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1. Pedagógiai folyamatok  

1.1. Tervezés  
1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, 

továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, mun-

kaközösségi tervek elkészítése) 

Elvárás Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Az éves munkatervünkben szereplő feladatainkat, kitűzött közös céljainkat 

kiemelt feladatunkkal az: „egészséges életmódra neveléssel” –, összhangban a 

stratégiai dokumentumainkkal – megvalósítottuk:  

- Mackó-doktorok látogatása a csoportokban,  

- Városi Bringanap a kerékpár megszerettetéséért, és az alapvető köz-

lekedési szabályok megismeréséért, 

- SZMK-val való együttműködés eredményeképpen a mindennapos 

gyümölcsevés lehetőségének a biztosítása, 

-  sószoba kialakítása a Csicsergő Tagóvodában,  

- az óvoda alapítványának a segítségével új udvari játékeszközök, és az 

eszközök alá biztonságos és az előírásoknak megfelelő ütéscsillapítók 

kiépítése, beszerzése,  

- Szivárvány Óvoda palakerítésének kiporzás elleni festése a játszóud-

var egy oldalán,  

- heti két alkalommal sikerült megvalósítanunk a Csicsergő Tagóvoda 

tornatermében az Alapozó terápia lehetőségét a reggeli óvodai idő-

ben, amely így nagy könnyebbség a szülőknek, bár - egyenlőre -

önköltséges, 

- BHRG Alapítvány egy óvodapedagógus kollégát neuro-

szenzomotoros képzésben részesít a Fenntartó Kerepes Város Ön-

kormányzat Képviselő-testület jóváhagyásával és anyagi támogatásá-

val, amellyel távlati célunk, hogy a képzés befejezése után a kollé-

gánk mindhárom tagóvodában - rugalmas beosztásban - tudja ellátni a 

szakértői bizottságok által javasolt mozgásterápiákat egyéni és cso-

portos formában (TSMT terápia) 

- ebben a nevelési évben megszerveztük a „játékos vízhez szoktatás” 

lehetőségét, amely keretében - heti egy alkalommal - a Dunakeszin 

található Delfin Uszodába jártunk azokkal a gyerekekkel, akiknek a 

szülei ezt igényelték,  

- kollégák tekintetében megszervezésre kerültek a felnőtt aerobik órák 

heti egy estén,  

- a Gyermekvédelmi munkaközösség egyik témája: a kiégés elleni harc 

és önismereti tréning, 

- Testnevelés szakmai munkaközösség éves témája - a mozgásszegény 

életmód ellensúlyozásaként - az óvodai mozgás újragondolása, érté-

kelése és új szemléletmód kialakítása, 

- A szervezetfejlesztés előremozdítása érdekében 3 alkalommal szer-

veztünk - a nevelési év során - csapatépítő tréninget, 

- a Szivárvány Óvodában is folyamatosan működtetjük a Cigány Nem-

zetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával a Bozsik programot, 

ahol a tehetséges, de halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is 

focizhatnak, 

- 12 óvodai csoportban elindultak a „Játékos angol” kezdeményezések, 

- két óvodapedagógus kolléga az ELTE hallgatói képzésében vesz 

részt, ahol is 1. évfolyamos óvodapedagógus hallgatók gyakorlati 

képzését valósítják meg, 

- megtörtént mindhárom intézményünkben az ivóvíz legionella-

baktérium mérése, 

- tálalókonyháinkra nagy figyelmet fordítottunk, így mind anyagi, mind 
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pedig személyes ráfordítással sikerült elérnünk, hogy a korábbi 65 %-

os minősítésünket 88 %-ra javítsuk, 

- a Csicsergő Tagóvoda leginkább veszélyes „új” kijáratát biztonsági, 

„kódos” zárral sikerült biztonságossá tennünk. 

1.2. Megvalósítás  

1.2.1. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya  

 
Elvárás A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő 

nevelési év tervezése.  

 

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

- Nagyon fontos és nagy eredményként tekintünk arra az előrelépésre, 

miszerint a Fenntartó Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárulá-

sával és anyagi ráfordításával saját intézményi óraadó pszichológus 

alkalmazására kerülhet sor 2018. szeptemberétől heti 12 órában. 

