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Alkalmazotti közösség nevében
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Szülői szervezet nevében
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Dr. Gajdos Eszter - …………………...
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A dokumentum jellege: Nyilvános
Ph.
Az értékelés törvényi háttere:
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről85. §(2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
• Önértékelési kézikönyv óvodák számára
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Az értékelés szintjei:
• Első szint: Az Óvodapedagógusok (csoportonként) szükség szerint a Pedagógiai
asszisztens és a Dajka kollégákkal együtt elvégzik az értékelést, és elektronikus
formában megosztják az óvoda tagintézmény vezetőjével. Határidő: 2020.06.12.
Felelős: Óvodapedagógusok
•
• Második szint: A tagintézmény vezetője összegző értékelést végez a csoportok
értékelései és személyes tapasztalatai alapján, és elektronikus úton eljuttatják a
jatekorszag.ovoda@pilis.hu e-mail címre.
• Határidő:2020.06.21. Felelős: Tagintézmény-vezető
• Harmadik szint: Éves beszámoló értékelés elkészítése. Felelős: Orbán Péterné
óvodavezető
Bevezető gondolatok
Tartalmas, és összességében eredményes nevelési évet zártunk. A szorgalmi időszak szakmai
eseményeit és rendezvényeinket elsősorban a munkatervi feladataink határozták meg, melyeket
néhány nem várt vagy tervezett feladatok és események is tarkítottak. A koronavírus járvány
március 16.-tól nagyban befolyásolta az intézmények működését, hiszen a rendkívüli helyzetre
való tekintettel ügyeleti rendszerben, illetve home office-ban láttuk el feladatainkat.
Gesztenyéskert tagintézmény működése szeptemberben újra indulhatott, már három csoporttal,
melyhez a szükséges dokumentumok időben elkészültek.
A nevelési év során – közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján – folyamatosan
érezhettük a gyermekek szeretetét, a szülők megbecsülését.
Értékelő beszámolónkban - mely a szakma, az óvodahasználó szülők és fenntartónk részére
készült- jelöltük ki a fejlesztést igénylő területeinket, melyek a 2020/2021. nevelési év
munkatervi feladataiban realizálódnak
Forrás: PP, SZMSZ, Önértékelési
Program, Továbbképzési/beiskolázási
terv,Munkaterv

1. Pedagógiai folyamatok

Adatszolgáltatás: Melléklet:
óvoda kulcsfolyamatai

Az

Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény
stratégiai és operatív terveit (pedagógiai, nevelési program). A stratégiai tervezés eredménye
a pedagógiai program, amely rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi
pedagógiai folyamatot.
Intézményünk alapdokumentumai az elmúlt háromsz év folyamán átdolgozásra kerültek a
törvényi megfeleltetés, szakmai elvárások, kompetenciák és óvodaképünknek megfelelően:
2017/18: Házirend, Önértékelési program és mellékletei, Továbbképzési/beiskolázási
program, gyermekek fejlődési dokumentumai
2018/19: Munkaterv, Beszámolók, Pedagógiai Program, SZMSZ átdolgozása GDPR
kiegészítése,
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-2019/20 új digitális csoportnapló, felvételi napló bevezetése folyik. Gyermekek fejlődésének
nyomon követésére szintén új digitális formában történő rögzítést dolgoztunk ki.
Számunkra mindez jelentős változást hozott, Pedagógiai Programunk átdolgozása,
intézményeink számára új perspektíva, új feladatokkal.
Az intézményi folyamatok fejleszthetőségének megítélése a nevelőtestület véleményének
figyelembe vételével történt.
1.Melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai/
Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Szempont:1.1. Hogyan valósul meg a Elvárás: Az éves munkaterv összhangban
stratégiai és operatív tervezés?
van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak
koherens kialakítását.
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló
mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és
más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése,
feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni
helyzetének megítélését.
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak
felkészítése a feladatra időben megtörténik.
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés
dokumentumainak összehangolása megtörténik.
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban
készülnek.
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a
dokumentumokban nyomon követhető.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
A tanév tervezése a feladatok meghatározása csak közös munka eredményeként valósulhat
meg.
Az éves munkaterv elkészítése a nevelőtestület bevonásával és segítő támogatásával készült
el:
1) A 2019-20-as munkaterv tartalmazta a pedagógus, vezető és az intézményi önértékelés és
tanfelügyelet alapján megvalósítandó feladatokat, melyeknek folyamatos nyomon követése a
BECS tagjaival történik.
Intézményi és vezetői tanfelügyelet is volt az elmúlt nevelési évben Pilisi Játékország Óvoda
intézményeiben.
2019/2020 nevelési évben intézményi tanfelügyelet a székhely intézményben novemberben,
vezetői tanfelügyelet 2019 októberében volt a Pilisi Játékország Óvoda intézményben.
A Gesztenyéskert és Meserét tagintézmény vezetői tanfelügyelet 2020 februárjában valósult
meg, viszont az intézményi tanfelügyelet törlésre került a koronavírus-járvány kapcsán
kialakult helyzet miatt.
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2) A A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján:
- A 2021. évi általános, Ped. II. eljárásra 1 fő óvodapedagógus jelentkezett,Mesterpedagógus
képzésre 1 fő jelentkezett
-2020-ban 1 fő gyakornok, sikeres minősítést szerzett,1 fő pedig vizsgára készül, mely 2021ban lesz.
3) Az előző tanévi gyermekek fejlődését nyomon követő mérési dokumentáció csoportonkénti,
és óvodai szintű eredményei rögzítésre, megállapításra kerültek. Ennek tükrében az új mérési
rendszer digitális formában folytatódott a tanévben. Megkezdődött tehát egy új típusú
összehasonlító elemzés óvodai szinten a mérési/megfigyelési rendszerben.
4) A munkaközösségi munkatervek az éves munkaterv figyelembevételével készültek el. A
munkaközösségek a feladatok felvállalásában, és az óvodai programokban is megvalósul az
összehangoltság, ehhez a helyettes, a tagintézmény-vezetők, munkaközösség vezetők
koordinációs munkája, ötletei, megvalósítási módjai és a munkaközösség tagjainak kitartása
elengedhetetlenül szükségesek.
A munkaközösségi munkatervek tartalmazták a rendezvényeket, a munkaközösségi
beszámolókban pedig a megvalósulások beszámolói olvashatóak.
A munkaközösségek számára a tanévi intézményi munkaterv konkrét feladatokat is
meghatározott.
- vezetői pályázatban is meghatározott szakmai fejlődés folyamatos elősegítése a kollégák
számára, kapcsolódott a PP és intézményfejlesztésre szervezett szaktanácsadásokra módszertani szakmai ellenőrzésekre. Sajnos minden tavaszi szaktanácsadás elmaradt a
kialakult veszélyhelyzet miatt.
5) A fenntartó biztosítja az intézmény számára jogszerű működés feltételeit. Minden év
májusáig a jogszabály által előírtaknak megfelelően (nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
tv. 83§ (2) b;d és 25§ (7) szerint rendelkezik a maximális csoportlétszámról (engedélyezte
20%-al történő emelést), a csoportok számáról (mely a tanévben 1 csoport volt), és a nyitva
tartásról.
6) A fenntartó segítette az intézményt a fejlesztésekben, azok pénzügyi koordinálásban
A karbantartási feladatokat a Pilisi Városüzemeltető Kft,illetve a VIKIvégzi.
Erősségek:
2019. évi tanfelügyeleti ellenőrzés során az intézmény erősségére vonatkozó megállapítások:
Pedagógiai folyamatok:
-Az intézmény stratégiai dokumentumainak egymásra épülése, a törvényi változások
figyelemmel kísérése, oktatáspolitikai célkitűzések beépítése a stratégiai dokumentumokba.
-Közös értékrenden alapuló tervezés, amely figyelembe veszi a tagintézmények egyéni
arculatát is.
Mérési eredmények folyamatos visszacsatolása a tervezés során.
-A pedagógiai folyamatok nyomon követhetősége, egymásra épülése.
-Önértékelési rendszer működtetése, az eredmények felhasználása.
- Intézményen belüli belső ellenőrzés tervezése, megvalósítása.
- Eredményességi mutatók azonosítása.
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-A gyermekek fejlődését nyomon követő mérési rendszer működtetése. A szülők részére
folyamatosan visszacsatolás a gyermekek fejlődéséről.
- Mérési értékelési eredmények elemzése, a fejlesztési irány szükség szerinti korrigálása.
Személyiség és közösségfejlesztés:
-Környezet – és egészségtudatos nevelés.
-Színes, változatos közösségfejlesztő programok szervezése.
-Óvoda - család együttműködés, a szülők bevonása a közös programokba, értékközvetítés.
- Integráló, inkluzív nevelési szemlélet, a kiemelt figyelmet igénylő, és a szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása.
-Támogató szervezeti - és módszertani kultúra, élmény - és gyermekközpontú nevelési
szemlélet.
-A differenciáló pedagógia alkalmazási gyakorlata.
Eredmények:
Az intézményi munka külső elismerése.
-Pedagógiai Programjukkal koherensen a nevelőmunka eredményességének prioritása a
pedagógusok fejlesztő munkája során.
- A belső és külső mérési eredmények részletes dokumentálása, elemzése, felhasználása,
tudatos beépítése a nevelési folyamatokba, visszacsatolás a nevelőtestület számára.
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció:
A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes,
innovatív szakmai közösségek munkaközösségek..
- Az intézmény pedagógiai programja, munkaterve alapján az azonos műveltségi területen
működő pedagógusok minőségi és szakmai együttes, közös munkájának hatékony
megvalósulása.
-Széleskörű műveltség igényének kialakítása a gyermekekben.
-A munkaközösségek szoros együttműködése a cél érdekében
Az intézmény külső kapcsolatai:
-Rendkívül széleskörű intézmény külső partnerkapcsolati rendszer.
- Az együttműködés keretei kidolgozottak.
-Az elégedettségmérés alapján a kapcsolatok számos területen kiemelkedőek..
- Az intézmény nyitott, a közélet fontos szegmense a település életében. A település pozitívan
értékeli az intézmény részvételét a helyi közéletben.
- Legfontosabb partnereik a szülők, akik elégedettek az intézmény pedagógiai munkájával és
értékelik a közéletben betöltött szerepét.
-A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
A pedagógiai munka feltételei:
A nemzeti értékek, hagyományok ápolása.
- Az óvodapedagógusok végzettségének és képzettségének megfelelése a nevelő-oktató munka
feltételeinek.
-Az intézmény alkalmazotti közösségének együttműködése, szakmai igényessége,
hatékonysága, összetartása.
- Az egyéni érdeklődésnek és életpályájának figyelembe vételével történő továbbképzéseken,
belső tudásmegosztásokon, hospitálásokon való részvétel.
- Tárgyi felszereltség.
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- A közösségi attitűd. Feladatmegosztás a szakértelem, a kiemelkedő kompetenciák, egyéni
érdeklődés és az egyenletes terhelés figyelembevételével.
A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott
céloknak való megfelelés:
A Pedagógiai program kitűzött céljai megvalósulásának, erősségeinek és fejleszthető
területeinek elemzése a beszámolókban..Pedagógiai prioritások figyelembe vétele az eszközök
és módszerek kiválasztásában.
-Az intézmény Pedagógiai Programjának és a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által
kiadott Óvodai nevelés országos alapprogram koherenciája.Az intézmény sajátos nevelésitanulási feladatainak és céljainak összhangja a jogszabályi elvárásokkal. A humánerőforrás
képzés az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek megfelelően történik.
Fejlesztendő
A 2019. évi tanfelügyeleti ellenőrzés során feltárt fejlesztendő/fejleszthető területek:
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció:
A digitális információáramlás lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása, ismeretek bővítése
ezen a területen. Az óvoda honlapjának folyamatos működtetése, frissítése.
A pedagógiai munka feltételei:
IKT ismeretek további bővítése az óvodapedagógusok körében. A digitális napló
bevezetésével a tárgyi feltétel biztosítása, minden pedagógus részére.
A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott
céloknak való megfelelés:
Az intézményi honlap folyamatos működtetése, frissítése, segítve az intézményi
dokumentumok nyilvánosságához való hozzáférés lehetőségét, a partnerek tájékoztatását.
Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás
Szempont:1.2. Milyen az intézmény Elvárás: A nevelési év végi beszámoló
működését irányító éves tervek és a megállapításai
alapján
történik
a
beszámolók viszonya, hogyan épülnek következő nevelési év tervezése.
egymásra?
A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai
célok aktuális elemei. (PP, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és stb. aktuális céljai,
feladatai.)
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi
tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a
pedagógusok, a munkaközösségek bevonásával történik.
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását,
alkalmazását.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:
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A stratégiai dokumentumokra (Pedagógiai program, vezetői pályázat) épült az óvoda éves
munkaterve, ehhez kapcsolódnak szorosan a munkaközösségi munkatervek, a csoportok
nevelési tervei is.
Az éves munkatervben megfogalmazott feladatok, március 15.-ig megvalósultak a koronavírus
járvány következtében azonban összevont kiscsoportos formában, illetve otthoni feladatok
adásával digitális kapcsolatban dolgozhattunk.
Rendezvények (óvodai): Megvalósultak a Pedagógiai Program szerinti ünnepek (mikulás,
karácsony, farsang,) Elmaradt az anyák napja, évzárók, ballagások, amelyeket digitális
formában ,vagy kiscsoportokban oldottunk meg a szülők közreműködésével.
Az önértékeléshez kapcsolódó változások nyomon követése folyamatos, a módosítás alatti
Pedagógiai Programban is megtörtént az ezzel kapcsolatos változtatás.
A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció vezetése, tanév végén elemzések
elkészítése megtörtént, a nyomon követési dokumentáció elkészítése és összesítése, kimeneti
mérések eredményeinek rögzítetése megtörtént, előremutató útnak gondoljuk az online
csoportnapló vezetését, tapasztalatink, javaslataink figyelembevétele mellett.
Pedagógus életpályamodellel kapcsolatos teendők koordinálása,
- Felkészülés a pedagógus minősítésekre éves munkaterv szerint, önértékelések a nyári
időszakban rögzítésre kerültek.
Megtörtént 1 fő gyakornok és 1 fő PED II. minősítése
Fejlesztési javaslatok
-A változások nyomon követése a pedagógus előmeneteli rendszerben az intézményi
önértékelésben és tanfelügyelet terén
Az előző évben nyertes pályázatok szerinti kötelezettségek teljesítésének folytatása:
-Zöld óvoda
Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában
alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, a gyermekek és csoportok fejlesztési
céljait.
-új csoportnapló alkalmazása
-A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések
indokoltak.
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint
a gyermeki produktumokban
Ezen szakmai mutatók alkotják a következő tanévi éves munkaterv, és az ehhez kapcsolódó
egyéb tervezések vázát.

