kimeneti mérés elkészült, a szülők
megismerték. A második féléves értékelés a kimeneti mérés. Ahol egyéni fejlesztés történt, a
fejlesztő, és logopédus által bejegyezve. A fogadóórák rögzítve, aláírva a szülők által. A szükséges
nyomonkövetésre a gyermekek tovább irányítva. A szakértői vélemények másolatai a gyermekek
egyéni lapjához tűzve.

5. A CSOPORT KIEMELT SIKEREI

-

A gyermekek valamennyien megkezdhetik az iskolai tanulmányaikat.

-

A közösségformáló tevékenység példaértékű.

-

A pedagógusok kiemelkedő szerepvállalása a Nemzeti Ünnep fellépésen.

-

A pedagógiai asszisztens és dajka összehangolt munkája az óvodapedagógusok irányítása
mellett magas szintű iskolai életre felkészítést tett lehetővé
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Vezetői összegző értékelés 2017/2018 – Kék nagycsoport

1. TERVEZŐMUNKA - CSOPORTNAPLÓ
A szervezési feladatokat a csoport összetételének, életkorának megfelelően és az óvodai
hagyományok, ünnepek, programok, a csoportos születésnapok mentén tervezték hónapról hónapra.
A heti tervezést közösen készítették, a gyermekek egyéni fejlődési ütemét szem előtt tartva, a
tapasztalatokra építve, az elért eredmények, és a még szükséges fejlesztendő területek figyelembe
vételével. A tevékenységek tervezése a külső világ tevékeny megismerése fejlesztési terület
témaválasztásához kapcsolódtak erre épültek a többi fejlesztési terület anyagai. A témaválasztás
életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően, átgondolt pedagógiai tervezés. Az egyéni fejlesztésre
külön figyelmet fordítottak. Folyamatosan figyelemmel kísérték a gyermekek fejlődését,
rendszeresen konzultáltak a fejlesztő pedagógussal és a logopédussal. Erre építették tervezésüket. A
következő évben javasolt az eszközök tervezése is a csoportnaplóban az egyes tevékenységeknél. A
fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás konkrét gyermekre, gyermekcsoportra, célirányosan
volt tervezve. A mozgás eszközszükségletének tervezése elmaradt. Játéktervezésnél megjelent a
gyermekek életkorából adódó, korosztályuknak megfelelő, gondolkodást, kognitív képességeket
fejlesztő játékfajták.
2. NEVELŐMUNKA ÉVES ÉRTÉKELÉSE
Az értékelés az éves nevelési terv fő pontjai mentén az Alapprogram és a PP figyelembe vételével
készült. Az értékelés során a közösségformálás, csoportalakítás, az új gyermekek befogadása,
képességeik, fejlettségük megismerése és a csoport egységes szokás és normarendszerének
kialakítása, valamint a csoportprofil és a személyi feltételek alakulásának figyelembe vételével
összegezték a tanévet. A gondozási feladatok főbb területeinél a teljes önállóság elérésére
törekedtek. Az egyéni különbségeket és fejlődési eredményeket értékelték ezen a területen. A
munka jellegű tevékenységeknél a pontosság, rendszeresség, tudatosság jelent meg az elvárásokban,
értékelésben. A játéktevékenységek értékelése a megfigyeléseken alapult. A játékélet során a
közösségformálás, társas kapcsolatok alakítása tudatosan jelent meg, figyelmet fordítottak az egyéni
beintegrálásra, a barátságok erősítésére, vagy ép ellenkezőleg a gyermekek érdekében az elterelésre.
Az anyanyelvi nevelés területén a kommunikációra helyezték a legnagyobb hangsúlyt. Külön
figyelmet

fordítottak

a

logopédiai

ellátásban

részesülő

gyermekek

csoportban

történő

„beszéltetésére, hibajavítására”. Kiemelten jelent meg a bátortalanabb gyermekek ösztönzése. A
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fejlesztési területek az egész csoportra nézve lettek értékelve, az elmúlt nevelési évről. Az egyes
fejlesztési területeknél értékelték az elért eredményeket
Az éves munkatervben és nevelési tervben meghatározottak szerint az óvodai hagyományok
ápolása, ünnepeken való részvétel és a saját csoportjukban kialakított szokások tükröződnek az
értékelésben. Külön figyelmet fordítottak az értékelés folyamán a tehetségek kiemelésére,
pályázatokon elért eredményekre.
3. FELVÉTELI ÉS MULASZTÁSI NAPLÓ
A mulasztási naplót napra készen vezették. A hiányzásokat az óvodatitkárral egyeztették. A
mulasztások igazolásai, szülői kikérők, e-mail jelzések a gyermekek személyi anyagában
megtalálhatók. A hó végi összegzés és étkezési összesítők vezetve vannak. A változások (lakcím,
kimaradás) rögzítésre került.
4. EGYÉNI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSE - SZEMÉLYISÉGLAP
Az egyéni fejlődést nyomon követő lapokat folyamatosan vezették. A kimeneti mérések minden
iskolába menő gyermekről elkészültek, egyéni tájékoztatás történt a szülők számára. A szülők
aláírásukkal igazolták a tájékoztatást és a hozzájárulást a szükség szerinti továbbításról. Ahol
egyéni fejlesztés történt fejlesztő, és logopédus által bejegyzésre került. A fogadóórák rögzítve,
aláírva a szülők által. A szükséges kontrollvizsgálatokra a gyermekek elküldve.

5. A CSOPORT KIEMELT SIKEREI

-

A nevelési év során rengeteg gyermekrajz pályázaton vettek részt, melyen számos sikert
értek el, köztük országos eredményeket. Ez tükrözi céltudatos tehetséggondozó munkájukat
is.

-

A nevelési év elején érkezett gyermekek befogadása, a helyi szokások megismertetése
zökkenőmentes volt. Az új gyermekek felmérése, megismerése után a célirányos
fejlesztések elkezdődtek, szükség esetén szakszolgálathoz irányították a gyermeket.

-

Az egyéni képességekre épített fejlesztő tevékenységek eredményeként 18 gyermek kezdi
meg az iskolát.
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