- Az óvodáink felújítására folyamatosan pályázik a Fenntartó. Ennek 

eredményeképpen  gyönyörűen megújult a Szivárvány Óvodánk, amit 

2017. november 6-án vehettünk birtokunkba, illetve közbeszerzési 

szakaszban van a Csicsergő Tagóvoda „öreg épületrészének” a tető-

cseréje és hőszigetelése, valamint a Meseliget Tagóvoda vízszivárgás 

elleni szigetelési munkálataira szintén pályázatot nyújtott be Kerepes 

Város Önkormányzata. A Meseliget Tagóvoda játszóudvari drótkerí-

tése a nyár folyamán került  kicserélésre. 

- A Jelzőrendszer tagjaival sikerült még szorosabbra fűzni a kapcsola-

tunkat, amelynek jó példája a közös programok szervezése, egymás 

folyamatos megsegítése… 

- A Meseliget Tagóvodában kevésnek bizonyult a logopédus kolléga 

óraszáma az ellátandó gyermekek létszámához viszonyítva. Sikerült 

elérnünk a Gödöllői Pedagógiai Szakszolgálatnál, hogy – bár csak 2 

órával -, de több órát kapott az intézmény. 

- A bútoraink, eszközeink cseréje folyamatos az anyagi lehetőségeink 

függvényében. 

 

1.3. Értékelés  

1.3.1.  A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a 

gyakorlatban  
Elvárás A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően 

történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzé-

sekben) nyomon követhető.  

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában gyermeknek. 

 

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

- Sikerült kidolgoznunk és bevezetnünk a DIFER mérés helyett az 

„Egyéni fejlődési lapot”a gyermekek képességeinek a mérése céljá-

ból. (A DIFER kivezetése folyamatos!) 

Bár ebben a nevelési évben a kezdeti nehézségek még érződtek, így 

több alkalommal is rögtönzött megbeszéléseken, vezetői értekezlete-

ken vitattuk meg az aktuálisan felmerült problémákat, de összességé-

ben jó a kollégák első tapasztalata , visszajelzése az új „Egyéni fejlő-

dési lapról”. 

A szülők tájékoztatása a korábban alkalmazott DIFER esetében is 

megvalósult, így újdonságot ez nem hozott az óvoda életébe, viszont 

a jövőben nagyobb teret és időt kell biztosítanunk - a szülők részére - 
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a mérőlappal való ismerkedésre és az abban szereplő pontok értelme-

zésére, így szülői értekezlethez hasonló módon szeretnénk a délutá-

nok folyamán mindenkinek a kezébe adni és ilyen alkalmakkor jó le-

hetőség nyílik az egyéni konzultációkra is az egyes családokkal. 
A képességmérő lapok tapasztalatainak nevelőtestületi megvitatása a 

tanévnyitó értekezleten valósul meg, a javasolt és a testület által elfo-

gadott módisításokat 2018. szeptember hónapban az „egyéni fejlődési 

lapokban” átdolgozzuk. 

2.  Személyiség- és közösségfejlesztés  

 2.1. Személyiségfejlesztés  

 2.1.1. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 
Elvárás Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről. 

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Az információáramlás tökéletesítésén sokat dolgozunk, igyekszünk mind több 

formát beépíteni a mindennapok gyakorlatába az információk megfelelő áram-

lása érdekében – figyelembe véve a 2018. 05. 25-én bevezetett GDPR előírá-

sait. 

Szoros és kimondottan jó kapcsolatot ápolunk a Kerepes SZAK dolgozóival és 

a Gödöllői Járási Kormányhivatal Gyámhivatalával. Mostanra már bátran 

elmondhatjuk, hogy napi szintű a kommunikációnk és az együttműködésünk 

partnereinkkel a gyermekek érdekében. 

 

 2.2. Közösségfejlesztés 

 2.2.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek  
Elvárás A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

  

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

A szülőkkel az együttműködésünk folyamatos, de továbbra is célunk mind 

jobban bevonni Őket az óvoda életébe. 

Ennek egyik új formája a nevelési év végén megvalósult csoportos és családos 

kirándulások rendezvénye és a családokkal, apukákkal közösen köszöntött 

Anyák napja és ezzel egy időben megszervezett családi vetélkedők, de élnek 

még a korábbi hagyományaink is, mint: a majálisok tagintézményenként, a 

Farsangi bálok, amelyek megszervezésében, szponzorok felkutatásában a 

szülők és kiemelten az SZMK jelentős segítséget vállal. 