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
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Szempont:1.3. Hogyan működik
ellenőrzés az intézményben?

az Elvárás:
Az
intézményi
stratégiai
alapdokumentumok
alapján
az
intézményben belső ellenőrzést végeznek.

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést
végeznek.
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, gyakorisággal, milyen eszközökkel
ellenőriz.
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának
méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat.
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok
értékelése során.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

Tanfelügyeleti ellenőrzés az intézményre és vezetőre vonatkozóan törlésre került (2017
március) a vezető nyugdíjazása okán.
Intézményi és vezetői ellenőrzésre 2019/20 nevelési évben került sor.
A pedagógusok önértékelése során – annak minden fázisában - az érdeklődő kollégák számára
lehetőséget biztosítunk szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra: A tudásmegosztás és
hatékonyságának érdekében a tevékenység / foglalkozás látogatásokon - előre történő
egyeztetés szerint - az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport
tagjain túl további kollégák (pld. szakmai munkaközösségi tagok, gyakornokok és mentoraik,
képző intézmények hallgatóiként gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek.
Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi
önértékelési rendszer jelenti.
Az intézményi önértékelési rendszer működtetését az intézmény vezetése irányítja, az
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz
A pedagógusok önértékelése:
Önértékelési programunkat az előző 2017/18-as nevelési évben dolgoztuk ki, mivel nem álltak
rendelkezésre a folyamatok mérőeszközei. Ekkor kezdtük a teljes pedagógus létszám
önértékelését A 2018/2019-es nevelési év végére 4 pedagógusnak és 1 vezetőnek sikerült
önértékelésben részt vennie, a sok feladat és a pedagógus hiány következtében nem tudtuk
megszervezni a látogatásokat a csoportokban. A 2019/2020-as nevelési évben elindítottuk és
sikeresen lezártuk 2 vezetői, 3 intézményi, 4 pedagógus önértékelési folyamatát A
munkatervben is így osztottuk be a feladatokat a BECS tagjainak, és a vezetőknek. Az
önértékelések jegyzőkönyveit feltöltöttük az OH felületére.

Az ellenőrzések a munkaterv szerint, a vezetők és pedagógusok bevonásával meghatározott
szempontok figyelembe vételével történtek:
- Intézményi dokumentumok naprakész, megfelelő vezetése
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Önértékelés

részt vett/nem vett részt
0, 2/5, 3/1

eredményesség
kiváló

Felvételi
és Mindenki
mulasztási
napló
Csoportnapló Mindenki
Fejlődési
napló

Mindenki

Gyermekproduktumok

Mindenki

fejlesztendő
önfejlesztési
terv
alapján
önfejlesztési terv
alapján
-

kiváló
megfelelő
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
megfelelő
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

Fejlesztési javaslatok:
-Önértékelés minden pedagógus részére 2020-2021 nevelési évben teljesül
-Új intézményi dokumentumok ellenőrzési szempontjainak kidolgozása
-Vezetői önfejlesztési terv teljesülése
-Intézményi önértékelés, intézkedési terv teljesítése
-módszertani, nevelési, pedagógiai profilunkat jól kell ismernünk, vázlatainkban, elméleti és
gyakorlati munkáinkban a korszerű tudományok és kutatások, valamint a szakmai tapasztalat
beépítése egyaránt fontos.
-A következő tanévi ellenőrzések (szaktanácsadások) kapcsolódnak a pedagógus minősítésre
kerülő óvodapedagógusok munkájához.
-Dajkai munkához kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek felelevenítése és megmutatása
az érdeklődők számára.
Pedagógiai folyamatok - Értékelés
Szempont:1.4. Milyen a pedagógiai Elvárás: A pedagógiai programnak és az
programban meghatározott gyermeki egyéni fejlesztési terveknek megfelelően
értékelés működése a gyakorlatban?
történik az egyénre szabott értékelés,
amely
a
fejlődési
naplóban
(feljegyzésekben) nyomon követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatosan
visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az életkornak,
fejlettségi szintnek megfelelő formában
gyermeknek.
Fejlődési naplók törvényi elvárás szerinti megfelelősége, folyamatos vezetésük és a
visszacsatolások intézményi gyakorlatunk alapján történik (lásd ellenőrzés). A gyermekek
fejlettség állapotának intézményi szinten is megjeleníthető eredményei, a kimeneti mérések
összegzése lentebb látható.
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Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

Már az óvodai évek alatt a gyermekek fejlesztése, felkészítése tudatos, nyomon követhető, az
egymásra épülő fejlesztések révén tervezetté válik.
A gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentáció a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
63.§-ának figyelembevételével készült el.
Az értékelések eredményeként a gyermekek képességei, részképessége kerülnek
feltérképezésre, mely információ arra, hol szükséges az egyénre szabott fejlesztés már az
óvodai évek alatt, még az általános iskolai tanulmányok megkezdése előtt. A szülőket
fogadóórákon tájékoztatjuk gyermekük egyéni fejlődési üteméről, fejlettségéről.
Az összesített őszi és tavaszi mérési eredmények elemzése a nyári időszakban készül el,
mely a következő tanévi pedagógiai feladatok meghatározásában nyújt segítséget
A Fejlődési napló tartalmainak visszacsatolása összesen hány alkalommal történt meg a
szülők felé a nevelési év folyamán?
Pilisi Játékország Óvoda
Családi beszélgetések
Családlátogatások
száma

0
0
5
0
2
6
10
23
Meserét tagintézmény

Tapasztalataim,
javaslataim

Fogadó órák
száma

Összesen

14
18
14
23
22
21
4
116

Fogadóórák
esetén
érdektelenség mutatkozik.
A családlátogatáskor nem
szívesen fogadnak a szülők,
ezért erőltetettnek érezzük.
A szülők egy része
együttműködő

14
18
19
23
24
27
14
139

Családi beszélgetések
Családlátogatások
száma

2
4
2
7
13
28

fejlesztési

Tapasztalataim,
fejlesztési javaslataim

Fogadó órák
száma

Összesen

29
10
28
27
28
122

Személyes
meghívásra vesznek
részt
a
szülők
fogadóórán.

31
14
30
34
41
150

Gesztenyéskert tagintézmény
Családi beszélgetések
Családlátogatások
száma

3

Tapasztalataim,
fejlesztési javaslataim

Fogadó órák
száma

Összesen

22

25
10

2
2
7

26
27
75

28
29
82

A 13/2013-as EMMI rendelet előírásainak megfelelően az óvodában megtörtént a logopédiai
ellátás keretében a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekeknek a beszéd és nyelvi fejlettség
szűrése.
Ezt a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézménye az óvodánkkal megbízott
logopédus és óvodapedagógus/logopédus kolléganőnkkel közösen végezte a tanévben.
Fejlesztési javaslat:
-A fejlesztőpedagógusok eredményeiket év végén beszámolóban összesítik,
-Szülők fokozottabb bevonása a nevelési folyamatba
-Fejlődési napló összesítő tábláinak pontosítása, folyamatos értékelése
-Az intézményben folyó nevelési/tanítási munka alapjaként a gyermekek adottságainak,
képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési/mérési rendszer működtetése
-A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és
követelmények (értékelési rendszer) alapján folyik.
-Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség
esetén fejlesztési tervet készítenek.
- Egységes értelmezésben, végzik a pedagógusok évente két alkalommal a második óvodai
tanévtől egészen az óvodáskor végéig, újonnan érkezőknél 5 éves kortól
Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Szempont:1.5. Mi történik az ellenőrzés
eredményeivel?

Elvárás: Az intézmény stratégiai és
operatív dokumentumainak elkészítése,
módosítása
során
megtörténik
az
ellenőrzések során feltárt információk
felhasználása.

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok:
A 2019. évi intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése:
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
-Kiemelkedő területek
• Az irányításával újraírt Pedagógiai Program, a Munkaterv, az óvodai csoportok
dokumentációja jól átgondolt rendszert alkot. Vezetői munkájában a nevelőmunka
eredményessége, a gyermek mindenek felett álló érdeke az elsődleges.
Fejleszthető területek
•

A tehetséggondozást a jövőben kiemelt feladatként ajánlott kezelni.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
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•

Az intézményi erőforrásokat képes mozgósítani az óvoda stratégiai céljainak elérése
érdekében. Az intézményt érintő változásokra konstruktívan reagál.

Fejleszthető területek
•

Nincs ilyen

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Vezetői, hatékonyságát folyamatosa fejleszti, reális önismerettel rendelkező vezető. Mély
elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése iránt.
Fejleszthető területek
•

Nincs ilyen

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Példát mutat, és ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére, melyhez a
feltételeket meg is teremti. Ösztönzi a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket
támogatja, a megvalósításhoz segítséget nyújt. A munkaközösségek teret adnak a
tudásmegosztásnak. Szorgalmazza az egész életen át tartó tanulást. Együttműködik
kollégáival, támogató nevelési, tanulási környezetet biztosít. Rendkívül motivált
nevelőtestületet alakított ki és működtet.
Fejleszthető területek
•

Nincs ilyen

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• A munkatársak számára, és az óvoda partnerei részére folyamatos tájékoztatást ad,
többféle kommunikációs csatornát működtet. Az óvoda érdekeit hatékonyan képviseli. Az
óvoda biztonságos és törvényes működtetését kiemelt feladatának tekinti.
Fejleszthető területek
Az intézményi dokumentumok megjelenítése az óvoda honlapján.
Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában rögzített mérési
eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az
intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez.

•

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban
készülnek (Intézményi Önértékelés, pedagógiai folyamatok, fejlesztendő terület)
Intézményünk alapdokumentumai az elmúlt 3 év folyamán átdolgozásra kerültek a törvényi
megfeleltetés, szakmai elvárások, kompetenciák és óvodaképünknek megfelelően:
Fontos:
- Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával való koherencia,
- Önértékelési Kézikönyv figyelembevétele
Fejlesztési javaslatok
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-Továbbra is nyomon kell követni a változásokat, melyek az önértékelésekhez, a tanfelügyelethez és ebben a tanévben a pedagógus minősítésekhez kapcsolódnak.
Ennek felelősei: a BECS tagjai és az óvodavezető
-2019 Őszi intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés után megfogalmazott intézkedési terv
elvárásai
-az intézmény kulcsfolyamatainak folyamatos fejlesztése (1. melléklet)
2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Forrás: PP, Munkaterv
Adatszolgáltatás:
2019. októberi statisztikai
és aktuális adatok

….
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a
személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lennie a
személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek
kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek).
A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
Intézményben 4 munkaközösség
közösségfejlesztését segíti

működik,

mely

a

gyermekek

személyiség

és

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek az óvodában
Ezeknek a gyermekeknek rendszeres óvodai foglalkozás szükséges, integrált formában. A
különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében
foglaltak szerint kell biztosítani
Sajátos nevelési igényű gyermekek.
Az elvégzett vizsgálatok alapján a gyermekeknél pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) állapítható meg. A csoportlétszámban kettő
gyermekként vehetők számításba.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek(BTM)
Ezek a gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Véleménye alapján speciális képesség
kibontakoztató, felzárkóztató fejlesztésre jogosultak, fejlesztőpedagógus illetve logopédus
által.
Fejlesztőpedagógiai fejlesztés
Két óvodapedagógusunk rendelkezik fejlesztőpedagógus végzettséggel, a fejlesztéseket ők is
végzik a saját csoportjukban. Csak normál IQ-övezetbe tartozó gyermekekkel foglalkoznak
teljesítményzavar esetén. Kompetenciakörét meghaladó eseteket köteles speciális
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szakemberhez irányítani. Tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, logopédus,
pszichológus) összehangoltan végzi. Feladata: az egyes gyermekekről kapott szakértői
vélemények, fejlesztési javaslatok figyelembevétele alapján az egyéni fejlesztőprogramok
kidolgozása és ennek koordinálása az óvodapedagógusokkal, logopédussal. Egyéni illetve
kiscsoportos fejlesztő foglalkozások megtartása.
Logopédus, gyógypedagógus
Logopédusunk a beszédzavarok felismerésével és korrekciójával foglalkozik, a 3-7éves
korosztályon belül. Feladata, hogy a kialakult beszédhibákat a lehető legkorábban vegye
korrekció alá. Szeptember hónapban felméri a fejlesztésre szoruló gyermekeket, majd egyénre
szóló fejlesztési terveket készít. A logopédiai fejlesztés célja, hogy a beszédhibák
megelőzésével, továbbá a már kialakult beszédhibák, és azok következményeként fellépett
másodlagos elváltozások javításával, ép beszédet hozzon létre. Az SNI-s, BTM-es gyermekek
ellátása a magas létszámok miatt szinte teljesen lefedi óraszámukat, így a 3-5 éves korosztály
fejlesztése az idei évben nem tudott megvalósulni.
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézményének logopédusai jelenleg
végzik a gyermekek szűrését, a fejlesztés szervezése a Szakszolgálat által folyamatban van.
Óvodapszichológus munkája az óvodában
Az óvodapszichológus munkáját a három telephelyen heti 20 órában végzi. A konzultációs
időpontokból heti 11 kontaktóra fordítandó a közvetlen gyermekkel, szülővel,
óvodapedagógussal
való
találkozásokra.
Csoportlátogatások
után
a
szülők,
óvodapedagógusok, családgondozók jelzése alapján, valamint a csoportmegfigyelések után
egyéni gyermek és szülő konzultációkra került sor. - Beszámoló 6.sz. melléklet
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden
gyermek szociális helyzetéről.

2020.05.31.
Gesztenyéskert
tagintézmény

Fejlesztő tevékenységek
2020.05.31.
Meserét
tagintézmény

A nevelési/fejlesztési
folyamat alapadati

2020.05.31.
Pilisi Játékország
Óvoda

Ssz.

Beírt gyermekek száma

182

140

80

Nemzetiségi nevelésben
részt vevő gyermekek
száma

0

0

0

14

A szakvéleményben javasolt
fejlesztési területek fejlesztése
kisebb eredménnyel

Sajátos nevelési igényű
gyermekek száma

4

10

0

HH gyermek

5

14

1

HHH gyermek

12

20

4

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
Szülői nyilatkozat
alapján térítésmentesen
étkezők
3, vagy több gyermeket
nevelő családban élők
Tartósan beteg vagy
fogyatékos, vagy
családjában tartósan
beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek
Nevelésbe vett gyermek
Védelembe vett gyermek
Beilleszkedési
magatartási, tanulási
zavarral küzdő gyermek
Veszélyeztetett gyermek

39

61

14

174

127

66

51

52

17

9

3

3

6

1

2

22

6

11

8

0

0

Egyéni fejlesztési terve
logopédiai és gyógypedagógai
fejlesztés
differenciálás, egyéni bánásmód
szintfelmérés
egyénre szabott fejlesztés
pozitív megerősítés
kapcsolattartás fejlesztő
pedagógussal, logopédussal,
pszichológussal
kiemelt figyelem és szerető
gondoskodás
differenciálás, egyéni bánásmód,
egyéni fejlesztés
differenciálás, egyéni bánásmód,
egyéni fejlesztés

Pszichológiai megfigyelések,
konzultálás az
óvodapszichológussal,
vizsgálatok kérése

differenciálás, egyéni bánásmód

Fejlesztési javaslatok.
Óvodai létszámunk alakulása normatíva szempontjából pozitív irányba tolódik, az optimális
24-25 fős csoportlétszámról elmozdulunk a csoportokban 27-30 fő felé. Nagy kihívás ennyi
gyermek figyelmét, érdeklődését egyéni útját úgy segíteni, hogy működjön az egyéni eltérések
maximális figyelembevétele, tudjanak jól kooperáló, alkalmazkodó képes, konfliktusaikat
önállóan megoldó, döntésképes egyéniségekké válni.
-Tanévi beszéd és nyelvi fejlettség szűréséhez szükséges 5 éves korú gyermekek és a
logopédiai szűréshez a 3 éves gyermekek névsorát már továbbítani kellett a tankerületi
pedagógiai szakszolgálat részére. A 2020-21-es tanév elején megtörténnek a vizsgálatok,
melyek a következő évi fejlesztések alapjául szolgálnak. (15/2013-as EMMI rendelet szerint)
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Óvodai szinten évi 2-3 alkalommal jó lenne estemegbeszélő csoportot létrehoznunk
-Tehetségígéretes gyermekek kiszűrése
-Kiemelt feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését, támogató
lépések, szolgáltatások megvalósítását hátrányaik kompenzálása érdekében az intézmény
minden tevékenysége során. Törekszünk arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek
rendszeresen járjanak óvodába, gyakori hiányzás esetén elbeszélgetünk a szülőkkel,
felszólítjuk őket a rendszeres óvodába járás fontosságára. Az utóbbi időkben azonban többször
előfordult, hogy agresszívan, durván, fenyegetően támadnak a pedagógusokra, ha a szabályok
és kötelességeik betartására kérik a szülőket
-A családi nevelést egészíti ki az óvoda a maga nevelési eszközeivel, lehetőségeivel. Továbbra
is fontos újszerű lehetőségek keresése az óvoda-szülő kapcsolat ápolása céljából. A mai fiatal
szülő generáció nagy részének pszichés megsegítésére is szüksége van és gyakorlati, praktikus
tanácsokra is a gyermeknevelés a családi élet egyben tartása miatt. Sokféle a hagyományostól
eltérő családmodellel találkozunk és ezekben mindben érik, nevelődik, fejlődik egy-egy új élet.
Fontos óvodapedagógusaink, dajkáink rendezettsége, megfontolt, példamutató magatartása,
hiszen csak akkor lehet hiteles személy a szülők életében. A szülők elfogadják és kérik
többségében a pedagógusok szakmai és anyai véleményét a nevelésben, testvér születéskor,
esetleges lemaradásokhoz fejlesztésben.
-A pedagógusok közösségerősítő lehetőségeiről a továbbiakban is kiemelten fontos gondoskodnunk , hogy a munkahelyünk olyan hely legyen, ahol a heti munkaidőt szívesen töltjük
el. Ehhez a jól működő közösség elengedhetetlen, mely megőrzése, fenntartása rendkívül
nehéz feladat és a vezetői hozzáálláson és akaraton kívül a kollektíva akarata is szükséges
hozzá. Az óvoda nevelőközösségének a kitartása, munkabírása magas fokú. Ehhez kell
megtalálni a lehető legjobb opciókat a felnőttek számára. A következő tanévben talán több
lehetőség lesz ilyen alkalmak megkeresésére.

Forrás: PP, Munkaterv
Adatszolgáltatás: Csoport és
intézményi szinten nyilvántartott
adatok

3. Eredmények

…..
Szempont:3.1.
Milyen
eredményességi Elvárás: Nyilvántartják és elemzik
mutatókat tartanak nyilván az intézményben?
az intézményi eredményeket:
• helyben
szokásos
megfigyelésen, vagy más
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alapon
megszervezett
mérések eredményei
• esetleges
sport,
más
versenyeredmények
• elismerések
• 6 éves kor után óvodában
maradó
mutatók,
elégedettségmérés
eredményei
(szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai
munkát segítők)
• neveltségi mutatók
• stb.
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak
vizsgálata, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért
eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének
visszacsatolása ezért arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg
változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
A mérési / megfigyelési összesítések csoportszintű elemzése megtörténik, óvodai szintű
összesítése is elkészül a tanév végére.
A neveléshez kapcsolódó eredményesség a gyermekek évente kétszeri mérési/megfigyelési
dokumentációjában, az egyes gyerekek egyéni fejlődési ívén mérhető le. Diagnosztikus
mérést az óvodapedagógusok DIFER-rel végzik.
A nevelési feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mutatják:
- A csoportnaplókban megfogalmazott nevelési – tanulás értékelése címszó alatt
megfogalmazott pedagógus értékelések
- ehhez kapcsolódóan a gyermekek nyomon követési dokumentációjának eredményei
Az intézmény által elért eredmények a 2019-2020. nevelési évben
Eredmények

Ssz.

1.

Adatok
J Ó; M; G

Fő
Beiskolázási adatok:
83,57,27
Tanköteles korú gyermekek száma
Fő
Közülük várhatóan a 2020-2021. tanévben az iskolai
62,41,18
tanulmányaikat elkezdők száma, aránya
Fő
Várhatóan a 2020-2021. tanévben óvodában maradó
21,16,9
tanköteles korúak száma, aránya
DIFER - Bemeneti mérési adatok az iskolakezdés időszakában:
Résztvevők száma, eredmények
Fő
Írásmozgás-koordináció
83,57,27
Fő
83,57,27
Fő
83,57,27
Fő
83,57,27

Beszédhanghallás
Relációszókincs
Elemi számolási készség
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%
45,42,52
%
34,72,66
%
11,28,33

%
56,63,55
%
84,75,79
%
90,89,98
%
74,72,75

Tapasztalati következtetés
Tapasztalati összefüggés
Szocialitás - társas kapcsolatok kezelése
Neveltségi szintmérés átlag eredményeiaz iskolába
menők körében:

Fő
%
83,57,27 68,68,75
Fő
%
83,57,27 68,68,75
Fő
%
83,57,27 83,72,96
Fő
%
183,127,18 IGEN 64%

NEM 8%
RÉSZBEN
28%
IGEN 53%
NEM 10%
RÉSZBEN
37%
Igen 74%
Nem 2%
Részben 24%

Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony
(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési
normák)

Fő
183,127,18

Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermekgyermek, gyermek-közösség kapcsolata)

Fő
183,127,18

Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt,
kötelező jellegű, közösségért végzett)

Fő
183,127,18

%
IGEN 67%
NEM 6%
RÉSZBEN
27%
IGEN 61%
NEM 6%
RÉSZBEN
33%
Igen 74%
Nem 2%
Részben 24%

%
IGEN 64%
NEM 7%
RÉSZBEN
29%
IGEN 50%
NEM 11%
RÉSZBEN
39%
Igen 58%
Nem 4%
Részben 38%

%
IGEN 59%
NEM 13%
RÉSZBEN
28%
IGEN 47%
NEM 13%
RÉSZBEN
40%
Igen 82%
Nem 0%
Részben 18%

Településünkön/kerületünkben óvoda szintű „versenyeken” részt vett
gyermekek száma:
Fő
Díjazott
Sportverseny
20,0,10
Fő
0,0,0
Fő
0,0,0

Rajzverseny / pályázat
Egyéb verseny

%
Díjazott
%
Díjazott
%

Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:(Nem a szülői
igényekre alapozott foglalkozásokon, hanem a kifejezetten tehetséggondozó
foglalkozáson. ellátott gyermekekről van itt szó!)
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Fő
-