A családok megsegítése és az élő mese népszerűsítése érdekében „Könyvmeg-

állókat” hoztunk létre a Szabó Magda Városi Könyvtár közreműködésével 

mindhárom óvodában, ahonnan a szülők vihetnek mesekönyveket, hozhatnak 

könyveket… 

 

 3. Eredmények  

 3.1. Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szü-

lő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők)  
Elvárás Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések 

eredményei  

6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei 

(szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)  
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neveltségi mutatók  

 

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Az elégedettségmérés egy új formája jelent meg a 2016-tól bevezetett Önérté-

kelés során, amely a szülői kérdőívek kiküldésével új szemszögből láttatja 

velünk az intézményünket és a mindennapi munkánkat. 

Előnye, hogy teljesen anonim, így bátran van módja minden szülőnek őszintén 

megválaszolni a kérdéseket és ezek által közel valós képet kapunk a munkánk-

ról, fejlesztendő területeinkről, amelyeket a BECS tagjai folyamatosan figye-

lemmel kísérnek és a levonható tapasztalataikat Nevelőtestületi értekezleteken 

meg is osztják a kollégákkal. 

 

 4. Belső kapcsolatok, együttműködés  

 4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenysé-

geik 
Elvárás A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, 

önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok 

figyelembe vételével határozzák meg.  

  

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

A pedagógusok szakmai csoportjainak kialakítása során, működési területeik-

kel kapcsolatosan a helyi adottságainkon túl figyelembe vesszük  PP elveit, az 

év kiemelt feladatait ill. a pedagógus önértékelések tapasztalatait is. 

A szakmai munkaközösségek maguk készítik el munkatervüket az intézményi 

célok figyelembe vételével és annak alapján önállóan dolgoznak. Ezen szak-

mai csoportok működtetésével célunk, hogy új szakmai ismereteket szerezhes-

sünk, bővíthessük tudásunkat belső tudásmegosztással és hisszük, hogy a szer-

vezetfejlesztés szempontjából is kiemelkedő fontosságúak ezek a havonta 

megtartott foglalkozásaink 

A jelen nevelési évben szervezett szakmai munkaközösségeink munkáját a 

Drámapedagógiai mkk. kivételével– az önértékelés tapasztalatai és a kollégák 

véleménye alapján is – szeretnék a következő nevelési évben is folytatni. 

A drámapedagógia helyett a PP-ban megjelölt néphagyományok, ünnepek, 

jeles napok köré fűzött szakmai munkaközösség kezdi meg munkáját, amely-

nek a célja, hogy az egyes ünnepkörökről mind több ismeretet megtudjunk 

(népi szokások, hiedelmek…) és ezek köré sok jó ötletet gyűjtsünk a gyerme-

keink számára izgalmas és érdekes „feldolgozáshoz”. 

 4.2. Az információátadás az intézményi gyakorlata 
Elvárás Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.  

  

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Fontos számunkra az információk megfelelő áramlása különösképpen azért, 

mert 3 telephelyen végezzük a teendőinket. 

Ennek egyik fontos színtere a minden második héten megtartott vezetői meg-

beszélések, ahol a tagóvoda-vezetőkön túl a következő nevelési évtől kezdő-

dően a szakmai munkaközösségek vezetői, valamint a BECS tagjai is megje-

lennek, ezzel is garantálva azt, hogy a következő időszakra vonatkozó infor-

mációk minden kollégához a kellő időben eljutnak. 

Másik fontos színtere az információk megosztásának az e-mailben küldött 

üzenetek, azonban a 2018. 05. 25-én életbe lépett új adatvédelmi rendelet sok 

területen megköti a kezünket, mivel az óvodákban kezelt adatok többsége a 

„különösen érzékeny adat” kategóriába tartozik. 
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 5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 5.1. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
Elvárás Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az in-

formációátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását fo-

lyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Külső partnereinkkel a viszonyunk mostanra már kiemelkedően jónak mond-

ható, rengeteget igyekszünk tenni annak érdekében a mindennapokban, hogy 

ezt fenn is tartsuk. 

Alapszemléletünk: a kölcsönösség és egymás segítése, minden partnerünkkel 

korrekt módon és aktívan működik, természetesen a gyermekek mindenek 

felett álló érdekeit szem előtt tartva. 