Zenei

Felzárkóztató foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
Fő
Logopédiai fejlesztés
Gyógytestnevelés
Fejlesztő pedagógia
Gyógypedagógiai fejlesztés
Óvodapszichológus foglalkozik vele

38,15,11
1,1,0
Fő
21,6,8
Fő
7,2,3
Fő
10,4,3

%
21,11,14
0,5,0,1,0
%
11,4,10
%
4,1,4
%
5,3,4

Speciális fejlesztésben vagy programban részt vett gyermekek száma/aránya
a beírt gyermekek vonatkozásában:
Fő
%
Zöld óvodai program
Madárbarát óvoda
Dohányzást megelőző óvodai projekt
Szülői igényekre alapozott szolgáltatások és résztvevők:
Nyelvi
Testi – mozgásos
Szociális – személyek közötti
Gyermekrendezvények és programok száma:
Színházlátogatások, műsoros rendezvények
Élményszerző kirándulások
Fluktuáció – Gyermek
Más csoportbaátvitt gyermekek száma
Más tagóvodába / telephelyre átvitt gyermekek száma
Más óvodába átvitt gyermekek száma
Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma
Panasz esetek
Panasz esetek száma

183,137,80
Fő
183,137,80
Fő
125,135,52

100
%
100

Fő
10,7,14
Fő
26,11,17
Fő
18,0,12

%
5,24,18
%
14,8,21
%
10,0,15

Alkalom
3,3,5
Alkalom
1

Fő
110,104,70
Fő
83,94,26

Fő:
0,0,0
Fő:
1,1,0
Fő:
3,1,0
Fő:
10,0,4
Száma.
0,0,0
Száma

Eredményesen kezelt panaszok
Elismerések, kitüntetések:
Pilis kiváló pedagógusa

Száma:0

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
-Meglévő értékeink további fenntartása
-Az előző évben megnyert sikeres pályázatok megvalósítása
-Az óvoda-iskola átmenet nyomon követése
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Aránya %

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Forrás: PP, SZMSZ,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: -

….
Szempont:4.1. Milyen pedagógus szakmai Elvárás:
A
pedagógusok
szakmai
közösségek működnek az intézményben, csoportjai maguk alakítják ki működési
melyek a fő tevékenységeik?
körüket, önálló munkaterv szerint
dolgoznak.
A
munkatervüket
az
intézményi célok figyelembe vételével
határozzák meg.
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra
áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelőoktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes,
innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli
információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai
munkának.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok

A munkaközösségek kitűzött céljai az éves munkatervükben, elért eredményeik
beszámolóikban tükröződnek. Céljaik kapcsolódnak az AP, és a PP-ban megfogalmazott
feladatokhoz, valamint az éves munkatervben kiemelt feladatokhoz.
A szakmai munka teljesültségét koordinálják a munkaközösség vezetők, és ennek támogatói,
segítői a munkaközösség tagjai, akik aktívan vesznek részt a feladatok vállalásában
Környezeti nevelő és egészségfejlesztő munkaközösség
Pedagógiai Programunk kiemelt feladata a környezet megismertetése, megszerettetése, a
környezet védelme és a környezettudatos magatartás kialakítása. Fő törekvésünk, hogy a
gyermekek, minél több érzékszerven keresztül tapasztalják meg, és változatos tevékenységek
által komplexen ismerjék meg a természetet. Az óvodai környezeti nevelés során az
óvodáskorú gyermekek mindennapi szokásainak alakítsa, a környezettudatos életvitel
előkészítése, megalapozása történik, mindenekelőtt az érzelmi viszonyulások, a környezet
iránti érzelmek és attitűdök megfelelő formázásával.
A környezeti nevelés célja távolabb látni és tudatosan élni, felismerni azt hova vezet ez az
életvitel. Ebben a nevelési évben tovább folytatta munkáját a környezeti nevelő
munkaközösség. Az intézmény környezetvédelmi megbízottja koordinálja mindhárom
óvodában a környezeti neveléssel, egészséges életmóddal kapcsolatos feladatokat.
A tanév során a környezettudatos viselkedés volt jellemző intézményeinkben. Kiemelt
feladatunk volt, hogy megtervezzük, megünnepeljük azokat a jeles napokat melyek a
természet megóvásához a természet szeretetéhez kapcsolódnak, ezek az egész óvodai életet
átszövő tevékenységsorozatban valósultak meg. A környezettudatos nevelés célja: az óvodás
korú gyermekek mindennapi szokásainak alakítása, a környezettudatos életvitel előkészítése,
megalapozása.
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A nevelési gyakorlatunkban arra törekedtünk, hogy gyermekeink megismerjék a természeti
és társadalmi környezetünk értékeit. Annak megóvásában, megtartásában életkoruknak,
teherbírásuknak megfelelően vettek részt. Bízunk abban, hogy a nevelőmunkánk hatása a
mindennapi szokások alakításában befolyással bír.
Környezeti munkaközösség beszámolója 2. melléklet
Gyermekvédelmi munkaközösség
Az 1997. évi XXXI törvényben meghatározott módon intézményünk a gyermekvédelmi
feladatokat alaptevékenységként látja el. Óvodánk Nevelési Programjában kiemelten
szerepelnek a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok. A gyermekvédelmi törvény a prevenció
fontosságát preferálja, így az intézményünk már a kezdeti szakaszban próbálja a felmerülő
problémákat orvosolni.
Gyermekvédelmi munkaközösség beszámolója 3. melléklet
Belső önértékelési csoport/BÖCS/
Munkaközösségünk az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és
ellenőrzését végző pedagógusok az intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához
szükséges jog- és felelőségi körrel felruházott csoportja. Fő feladatuk a
teljesítményértékelési rendszer kiépítése.
Belső önértékelési csoport beszámolója 4. melléklet
PP módszertanimunkaközösség
Munkaközösségünk a jelen nevelési évben célként az új P.P. bevezetésével, megvalósításával
kapcsolatos feladatok biztosítását, a kitűzött feladatok megvalósításának koordinálását jelölte meg

beszámolója 5. sz. melléklet
Fejlesztési javaslatok
-Pedagógiai Program módszertani munkaközösség működtetése

-Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a
munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei.
-A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka
módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban.
-Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszer
kialakítására törekszik
Szempont:4.2. Hogyan történik
információátadás az intézményben?

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

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok.
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Az óvodavezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők feladati igen sokrétűek, ennek egymás
közötti megosztása a munkaköri leírásban került meghatározásra. Napi szinten koordinálják
a munkavállalók munkaszervezését, a szabadságolást, és helyettesítik az óvodavezetőt
A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége
Ssz.
1.

Az információ átadás
színterei
Nevelőtestületi
tanácskozások(nevelés nélküli

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés
Megfelelő/teljes mértékben

munkanap, nevelőtestületi
értekezlet)

2.

Vezetőségi értekezletek,
fórumok
Szakmai munkaközösségek

Megfelelő/ teljes mértékben

3.

intézményeken (tagintézmény,
telephely)átívelő
óvodaszintű

Megfelelő/ teljes mértékben

Szakmai
munkacsoportok(belső

Megfelelő/ teljes mértékben

4.
5.

6.

értékelés, gyermekvédelem,
portfolió műhely,
esetmegbeszélő, stb.)
Munkaértekezletek az éves
munkaterv szerint (dajkai,
pedagógiai asszisztensi)

Alkalomszerű, szükség
szerinti munkaértekezletek
8. Munkatársi értekezletek a
teljes dolgozói kör
bevonásával
9. Érdekképviseleti
értekezletek, megbeszélések
10. Hospitálás, szakmai
tapasztalatcsere
11. Elektronikus kapcsolattartás
(E-mail, közösségi oldal,
Online munkafelület
használata, stb.)
12. Faliújság
7.

Megfelelő/ teljes mértékben

Megfelelő
Megfelelő/ teljes mértékben
Megfelelő/ teljes mértékben

nem tartunk
Megfelelő/ teljes mértékben
Megfelelő
Fejlesztést igényel
Megfelelő

13. Flottás telefonvonal használat Nem tartunk

14. Egyéb :üzenőfüzet
Fejlesztési javaslatok:
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-Flottás telefon
-Laptop
-Meglévő IKT-s infrastruktúra megtartása, karbantartása, tovább fejlesztése, kollégák
számára a használatának begyakorlása a tanév feladata.
-Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszer (eljárásrend) kialakítása
-Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a
kommunikáció.
-Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.
-Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés.
-Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: -

…..
Szempont:5.1.
Hogyan
kapnak Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos
tájékoztatást a partnerek az intézmény módon tájékoztatja külső partereit (az
eredményeiről?
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú).
A
partnerek
tájékoztatását
és
véleményezési lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan
felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik.
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt
megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül
felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény
kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és
feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település)
életében is.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában,
továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi
szerepvállalás is.
Fejlesztési javaslatok
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-Honlap működtetése
-Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony

kapcsolattartási rend fejlesztése
-Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi
folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.
Ssz.

Az információ átadás
színterei

Szóbeli
- Egyéni
beszélgetések
2.
- Értekezletek,
megbeszélések
3.
- Egyéb
1.

Írásbeli
4.
- Hirdetőtábla

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés

Teljes mértékben megfelel
Teljes mértékben megfelel

Teljes mértékben megfelel

5.

-

Csoport faliújság

Teljes mértékben megfelel

6.

-

Meghívó

Teljes mértékben megfelel

7.

-

Közösségi oldal

Kis mértékben felel meg

8.

-

Levél

Teljes mértékben megfelel

9.

-

Egyéb

6. A pedagógiai munka feltételei

Forrás: PP, ÖMIP, SZMSZ,
Továbbképzési / beiskolázási terv,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: -

Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló
tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak
számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az
intézmény a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak
megfelelően alakította ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló
szakmai környezet kialakítása.
Kulcsjellemzők:
⎯ Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és
alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése
folyamatos.
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⎯ Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka
optimális feltételeinek megteremtése érdekében.
⎯ Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések
előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen
meghatározásra került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a
feladatok elvégzésére.
⎯ Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű
tanulási lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Szempont:6.1. Hogyan felel meg az
infrastruktúra az intézmény képzési
struktúrájának, pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen
felméri
a
pedagógiai
program
megvalósításához
szükséges
infrastruktúra
meglétét,
jelzi
a
hiányokat a fenntartó felé.

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
Meserét tagintézmény
Feladat ellátási hely módosult a 2019-2020 nevelési év végén , tetőfelújítás miatt az óvodai
gyermekcsoportok szakmai szempontok alapján áthelyezésre kerültek az alábbiak szerint
- 2 kiscsoport Játékország Óvoda torna illetve a nevelői szobájába
- 2 nagycsoport Közösségi házba
- 1 középső csoport Gesztenyéskert-tagintézmény torna szobájába
A szülőkkel egyeztettünk a változások, az év kezdés, a gyermekek elhelyezése miatt. A
megváltozott körülményeket figyelembe véve, törekedtünk a zökkenőmentes működésre, a
csoportszobákat otthonossá tettük, a mosdókat a gyermekek életkorához igazítottuk, s
igyekeztünk az egyéni igényeket a lehetőségeink szerint figyelembe venni.
Gesztenyéskert tagintézmény.
Új kerítés készült.
Játékország óvoda
Idei nevelési évben a COVID miatt a tervezett felújítások elmaradtak.
Milyen, a nevelő-fejlesztő tevékenységet segítő tárgyi eszközök beszerzésére és programok
finanszírozására került sor a 2019-2020 nevelési évben?
Pilisi Játékország Óvoda

Ssz.

1.

Eszköz

Beszerzés forrása és kb. összege
Költségvetés
Szülői
támogatás
Függöny, sötétítő, törölközők, 290.000
szőnyeg, evőeszközök
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Egyéb

Bútor(Kerekerdő csoport)
Szakmai anyag
Szakkönyvek
Folyóirat egy éves előfizetés
Szőnyeg (Katica;Tarkalepke)
Függöny (K;TL,Logo, Szertár,
Orvosi sz.)
8. Ágyneműgarnitúra (NS;TL)
9. Laptopok
10. Udvari
játék:
Bújócskás
mászóka, Trópusi játszótér,
Rugós lóhere 4 személyes,
Rugós motor
2.
3.
4.
5.
6.
7.