A partnereinkkel való együttműködés a legkülönbözőbb csatornákon valósul 

meg a szóbeli tájékoztatástól az e-mailben történő megbeszélésen át a kérdő-

ívezésig. 

Mivel – leginkább a Csicsergő Tagóvodában – igen elavultak a számítógépe-

ink, szeretnénk a jövőben, a Fenntartó támogatásával legalább 2 új számítógé-

pet vásárolni (a vezetői irodába és a gazdasági irodába).  

6. A pedagógiai munka feltételei  

 6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek  

 6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében 
Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

 

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

A szükséges infrastruktúra felmérése folyamatos, a hiányosságokat, fejlesz-

tendő területeinket azonnal jelezzük a Fenntartó felé. A nagyobb anyagi von-

zatú kiadásink az esetlegesen keletkező költségvetési maradványok felhaszná-

lásával, illetve a következő költségvetés tervezése során válnak megvalósítha-

tóvá. A Fenntartó igyekszik maximálisan támogatni működésünket, színvona-

las szakmai munkánkat. 

A kisebb, intézmény által is pályázható lehetőségeket felkutatjuk és – lehető-

ségeink, körülményeink javítása érdekében – fel is használjuk. Pályáztunk a 

Dm-Együtt egymásért pályázatán egy szülőkkel, kollégákkal közösen készített 

„Napvédelmi szabályzattal a Csicsergő Tagóvoda udvarának felújításáért, 

amely – sajnos – nem nyert, illetve folyamatban van az Otthon-Centrum által 

kiírt pályázat, ahol is egy gyermekmosdó felújítását lehet megnyerni a pályá-

zat kiírójának felajánlásából. és a nyár folyamán a Gyurmavilág által meghir-

detett pályázaton is elindultunk, ahol – sikeres pályázat esetén – 3 db Giga-

gyurmacsomagot szeretnénk nyerni (3x9 kg 10 féle színben) tagintézményeink 

számára. 

A későbbiekben folyamatosan szeretnénk a legrégebbi (Szivárvány óvodai) 

csoportszobai bútorainkat kicserélni, valamint mindhárom óvodánk udvarát új 

mozgásfejlesztő játékeszközökkel gazdagítani. 

Szeretnénk továbbá a már nagyon kopott, elvékonyodott szőnyegeinket a cso-

portszobákban folyamatosan cserélni. 

Távlati céljaink között szerepel, hogy a Fenntartó segítségével a Meseliget 

Tagóvoda tetőcseréjére pályázatot nyújtunk be, illetve a József Attila utcai 

kerítés is cserére érett. 

A Csicsergő Tagóvoda legrégebbi épületrészén található gyermekmosdó el-

avult, csőrendszer elhasználódott, így szeretnénk felújítani (jelenleg erre óvo-

dai „saját” pályázatunk van beadva az Otthon-centrum Kft-nél.) 
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 6.2. Szervezeti feltételek  

 6.2.1. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak 
Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelke-

zik a nevelő munka humánerőforrás szükségletéről.  

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémá-

kat idejében jelzi a fenntartó számára.  

A 2017/2018. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Az engedélyezett alkalmazotti létszám a törvényi előírások alapján történik. 

Összességében elmondható, hogy a NOKS tekintetében minden álláshelyünk 

szakképzett közalkalmazottakkal (dajkákkal, ped. asszisztensekkel) van be-

töltve. 

Tálaló konyháinkon a konyhai dolgozók és NOKS-os kollégák (21 fő) ebben a 

nevelési évben Élelmiszerbiztonsági képzésben vettek részt az óvoda szerve-

zésében, amellyel az volt a célunk, hogy tálaló konyháink minősítését javítsuk. 

(Ez a kitűzött célunk a 2018. máj. 25-i NÉBIH ismételt bejáráson realizáló-

dott.) 

Óvodapedagógusok létszámának tekintetében az országos átlagnál jobb hely-

zetben vagyunk, mindössze egy álláshelyet nem sikerült 3 hónapon át betölte-

nünk. A pedagógus kolléga hiányát belső helyettesítéssel oldottuk meg. Az 

ELTE hallgatói képzésébe való belépésünk egyik sarkalatos oka, hogy az 

országosan jelentkező pedagógus-hiányt magunkra nézve enyhítsük és nem 

utolsó sorban a szakmai fejlődésünk, szinten tartásunk sem elhanyagolható 

szempont. 