143.300
50.000/csoport
120.000
25.515
104.980
249.591

25.000

93.853
761.746
Alapítvány:
52,500+
249,900+169,
500+128,990
+ telepítés és
homok=
761,390 Ft.
Alapítvány:
17,010 Ft.
Alapítvány:
44.925 Ft.

11. Betonfesték
12. Dekorációs eszközök
Megjegyzés:
Ssz.
Programok

Beszerzés forrása és kb. összege
Költségvetés
Szülői
támogatás

1.

Népmese napja

2.

Felsőlajos MagánZoo Park
látogatás

X

3.
4.

Márton nap
„Az öreg halász”Tóth
Krisztina bábelőadása
Adventi vásár
Gézengúz együttes műsora

X
X

5.
6.

Egyéb
CSEPI

X
X

Meserét tagintézmény

Ssz.

Eszköz

2.

Szakmai munkához szükséges
eszközök, anyagok
Minőségi gyurma 2kg

3.

Meseszőnyeg

4.

Ülőpárnák

1.

Beszerzés forrása és kb. összege
Költségvetés
Szülői
támogatás
3 csoportban
szülői pályázat
3
szülői
adomány
1
szülői
adomány
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Egyéb

5.

Meseparaván alapanyaga

6.

Dekorációs kellékek

7.

Homokozó játékok

8.

Fejlesztő játékok

9.

Bozsik program -tornaszer

1
szülői
adomány
1
szülői
adomány
2
szülői
adomány
2
bruttó 50000Ft
5 csoport
ban
50000Ft
tagintézmény
szinten

10. Ágynemű garnitúra
11. Színes ceruza, filc,
szappantartó, terítő
12. Függöny
13. Törölköző
Megjegyzés:
Ssz.
Programok

3
4
5

Autómentes nap
Népmese napja – CSPKK Előadás
Tóth Krisztina előadás
Gézengúz egyesület
Palota Játszóház

6

Állatkerti látogatás: Felsőlajos

1.
2.

Gesztenyéskert tagintézmény
Ssz.
Eszköz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szakmai anyag
Bordásfal rögzítési elemek
Bordásfal
kerítés elemek
drót fonat
fólia
udvari játék

4

csoport
ban
1
1

5 csoportban
Beszerzés forrása és kb. összege
Költségvetés
Szülői
támogatás

Egyéb
3 csoport
3 csoport

5 csoport
5 csoport
szülői pályázat
1 csoport
1 csoport
Beszerzés forrása és kb. összege
Költségvetés
Szülői
támogatás
150.000Ft
70.000Ft
196.710Ft
690.444Ft
80.680Ft
56.000Ft
13.948.551Ft

Megjegyzés:
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Egyéb

Ssz.

Programok

1.

Felsőlajos ZooPark látogatás

2.

Rossman-Henkel
egészségprogram
Márton nap
Adventi vásár
Elektromos gyűjtés
Gesztenye ünnep
Népmese napja

3.
4.
5.
6.
7.

Beszerzés forrása és kb. összege
Költségvetés
Szülői
Egyéb
támogatás
X
RossmanHenkel
X
X
X
X
X

A nevelő-fejlesztő tevékenységet segítő tárgyi eszközök
csoportunkban, fejlesztési igényeink 2020-2021. évben
Pilisi Játékország Óvoda
Eszköz
Beszerzés tervezett forrása (x)
Költségvetés
Szülői
Egyéb
támogatás
MP3, USB
1-1 db
csatlakozós magnó,
vagy mini hifi
hordozható
4 db
bluetooth
hangszóró
laptop
4 db
meleg burkolat
1csoport
felújítása
(Napsugár)
Cd lejátszó
2db
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bővítésének

terve

a

A
fejlesztés
indoklása
/
megjegyzés

Rákóczi út felől kerítés festés
Vatyai út felől kapuk, korlátok, garázsajtók festése
udvarrészek tulajdonjogának tisztázása, rendbetétele, bekerítése, belső udvar lezárása
kerítéssel Rákóczi út felé
légkondicionáló kiépítése,
Katica, Tarkalepke és Kerekerdő csoportokba gyerekszék, bútor vásárlása,
homokozók, padok, asztalok, babaházak 2. ütem vásárlása,
szülői kerékpártároló vásárlása,
kis épület tetőcseréje
meglévő homokozók fölé árnyékolók telepítése
5db irodai forgószék vásárlása
projektorok vásárlása.

Meserét tagintézmény
Eszköz

Beszerzés tervezett forrása (x)
Költségvetés
Szülői
Egyéb
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A fejlesztés indoklása /
megjegyzés

támogatás
Óvodai textíliák
(függöny, terítő,
törölköző)
tornaszőnyeg
játéktároló kosarak

3 csoport

Elhasználódottság
miatt

2 db

Balesetveszély miatt
Elhasználódottság és
balesetveszély miatt

2 csoport

játéktartó polc
szakkönyvek
1
laptop
2 db
ábrázoláshoz
1 csoport
szükséges eszközök
szerepjátékhoz
1csoport
szükséges eszközök

1

Szükséges fejlesztések, hiányosságok, balesetveszélyek:
• A gyermekmosdók rendszeres dugulásainak megoldása
• A mosdók csaptelepeinek szivárgásai, elhasználódottságuk miatti cseréjük
• A hátsó bejárat szélfogójának hiánya miatt a nagy tömegű esővíz beszivárgása az
épületbe
• A házi vízműrendszer alacsony nyomása, mely az udvarok portalanítását, fellocsolását
nehezítik
• (A járda felület egyenetlenségei, hiányosságai miatt komoly a balesetveszély) 2x
• (Az első bejárat teraszlépcsőzetének omlása miatti balesetveszély) 2x
• Az intézmény kerítésének omló betonalapzata, téglafala, korrodálódott vas
kerítéselemei mindennapi veszélyforrás
• Új udvarrész körbekerítése
• Villanyhálózat teljesítményének növelése
• Pillangó csoportban falvizesedés megszüntetése
• Két csoportszobában gyerekszékek vázainak mázolása
• Tűzjelző rendszer kiépítése
• 3 roller, 3 bicikli, 4 tornaszőnyeg, valamint 11felnőtt szék vásárlása
Gesztenyéskert tagintézmény
Eszköz
Beszerzés tervezett forrása (x)
Költségvetés
Redőny vagy
klíma
beszerelése
Udvarrendezés
folytatása
Kerékpártároló
telepítése

Szülői
támogatás

x

x

x

x

Megvalósult fejlesztések 2019/2020 nevelési évben:
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Egyéb

A
fejlesztés
indoklása
/
megjegyzés

•
•

Mindhárom udvarban EU-s követelményeknek megfelelő, TÜV engedéllyel rendelkező udvari
játékeszközök telepítése
Fénymásoló cseréje, bérlése

Fejlesztési javaslatok.
A környezeti nevelés az egészséges környezet elengedhetetlen része a folyamatosan ápolt,
gondozott udvar, a tiszta, egészséges, korszerű óvodaépület. Mivel nyáron is nyitva van az
intézmény, ezért a csoportszobák árnyékolása, hűtése megoldást kíván.
Folyamatos az udvari játékok javítása, cserjéje amennyiben szükséges.
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2020.április 07-i koronavírusra tekintetettel gazdaságvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos
pénzügyi átcsoportosítás során elhalasztott tételek:
Rákóczi úti óvoda:
Nettó támogatási igény (E
FT)

Intézmény neve

Sorszám

Támogatási igény megnevezése

Tartós

Egyszeri

1.

Kamerarendszer kialakítása

K64

535 000

2.

Ütéscsillapító réteg

k334

56 000

3.

Korlátok, padok, asztalok festése, javítása

k334

95 000

4.

Napsugár és Napraforgó csoport
parkettacsiszolás, lakkozás/csere állapottól
függően

k71

650 000

5.

Napsugár és Napraforgó csoportszobák
tisztasági festés, galéria lakkozása, Kerekerdő,
Katica csoportok öltözőinek festése

k334

600 000

6.

Katica, Tarka lepke, Kerekerdő csoportokba
gyermekszék, bútor

k64

426 508

7.

Dajka öltözőben szekrény feletti rész
beépítése

k64

100 000

Összesen:

2 462 508

Kávai úti óvoda:

Sorszám

1.

Nettó támogatási igény (E
FT)

Intézmény neve
Támogatási igény megnevezése
Udvari játékok körül keretek kialakítása

Tartós

Egyszeri

k334

55 000

Összesen:

55 000

Elhalasztott összesen 2 517 508 Ft értékű fejlesztés.
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Nem halasztható, de még nem valósult meg:
Rákóczi úti óvoda:
Nettó támogatási igény (E
FT)

Intézmény neve

Sorszám

Támogatási igény megnevezése

Tartós

Egyszeri

1.

Folyosók faljavítása, tisztasági festése

k334

372 596

2.

Mosoda külső felvizesedett falának javítása

k334

15 748

3.

3 homokozó, 5 pad- asztal, 4 kisház vásárlása

k64

1 692 910

4.

Üvegfolyosó beázásának megszüntetése

k334

10 000

5.

SSD háttértár

k63

11 811

6.

Szegélybádogozás

k71

866 140

Összesen

2 969 205

Kávai úti óvoda:

Sorszám

Nettó támogatási igény (E
FT)

Intézmény neve
Támogatási igény megnevezése

Tartós

Egyszeri

1.

Első teraszlépcső javítása

k334

11 811

2.

Járdák javítása

k334

204 724

3.

Tisztasági meszelés irodában, nevelőiben,
mosókonyhában

k334

155 000

4.

Pillangó csoportszoba felújítás, laminált
parketta, falfestés

k71

350 000

5.

Kerékpártároló tető

k71

250 000

6.

Szigetelések mellett burkolatjavítás

k334

31 496

Összesen

1 003 031
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Attila utcai óvoda:

Sorszám

1.

Nettó támogatási igény (E
FT)

Intézmény neve
Támogatási igény megnevezése
Csapadékvíz épülettől történő elvezetése

Tartós

Egyszeri

k334

25 000

Összesen

25 000

Összesen:

3.997.236Ft

Személyi feltételek
Szempont:6.2. Hogyan felel meg a humán Elvárás: Az intézmény rendszeresen
erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, felméri a szükségleteket, reális képpel
pedagógiai értékeinek, céljainak?
rendelkezik a nevelő-oktató munka
humánerőforrás szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben
bekövetkező hiányt, a felmerült
problémákat idejében jelzi a fenntartó
számára.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
Óvodapedagógus és óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak szakmai tudása,
alkalmazkodása az intézményi sajátosságaihoz megfelelő.
Az óvodapedagógusi szakképzett állások betöltése egyre nagyobb probléma az óvodákban
országos szinten, így a mi intézményünkben is.
Három fő óvodapedagógus jelenleg GYED-en van, és hat óvodapedagógus álláshely volt
betöltetlen, Hét nyugdíjast sikerült visszahívni, egyiküket teljes munkaidőben, hatot tíztizennégy órában megbízási szerződéssel. Hat óvodai csoportban délelőtt folyamatosan egy
óvodapedagógus dolgozott, az adminisztrációs feladatok, az emelt csoportlétszám (25-30fő)
sok esetben a pedagógusok kitartását próbára tette, működésünket több esetben délutáni
csoportösszevonásokkal tudtuk biztosítani. Ez nagyon megterhelő minden dolgozó számára,
hiszen a dajkákra, pedagógiai asszisztensekre is nagyobb teher, több feladat hárul.
Egy óvodapedagógus nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. A pályázatokat folyamatosan kiírjuk,
várjuk a jelentkezőket. A meghirdetett állásokat jelenleg sikerült betöltetni, az idei nevelési évet
4 új óvodapedagógussal tudjuk kezdeni.
Az óvodapedagógusoknak hét évenként kötelező továbbképzésen részt venniük, melyet
dokumentálnunk kell a továbbképzési program szerint 2019-2020 évben is, viszont a COVID
felülírta a beiskolázási tervet, hiszen egy óvodapedagógus sem tudott részt venni a tervezett
továbbképzésen. A beiskolázási terv megvalósult része 1 fő óvodapedagógus sikeres
szakvizsgája.
Fejlesztési javaslatok
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-Óvodapedagógus álláshelyek betöltése 2020/2021-as nevelési évben is
-Fejlesztő pedagógusok további képzése elengedhetetlen az óvodai fejlesztő munka számára
Szervezeti feltételek
Szempont:6.3. Milyen szervezeti kultúrája van
az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési
eljárásokat, módszereket alkalmaz?

Elvárás: Az intézmény munkatársai
gyűjtik
és
megosztják
a
jó
tanulásszervezési
és
pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és
kívül.
Az intézmények munkatársai a
továbbképzések
tapasztalatait
megosztják
egymással,
belső
továbbképzési
konzultációs
programokat szerveznek.

Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása –
képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján.
A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladat, ebben az intézmény vezetésének (vezetőhelyettesek, munkaközösség vezetők) nagyobb szerep jut, de a többi szereplő aktív részvétele,
fogadóképessége is szükséges.
Az idei tanévben szervezetünk még jobb működése érdekében a következő programokat
szerveztük:
-Karácsonyi vacsora tagintézményenként
- évzáró értekezlet
Az óvoda az intézmény fő feladatiban teljesen egységesen gondolkodik. Ezek a következők:
- a gyermekek mindenek felett álló érdekének biztosítása
- szép, esztétikus környezetben nevelkedjenek a gyermekek és dolgozzanak a felnőttek
- egymás munkájának tiszteletben tartása, egymás szakmai útjának segítése (minősítések,
tanfelügyelet, vizsgák, szakvizsgák, vázlatok, stb)
- nehéz helyzetben lévő kollégák és gyermekek, családok segítése.
Az ezekhez a fő irányvonalakhoz vezető utakban vannak különbözőségek, kisebb csoportok
többféleképpen keresnek megoldásokat. Ezt kell vezetőként úgy koordinálni, hogy az egyéni
érdekek és az óvodai érdekek jól működjenek egymás mellett. A feladatokat arányosan
lehetőség szerint személyiséghez illeszkedve kell elosztani egymás között.
Az idei évben a koronavírus miatt kialakult helyzet nem tette lehetővé a már megszervezett
közös intézményi kirándulást.
Fejlesztési javaslatok
-Tovább szükséges nyomon követni a pedagógiai és oktatáspolitikai változásokat. A
minősítésekre lassanként letisztulnak az elvárások, mint a dokumentumok, mind a gyakorlati
megvalósítás terén. A letisztult folyamatok után az egységes pedagógiai álláspont kialakítása
nélkülözhetetlen az óvodánk egységes pedagógiai szemléletének és értékeinek megőrzése
céljából.
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Tanfelügyeleti rendszer változása (útmutató változott, kormányrendeletek változtak,
önértékelési kézikönyv változott) ismét rá kell fókuszálni, hogy milyen aktualitásai lesznek
óvodánkban a tanfelügyeletnek, önértékelésnek
-A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartásán sokat kell dolgozni, folyamatosan szükséges
olyan változatos (nem túl sok és megerőltető) programot szervezni, ahol lehetőség van lazításra,
beszélgetésre, feltöltődésre, ehhez befogadó, ezt támogató, egymást segítő, egymás értékeit
megbecsülő kollektívára van szükség
-Kirándulás a teljes alkalmazotti közösség részvételével
-Klímateszt

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban Forrás:

PP,
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai Továbbképzési terv
programban megfogalmazott intézményi céloknak
Adatszolgáltatás: való megfelelés

Munkaterv,

Szempont: Hogyan történik a pedagógiai Elvárás:
A
tervekben
(éves
programban szereplő kiemelt stratégiai célok munkaterv, továbbképzési terv, ötéves
operacionalizálása, megvalósítása?
intézkedési terv) jól követhetők a
pedagógiai program kiemelt céljaira
vonatkozó
részcélok,
feladatok,
felelősök, a megvalósulást jelző
eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és
fejlesztési tervek elkészítése az
eredmények ismeretében, azokra
épülve, annak érdekében történik,
hogy a munkatársak szakmai tudása
megfeleljen az intézmény jelenlegi és
jövőbeli igényeinek, elvárásainak.
A nevelést, tanítást segítő eszközök és
a
nevelés
tanítási
módszerek
kiválasztása
és
alkalmazása
rugalmasan,
a
pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.
Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan
értékeli és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi
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eredmények ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez vezető
tevékenységeken. A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van.
Kulcsjellemzők:
-Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal
(jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban fogalmazza
meg.
- Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves tervezés
szintjén.
-A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi
gyakorlat része.
Erősségek, fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok
A tanév során megvalósultak a PP-ben foglalt célok és feladatok. Az óvodai nevelésünk az AP
és a PP elveit megtartva és megvalósítva történt meg. A nyár során beépült a Pedagógiai
Programba a módosított Alapprogram miatti változás, aktualizáltuk, korszerűsítettük a
programot

Köszönöm mindenki segítő hozzáállását!
Pilis, 2020.08.31.
Orbán Péterné
intézményvezető
Melléklet:
• Az óvoda kulcsfolyamatai
• Környezeti beszámoló
• Önértékelési csoport beszámoló
• GYIF beszámoló
• PP Szakmai Munkacsoport beszámoló
• Pszichológus beszámoló
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AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI

1.Melléklet

Értékelés: 5 = Teljes mértékben, 0 = Egyáltalán nem
Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket:
Ssz.

Kulcsterület

Jól tervezett

Írásbanszabályo
zott

Mindenkibetar
tja

Ellenőrzésefoly
amatos

Fejlesztése
folyamatos

Átlag%

1.

Stratégiai és operatív tervezés; belső
szabályozó dokumentumok

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 8 ,
96,
100

2.

Munkaközösségek működése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 8 ,
8 5 ,
1 0 0

3.

Intézményi önértékelés (P, V, I.)

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

1 0 0
1 0 0
1 0 0

4.

Külső szakmai ellenőrzés, minősítés

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

1 0 0
1 0 0
1 0 0

5.

Munkatársak képzése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 8 ,
9 6 ,
1 0 0

6.

Gyermekek fejlettségállapotának
nyomon követése, értékelése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 7 ,
9 5 ,
1 0 0

7.

Partneriek igény és elégedettség mérése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 8 ,
8 8 ,
1 0 0
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8.

Infrastruktúra működtetése

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 7 ,
9 4 ,
1 0 0

9.

Dolgozók felvételének és
elbocsátásának követelményei, eljárása

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

1 0 0
1 0 0
1 0 0

10.

Tehetséggondozás

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 8 ,
8 0 ,
9 4

11.

Felzárkóztatás

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 7 ,
1 0 0
1 0 0

12.

Szülői igényekre alapozott
szolgáltatások

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 6 ,
9 6 ,
1 0 0

13.

Szabadidős tevékenységek, óvodai
rendezvények

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

9 9 ,
1 0 0
1 0 0

9 8 %
9 4 %
9 8 %

9 9 %
9 4 %
9 9 %

9 5 %
9 5 %
9 8 %

9 8 %
9 4 %
9 9 %

9 7 %
9 5 %
9 9 %

Átlag %
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Környezeti munkaközösség
beszámoló
2019/2020
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Az Alapprogrammal összhangban, intézményünk pedagógiai programjában, az egészséges
életmódra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az értékmegóvás, hangsúlyos
szerepet kapott. Figyelünk arra, hogy a környezeti nevelés, a gondozás, a munka és más
tevékenységek során a gyermek életre való felkészítése, a fenntarthatóság jegyében teljen.
Célunk megvalósítása során törekedtünk az egészséges és kulturált életmód megvalósítására,
a fenntartható környezettudatos magatartás megalapozására.
Az óvodaépület helységeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az
egészséges életmód megalapozását.
Minden csoportszobának egyéni arculata van, növényekkel, természetsarokban elhelyezett,
természet által adott ”kincsekkel”.
A gyerekek által használt eszközök, játékok beszerzésénél a természetes anyagokból készült
termékeket részesítjük előnyben.
Az óvodakertben gyógy- és fűszernövény, zöldség- és virágoskert kialakítása szolgálja a
gyermekek közvetlen tapasztalatszerzését.
Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő teret adnak a gyermekek
szabad játékának
A szelektív hulladékgyűjtés terén az óvodáink lehetőségei eltérőek, de minden intézményben
biztosított a papír szelektív gyűjtése. A komposztálás szintén a hulladékhasznosítás formája,
melynek lehetőségével rendelkezünk. Az újra hasznosítás érdekében, otthon már feleslegessé
vált anyagokat gyűjtünk, melyeket fel használunk a kézműves tevékenységek során.
A Zöld Óvoda cím folyamatosságának biztosítása érdekében, ismét elkészítettük az
összehasonlító elemzést, önértékelést és szakmai támogatót kerestünk. Örömmel értesültünk
arról, hogy óvodánk harmadszor elnyerte a Zöld óvoda címet, amivel az intézményünkben
folyó környezetvédelmi tevékenységünket ismerték el. 2020. januárjában a munkaközösségi
tagok vehették át az okleveleket. Több éve Madárbarát Óvoda cím birtokosai vagyunk. Ezért
már az őszi időszakban kifüggesztettük a madáretetőket, amiket
kölessel,dióval,napraforgómaggal töltöttünk fel. A madárodút is kihelyeztük, hogy védelmet
biztosítsanak a fázó kismadaraink számára. A tél folyamán Tetra Pack dobozok
felhasználásával a nagy csoportosok rengeteg színes etetőt barkácsoltak, majd folyamatosan
töltöttek fel eleséggel.
A fenntarthatóságra nevelés alapeszméinek erősítése érdekében, az őszi hónapok kiemelt
feladata az volt, hogy ismételten felhívjuk óvodásaink figyelmét a komposztálás, szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára. Októberben a szülők támogatásával papírgyűjtést valósítottunk
meg, a bevétel A Boldog Gyermekkor Alapítvány számláját gyarapítja.
Fontos, hogy a gyermekek testileg - lelkileg egészségesek legyenek. Egészség témahét
keretén belül színes programsorozat segítette a gyerekek ismeretét. A csoportok ellátogattak
az Egészség házba, gyógyszertárba, ahol betekintést nyerhettek az ott dolgozók munkájába. A
zöldség- és gyümölcsféléket változatos módon felhasználtuk, gyógyteát készítettünk, valamint
aszalt és egzotikus gyümölcsöket is fogyasztottunk. Felhívtuk a figyelmet a pihenés,
testedzés, fog-és testápolás fontosságára.
Állatok napja: Az iskolaköteles gyermekekkel a Felsőlajos ZooParba kirándultunk,
szerezhettünk sokrétű tapasztalatokat. A kisebbek a szűkebb környezetünk házi állatvilágát
figyelhették meg. E héten termésekből, különböző anyagokból állatokat barkácsoltunk.
Munkatervünknek megfelelően a környezetvédelmi Jeles napok megtartását szervezését,
lebonyolítását vállaltuk. Sajnos a tavaszi időszakban megjelent járvány nehezítette az ünnepek
közvetlen kivitelezését. Az óvodapedagógusok rengeteg ajánlást, kapcsolódó tevékenységeket
csatoltak küldtek a családoknak. Több visszajelzés megerősített, ahogy otthon közvetlen
környezetükben is igyekeztek fenntartható módon cselekedni (Víz világnapja, Föld
napja, Madarak és fák napja).
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A néphagyományok, népszokások, népi kultúra átadásáért, megismeréséért sokat tesz óvodánk.
néptánc, népi játékok tanítása
Márton nap, Adventi vásár, farsang, Lucázás, Kiszebáb égetés
karácsonyi mézes sütemény készítés,
Az óvodai dolgozók munkájukkal, pozitív mintával szolgálnak a gyermekek ökológiai
szemléletformálására, környezettudatos magatartására és az egészséges életmód szokásainak
megalapozására.
Programjaink a szülők bevonásával és részvételével valósulnak meg, ezáltal lehetőség van a
családok környezettudatos szemléletének alakítására is.
Bízunk abban, hogy munkánk eredményeként óvodásaink olyan egészségkultúrával
rendelkező, felelősségteljes felnőttekké válnak, akik nem csak ismerik, hanem óvják, védik is
környezetüket, hiszen ez jövőnk záloga.
•
•
•

Pilis,2020.06.14.
Molnárné Polgár Judit

41

Önértékelést támogató munkaközösség
2019-2020 évi beszámolója
Munkaközösségünk az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és
ellenőrzését végző pedagógusok az intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához
szükséges jog- és felelőségi körrel felruházott csoportja. Fő feladatunk a
teljesítményértékelési rendszer kiépítése.
Tagjai:
Fazekasné Pálinkás Éva munkaközösség vezető
Orbán Péterné Intézményvezető
Berkiné Hegyi Klára Intézményvezető helyettes
Kotyinszkiné Földvárszki Erika Tagintézményvezető
Molnárné Polgár Judit Tagintézményvezető
Borbíróné Szartmári Erzsébet Óvodapedagógus
Dankáné Miklós Csilla Óvodapedagógus
Az intézményi önértékelés célja: a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó
intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára,
valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a
kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Erre építkezve fejlesztéseket tervezzen, szervezeti és
egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés
keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.
Az önértékelést támogató munkaközösség feladatai:
•

Az önértékelések előkészítése, eljárásuk lefolytatása, koordinálása, lezárása

•

Pedagógusok, partnerek tájékoztatása

•

Az öt évre szóló Önértékelési Program elkészítése

•

Az éves Önértékelési terv elkészítése

Célunk: Az intézmény pedagógusait aktívan bevonni az önértékelési munkaközösség
munkájába a vezetői, intézményi önértékelések lefolytatásába.
A vezetői és intézményi önértékeléshez szükséges feladatokat áttekintettük és a
munkaközösség tagjai között felosztottuk. A munkacsoport munkamegosztásban dolgozott,
ezért a dokumentumelemzéseket nem csak a munkaközösség tagjai, hanem az adott óvoda
nevelőtestületének tagjai is végezték. A dokumentumelemzések során azonosításra kerültek
az intézményi dokumentumokban a vonatkozó önértékelési standardok.
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A 2019/2020-as nevelési évben elindítottuk és sikeresen lezártuk 2 vezetői, 3 intézményi, 4
pedagógus önértékelési folyamatát. 2 óvodapedagógus minősítő eljárására került sor. A
minősítések megfelelő eredménnyel zárultak. A kérdőívek online formában kerültek
kiküldésre a külső és belső partnerek számára. Az adatok begyűjtése, interjúk, látogatások
lefolytatása után a jegyzőkönyvek az adott határidőre feltöltésre kerültek az Oktatási Hivatal
rendszerébe. Az önfejlődési és intézkedési tervek feltöltése után minden esetben sikerült a
megadott határidőn belül lezárni az önértékelési eljárásokat.
Ebben a nevelési évben vezetői tanfelügyelete lezajlott intézményvezetőnknek és mindkét
tagintézményvezetőnknek is. Intézményi tanfelügyelet csak a Rákóczi úti Székhelyóvodában
valósult meg, a Meserét és Gesztenyéskert tagintézmények tanfelügyeleti ellenőrzésének
időpontját a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt törölték.
A következő eljárások lefolytatását sikerült megvalósítanunk:
Pilisi Játékország Óvoda intézményi
önértékelésének dokumentumelemzése,
adatgyűjtése

Szeptember

Orbán Péterné Intézményvezető vezetői
tanfelügyeleti ellenőrzése

Október 1

Fazekasné Pálinkás Éva Óvodapedagógus
minősítő vizsga

Október 15

Pilisi Játékország Óvoda intézményi
önértékelésének lezárása

Október 28

Pilisi Játékország Óvoda intézményi
tanfelügyeleti ellenőrzése

November 19

Kotyinszkiné Földvárszki Erika
Tagintézményvezető vezetői
önértékelésének elindítása

November 27

Molnárné Polgár Judit Tagintézményvezető
vezetői önértékelésének elindítása

December 17

Szlovák Zsuzsanna Óvodapedagógus
pedagógus önértékelésének elindítása

Január 08

Csapó Anna Óvodapedagógus pedagógus
önértékelésének elindítása

Január 09

Várkonyi Ferencné Óvodapedagógus
pedagógus önértékelésének elindítása

Január 16
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Kotyinszkiné Földvárszki Erika
Tagintézményvezető vezetői
önértékelésének lezárása

Január 24

Pilisi Játékország Óvoda Meserét
Tagintézményének intézményi
önértékelésének elindítása

Február 05

Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert
Tagintézményének intézményi
önértékelésének elindítása

Február 05

Molnárné Polgár Judit Tagintézményvezető
vezetői önértékelésének lezárása

Február 14

Molnárné Polgár Judit Tagintézmény vezető
vezetői tanfelügyelet ellenőrzése

Február 25

Kotyinszkiné Földvárszki Erika
Tagintézmény vezető vezetői tanfelügyelet
ellenőrzése

Február 27

Czinkos Renáta Éva Gyakornok minősítő
vizsga

Február 28

Kálmán Mihályné Óvodapedagógus
pedagógus önértékelésének elindítása

Március 09

Csapó Anna Óvodapedagógus pedagógus
önértékelésének lezárása

Március 19

Szlovák Zsuszanna Óvodapedagógus
pedagógus önértékelésének lezárása

Március 20

Várkonyi Ferencné Óvodapedagógus
pedagógus önértékelésének lezárása

Március 31

Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert
Tagintézményének intézményi
önértékelésének lezárása

Április 20

Pilisi Játékország Óvoda Meserét
Tagintézményének intézményi
önértékelésének lezárása

Április 20

Kálmán Mihályné Óvodapedagógus
pedagógus önértékelésének lezárása

Május 20
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A vezetői, valamint intézményi önértékelések adatgyűjtéséről készült jegyzőkönyvek a
nevelőtestület által elfogadásra kerültek.
A következő nevelési évet úgy tervezzük, hogy 2 tagintézményünk tanfelügyeleti
ellenőrzésére készülünk. Berkiné Hegyi Klára Intézményvezető helyettes pedagógus
tanfelügyeletre lett kijelölve, ezért önértékelésének elindításával kezdjük az évet. Továbbá
azok az óvodapedagógusok önértékelésének lefolytatását tervezzük, akik eddig még ebben
nem vettek részt.
A munkaközösségünk a nevelőtestület aktív részvételével eredményesen dolgozott, erre az
évre kitűzött feladatainkat sikerült megvalósítanunk.

.

Fazekasné Pálinkás Éva
Munkaközösség vezető

Pilis, 2020. június 12
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Beszámoló 2019-2020 nevelési évben végzett
gyermekvédelmi munkáról

Készítette: Csernai Julianna
Gyermek és ifjúságvédelmi munkacsoport vezető

Pilis, 2020. június.12
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Beszámoló az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról a 2019/2020-as nevelési évben

Az 1997. évi XXXI törvényben meghatározott módon intézményünk a gyermekvédelmi
feladatokat alaptevékenységként látja el. Óvodánk Nevelési Programjában kiemelten
szerepelnek a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok. A gyermekvédelmi törvény a prevenció
fontosságát preferálja, így az intézményünk már a kezdeti szakaszban próbálja a felmerülő
problémákat orvosolni.
A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok:
A gyermekvédelmi munkát a beíratott gyermekek felmérésével kezdtük, melyben
segítségünkre voltak az óvodapedagógusok és az óvodatitkár. A munka kiindulópontja a
felderítés, eszköze a fogadóóra és a családlátogatás. A családi nevelés kiegészítése, a családok
támogatása. Azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, nem teljes
családként funkcionálnak, nagyobb az esély rá, hogy gyermekük testileg, lelkileg, szellemileg
fokozottabb odafigyelést igényel. Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű illetve a veszélyeztetett gyermekek sorsának alakulását folyamatosan
figyelemmel kísérik és tájékoztatják a gyermekvédelmi felelősöket. Ugyancsak közös feladat
a rászoruló gyermekek hatékony megsegítése, az egyéni bánásmód elvének valamint az
esélyegyenlőség biztosításának szem előtt tartása. A munka következő szakasza a jelzés, mely
az óvodai csoportokban dolgozó óvodapedagógusoktól érkezik, melyet továbbjutattunk a
Gyermekjóléti Szolgálat felé. A gyermekvédelmi munkacsoport tagjaival alkalmanként
munkaértekezletet tartottunk, ahol megvitattuk a felmerülő problémákat, igyekeztünk
kialakítani a közös segítségnyújtáshoz szükséges módszereinket, helyes megoldásokat az
eredményes és hatékony munka érdekében. Pedagógiai Szakszolgálathoz fordultunk
segítségért, ha a gyermek érdeke, egészsége azt kívánta. Kiemelt figyelemmel fordultunk az
SNI- s, BTM-s, szakvéleménnyel rendelkező gyermekek felé.
Céljaink eléréséhez az idei évben is sok feladat adódott, munkánkra ismét a felelős magatartás,
empátia, feltétel nélküli elfogadás volt a jellemző. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban
álltak a szülőkkel (még a korona vírus miatt fennálló karantén ideje alatt is), így az
együttnevelés, együttműködés érdekében megvalósult a folyamatos párbeszéd (kapcsolattartás)
feltételrendszere. Minden szülő részére telefonos és internetes elérhetőséget biztosítottunk, ha
bármilyen nehézség merülne fel a család életében a pandémia idején. A nevelési év során a
hátrányok enyhítésére igyekeztünk napirendünket, a gyermekek étrendjét, életkori
sajátosságaik, fejlettségük, hátrányaik figyelembevételével kialakítani. Törekedtünk a
gyermekek számára esztétikus, biztonságos légkör megteremtésére, ahol jól érezhetik maguk a
nap folyamán. A járvány időszaka alatt infokommunikációs eszköz segítségével a gyermekek
fejlődését elősegítő, játék, vers, mese, kézműves ötlet ajánlásokat, nyújtottunk a szülőknek.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival esetmegbeszéléseken valamint 2020.02.26-án
tartott pilisi Éves Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Konferencián vettünk részt.

47

Igyekeztünk támogatni a rászoruló gyermekeket és családjait, decemberben ruhagyűjtést és
ruhavásárt tartottunk, részt vettünk a „dobozgyűjtés” akcióban is.
Fontosnak tartjuk, a nyári időszakban is figyelemmel kísérni a régi és esetleg újonnan felmerülő
problémákat.
Néhány tájékoztató jellegű adat, az intézményünkbe járó gyermekekről.

2H

3H

RGYVT

Létszám

Játékország

7

12

25

183

Gesztenyéskert

3

3

12

79

Meserét

8

18

32

137

Összesen

18

33

69

399

„Összejönni jó - kezdés.
Együtt maradni - haladás.
Együtt is dolgozni – siker!”
/Henry Ford/

Készítette: Csernai Julianna
Gyermek és ifjúságvédelmi munkacsoport vezető

Pilis,2020.Június.12
Pilisi Játékország Óvoda
Gyermekvédelmi munkacsoport
-

Játékország Óvoda: Földvárszkiné Csiló Éva

-

Gesztenyéskert Tagintézménye: Czinkos Renáta

-

Meserét Tagintézménye: Csernai Julianna
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Pilisi Játékország Óvoda
Pedagógiai Program Szakmai Munkaközösség
2019/2020. Nevelési év
Beszámoló
Pedagógiai Program beválásának véleményezése
Munkaközösségünk a jelen nevelési évben célként az új P.P. bevezetésével, megvalósításával
kapcsolatos feladatok biztosítását, a kitűzött feladatok megvalósításának koordinálását jelölte
meg.
Az év kiemelt feladatai:
1. A szakmai, módszertani kultúra, szakmai pedagógiai munka színvolának emelése.
2. Tehetséggondozás módszertani elemzése, speciális kompetenciák fejlesztése.
Tehetséggondozás Pedagógiai Programba építése.
3. Óvodai dokumentumok – Csoportnapló; Felvételi és mulasztási napló vezetése;
Fejlődést nyomon követő dokumentumok.
4. „Testvér- Óvoda” kapcsolat kialakítása.
Pedagógiai Program bevezetéséne, megvalósításának tapasztalatai
1. A pedagógia program bevezetését megelőzően, a nevelési év kezdetére megtörtént a
gyermekcsoportok átszervezése, homogén életkorú gyermekközösségek kialakítása.
Ez pozitív eredményeket hozott csoportjaink tevékenység szervezésére, mivel az alkalmazott
témákat, módszereket, technikákat koncentráltabban, változatosabban építettük be a
mindennapokba. Olyan tevékenységeket is megvalósítottunk, melyeknek eddig a vegyes
csoportok életkori összetétele miatt nem tudtunk helyt adni.
A Pedagógiai Programban a műveltségterületek kidolgozása részletes, pontos irányt mutat az
óvodapedagógusok számára az elvégezendő feladatokat, kompetenciák fejlesztését tekintve.
Pedagógiai Programunk bevezetése minden tekintetben alátámasztja szakmai gyakorlatunkat,
biztonságot ad a jól megfogalmazott célokkal, feladatokkal segíti mindennapi munkánkat,
egységessé téve intézményünk kulcsfolyamatait.
A felénk támasztott változó társadalmi elvárásoknak, a megváltozott jogszabályi- és
pedagógiai környezetnek a program eleget tesz.
A munkaközösségi konzultációkból, az óvodapedagógusok visszajelzéseiből egyértelműen
kiderül a szakmai magabiztosság, a szakmai megújulás igénye nevelőtestületünkről.
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Belső hospitálások valósultak meg önértékelési eljárásoknál, ezekre a továbbiakban nagyobb
számban lenne szükség a belső tudástartalmak átadása érdekében.
Már most körvonalazódik nevelőtestületi szinten, mely irányba szeretnénk további fejlődést,
innovációt beépíteni. Szakmai együttgondolkodás vette kezdetét.
A szülők és óvodapedagógusok kapcsolata is átgondolásra és egy újfajta szemlélet
befogadtatására szorul. Ennek oka intézményünk szülői közösségének megváltozott
moralitása. Feladatunk az új pedagógiai programban ezt a helyes mederbe terelve, megfelelő
keretet adjunk a pozitív együttműködésre. Konkrét iránymutatással kell módszertani
segítséget nyújtanunk a különböző szokások, készségek, képességek kialakításában.

2. Elengedhetetlen, hogy Pedagógiai Programunkat folyamatosan felülvizsgáljuk
figyelve az aktuális törvényi előírásokat, szükséges formálni alapdokumentumunkat a
tehetséges gyermekek ellátása érdekében is. Mindhárom tagintézménynek van
bizonyos saját arculata, amely megadhatná a tehetséggondozási műhelyek kialakítását
is, hiszen más- más specialitásokkal rendelkezik. A munkaközösség értekezleteken
egyeztetve a kollégákkal két lehetőséget tekintünk megvalósíthatónak, a csoportban
történő tehetséggondozást, illetve a tehetség ígéretes gyermekek kiválasztása egységes
mérőeszközzel, és tehetségműhelyekben a fejlesztésüket biztosítani. Az utóbbinak
több feltétele hiányzik (személyi feltétel, mérőeszköz, pedagógusok képzésének
hiánya).
Továbbképzések lehetőségeit keressük a tehetségígéretes gyermekek ellátása tekintetében.
A tehetséggondozás csoporton belül zajlott. A tehetségígéretes gyermekek életkoruknál
nehezebb feladatot kaptak, s figyelemmel kisértük a tevékenységek megvalósulását.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekekre kiemelten figyeltünk.
A szakvélemények beszerzése után mikrocsoportban foglalkozott velük a fejlesztő pedagógus.
Gyakran egyeztettünk a felzárkóztatás feladatairól.
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel gyógypedagógus foglalkozott. Kiemelten figyeltünk
ezen gyermekek fejlesztésére. Igyekeztünk beintegrálni a csoport közösségébe.
Szükséges a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó kollégák speciális ismereteinek
feltérképezése, szükség szerint fejlesztése, ilyen irányú továbbképzési és beiskolázási terv
készítése. Megoldás lehet még a pedagógiai munkát segítő szakemberek (logopédus,
gyógypedagógus, pszichológus) szakmai belső tudásmegosztása, egyéni konzultációs rendszer
kiépítése.
A Pedagógiai Program kiemelten figyel a településen élő családok igényeire, szükségleteire, a
külső partnerekkel való jó kapcsolatra /bölcsőde, óvoda élelmezés, gyermekorvos, védőnő,
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gyermekvédelem, szakszolgálatok, kultúrális partnerek, hatóságok, fenntartó, iskola stb.
igényeire, jelzéseire/. Az együttműködést a jobbító szándék hatja át.
Az egészségeséletmód és környezettudatos nevelés kiemelt cél volt, összhangban a
Pedagógiai Program célkitűzéseivel..
A Pedagógiai Program új eleme a reflektív pedagógiai szemlélet és gyakorlat az egész
nevelési évet áthatotta.
A gyermek és családcentrikusság szintén kiemelt cél a programban, az egész nevelési év
alapja volt.

3. A szervezeti kultúra fejlődésének fontos mérföldköve volt a digitális napló, éves
értékelés és fejlettségmérő összesítő bevezetése.
Megtörtént az online csoportnaplók rendszerenék kialakítása, felépítésének, tartalmi
elemeinek összeállítása, programhoz igazítása, törvényeknek való megfeleltetése.
A csoportnaplók vezetése ilyen formában könnyebbség, áttekinthetőbb, jól felépített,
naprakész. A fejlettségmérő összesítő jól átgondolt és színvonalasan kidolgozott része a
naplóknak.
4. Az óvoda külhoni kapcsolatainak fejlesztési lehetőségei:
Megtörtént a kapcsolatfelvétel a Szatmárnémeti 29-es számú Napköziotthonos Tagóvodával
(1 Decembrie 1918utca 15 szám, I.SZ. 440010)
„Együttműködési nyilatkozat” létrejött intézményünkkel. Megállapodás született:
Non- frontális pedagógiai, módszertani együttműködés kezdeményezéséről, szakmai
tapasztalatcseréről, ennek on-line megvalósításáról. Rendszeres konzultációkról,
együttműködésről.
Az első szakmai tapasztalatcsere online valósult meg. Jelen voltak az óvodavezetők (mind a
két fél részéről), az általános helyettes, a munkaközösség vezető, valamint az érintett óvónők.
Beszélgetés, ismerkedés, közös munka elindítása megtörtént. A személyes kapcsolat 2020.
04.17.-18.-n szakmai továbbképzés keretén valósult volna meg. A kialakult járvány helyzet
miatt meghiúsult. Az elmaradt találkozót lehetőség szerint pótoljuk.
A nevelési évben kialakult járványügyi helyzet miatt márciustól már nem tudott a szokásos
módon működni a szakmai munkaközösségünk. Az éves feladatok ütemezésétől eltérve
elektronikus úton történtek információ átadások.
Pedagógiai Program Szakmai Munkaközösségünk munkáját együttműködés, együtt
gondolkodás jellemzi.
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Fejlesztendő cél lehet a digitális eszközök beszerzése.
Pilis; 2020. 06. 01. Szegedi Brigitta óvodapedagógus
Pedagógiai Program Szakmai Munkaközösség vezető
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Beszámoló a 2019/2020-as nevelési év óvodapszichológusi munkáról
Az óvodapszichológusi munkát 2019. szeptemberétől hospitálások (csoportlátogatás) után a szülők,
óvodapedagógusok jelzése alapján, a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményei alapján valamint
a csoportmegfigyelések után egyéni-, saját csoportbani- és szülőkonzultációk formájában kezdtem.
Az óvodapszichológiai ellátást az 5. életévüket betöltött gyermekek, iskola előtt állók és szakértői
véleménnyel rendelkezők részére igyekeztem egyéni ellátásként biztosítani, illetve a BTMN-s gyerekek
részére csoportjukban ellátás volt biztosítva.
Pozitív változás az elmúlt évekhez képest, hogy a már régebben velem kapcsolatban lévő szülők
tanácsadás okán keresnek meg, főként a gyermek normatív krízisét illetően. Természetesen akcidentális
krízis kezelésre is volt példa, de itt sem a gyermek került ellátásba, hanem szülőkonzultációval,
pszichoedukatív technikák segítségével a szülő lett megsegítve a helyzet kezelésében. Végső soron az
óvodapszichológusi munkának ez lenne a célja.
Az idei nevelési évben is szükséges volt ellátni azon gyermekeket, akiket a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat felkérésére kerültek hozzám.
Egyre nagyobb kihívás számomra a szakértői véleményben előírt, „gyermek beilleszkedésének
segítése”. Mivel három intézményt látok el, 15 óvodai csoportot, volt olyan csoport az idei évben ahol
5-6 gyermek beilleszkedését kellett segítenem! Így ezen nevelési évben főként a gyermekek saját
csoportjábani ellátás valósult meg, csökkentve az egyéni esetvezetési konzultációk számát. Az
óvodapedagógusokkal így hatékonyabb együttműködés valósulhatott meg, mivel az észlelt problémát
várakozási idő nélkül lehetett esetek többségében orvosolni.
A konzultációk folyamata az idei évben sem változott.
•

Szülővel első interjú, anamnézis felvétele

1. Gyermekkel 4-5 alkalom diagnosztikai céllal /kivéve a szakértői véleménnyel rendelkezőket,
mivel részükre egész nevelési évben folyamatos ellátást kellett biztosítanom/
2. Pszichés probléma esetén ismételt szülői konzultáció a továbblépés/továbbirányítási
lehetőségekről
3. További konzultációk esetén 4-5 alkalmanként szülő részére részösszefoglalás
Az idei nevelési évben 34 fő gyermek kapott pszichológiai ellátást. Figyelembe véve, hogy 11 kontakt
óra áll rendelkezésemre az egyéni, kiscsoportos foglalkozásokra ill. hospitálásokra, szülő
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konzultációkra, óvodapedagógussal konzultációra és az óvodapedagógus megsegítésére, így az idei
nevelési évben is előfordult, hogy súlyozni voltam kénytelen az eseteket illetően. Voltak olyan
gyermekek, akik részére egész nevelés év folyamán biztosítottam a pszichés megsegítést.
Szintén változatlanul fennálló problémahelyzet, hogy azon szülők, akiknek pl. a Szakértői Bizottság
előírta az óvodapszichológussal konzultációt, nem keresnek, gyermekükkel kapcsolatos haladásra nem
kíváncsiak (tisztelet a kivételnek), minden felelősséget igyekeznek az Óvodára ill. az óvodapedagógusra
hárítani. Itt jegyezném meg, hogy ezen tendencia – azaz az óvodapedagógusok munkájának folyamatos
felülbírálásra szülők által – a pedagógusok „born out” szindrómájához vezethet. Érdemes volna
megfontolni ennek megelőzésére egy tanévet felölelő tréning sorozatot az óvodapedagógusok részére
(bár tudom a jelenlegi leterheltség mellett ennek kivitelezése jelentős akadályokba ütközik).

Rákóczi úti Óvoda Kávai úti Óvoda Attila úti Óvoda
(fő)
(fő)
(fő)

Összesen (fő)

Hatósági/CSSK
ügyek
(egyéni
konz. is):

3

2

1

6

Szakértői
vélemény
alapján(egyéni
csoportbani)

12

3

5

20

6

2

0

8

és

Egyéni
konzultáció(szülői
kérések
alapján,
pedagógusi jelzés
alapján)

Alkalmazott megsegítési technikák:
•

szorongáscsökkentés

o

önbizalom erősítés

o

pszichoedukációs konzultációk

o

óvodai csoportban megfigyelés, konzultáció óvodapedagógussal

o

kommunikációs készségfejlesztés, beilleszkedési problémák

o

élethelyzeti

krízisintervenció,

szupportív

tanácsadás,

szobatisztasággal

kapcsolatos

konzultációk
o

anya-gyerek kapcsolat erősítése, erre irányuló konzultációk, szülőkonzultációk

o

gyógypedagógiai felmérésre továbbirányítás (pszichés tünet másodlagossága esetén)

2014/15-ös nevelési évtől beindult a kötelező óvodapszichológusi koordináció, esetmegbeszélő, melyen
ezévben is havonta 1 alkalommal kötelezően megjelentem a Gyömrői Pedagógiai Szakszolgálat
koordinátoránál.
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Egyéb tevékenységek az óvodapszichológusi munkában:
14. kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, szükség esetén
esetmegbeszélő találkozókon részvétel, szakmai napon részvétel
o

módszerspecifikus és személyközpontú szupervíziókon részvétel

o

folyamatos önképzés, diszcipínák figyelemmel kísérése

Az idei nevelési évben a vírus miatt kialakult közegészségügyi állapot okán online munka vált
szükségessé. Az óvoda ügyeleti rendszerében heti rendszerességgel (szülői hozzájárulást követően)
egyéni megsegítés is végzett tevékenységem volt.
A vírus idején pozitív tapasztalatok, hogy a szülők a küldött feladatokat, terápiás anyagokat, segítő
linkeket használták, visszajelzést küldtek a haladásokról, fejlődésről és visszaesésről is egyaránt, azaz
nagyobb szülői együttműködés volt tapasztalható. Az óvodapedagógusok részére szakmai anyagok,
kutatási-tanulmányi munkák feldolgozását végeztem és biztosítottam a szülők számára „online ügyeleti
időpontokat”.
Továbbra is fontos feladatnak tartom az óvodapedagógusok munkájának segítését, hacsak egyelőre
ventilációs lehetőséget ill. megkeresés esetén egyéni konzultációt biztosítva számukra.
Ezúton szeretném megköszönni minden kollégámnak az együttműködést, hogy ezen nevelési évben is
segítségemre voltak és szakmai tudásukkal segítették munkámat!
Pilis, 2020. június 05.
Németh Edina óvodapszichológus
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