Nagy előrelépésként éljük meg intézményünkben, hogy egy óvodapedagógus 

kollégánk - a Fenntartó hozzájárulásával - neuro-szenzomotoros képzését 

kezdheti meg a nyár folyamán, amely képzés befejezést követően az intézmé-

nyünknek saját mozgásterapeutája lesz, aki a mostaninál sokkal rugalmasabb 

időbeosztással tudja megoldani a különböző tagintézményeinkben a megyei 

szakértői bizottságok által előírt mozgásterápiák megvalósítását. 

Az ELTE-TÓK-al való együttműködésünk további sikerét abban látjuk, hogy a 

hallgatók gyakorlati oktatásával foglalkozó óvodapedagógus kollégákat - szin-

tén az ELTE szervezésében – mentorképzésre beiskolázzuk a jövőben. 

 

 7. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 

 Alapító okirat szerint ellátott feladat  
 7.1.adattábla 
adat Alapító okirat szerint ellátott feladat 

óvodai 

neve-

lésben 

részt-

vevő 

összes 

fő 

ebből a többi 

gyermekkel 

együtt ne-

velhető 

sajátos neve-

lési igényű 

gyermekek 

óvodai neve-

lése 

fő 

ebből 

nemzeti-

séghez 

tartozók 

óvodai 

nevelése 

fő 

Alapító 

okirat 

szerinti 

maximáli-

san felve-

hető gyer-

meklétszá

m 

Férőhely 

kihasznált-

ság % 

napi 

nyit-

va 

tartás 

tól-ig 

napi 

nyitva 

tartási 

óra 

Óvodai 

csopor-

tok 

száma 

2017. 10.01. 

adat  

  

332 

  

10 

  

77 

  

375 

  

88 % 

 6:00 

–  

18:00 

  

12 

  

15 
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Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 
7.2 adattábla 
Óvodásgyermekek létszám mutatói 2017/2018. nevelési év 

 okt.01. máj.31. 

Óvodás gyermekek létszáma 332 352 

Tényleges gyermeklétszám alapján 

meghatározott csoport átlaglétszám 

fő/csoport 

 

22 

 

23 

SNI-vel felszorzott létszám 343 364 

SNI-vel felszorzott gyermeklét-

számmal számított csoport átlaglét-

szám: fő/csoport 

 

23 

 

24 

Étkező gyermekek létszáma 330 350 

Félnapos óvodás - - 

Veszélyeztetett gy létszáma - - 

Hátrányos helyzetű gy. létszáma:  

7 

 

10 

Ebből halmozottan hátrányos hely-

zetű 

 

23 

 

20 

A nemzetiséghez tarozók létszáma  

77 

 

77 

A gyermekek adatai 
7.3. adattábla 
adat 

 

Nem magyar 

állampolgársá-

gú gy létszáma 

  

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

  

lányok 

  

3 éves 

  

4 éves 

  

5 éves 

  

6 éves 

  

7 éves 

  

2017. 10.01. adat   

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

2018.05.31. adat  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Óvodai csoportok adatai 
7.4 adattábla 

sorsz. 

óvodai csoport 

neve 

a csoport 

típusa 

(azonos 

életkorú, 

vegyes) 

október 1. 

létszám 

SNI fő Nemze-

tiségi fő 

 

1. 

 

Nyuszi 

 

vegyes 

 

17 

 

1 

 

- 

 

2. 

 

Margaréta 

 

vegyes 

 

21 

 

- 

 

- 

 

3. 

 

Napocska 

 

kicsi 

 

16 

 

1+1 

(2018. 

03-tól) 

 

- 

 

4. 

 

Katica 

 

kicsi 

 

18 

 

- 

 

- 

 

5. 

 

Pillangó 

 

vegyes 

 

24 

 

- 

 

- 

 

6. 

 

Maci 

 

vegyes 

 

25 

 

1 

 

- 

 

7. 

 

Halacska 

 

nagy 

 

24 

 

- 

 

- 

 

8. 

 

Méhecske 

 

középső 

 

25 

 

1 

 

- 

 

9. 

 

Csigabiga 

 

nagy 

 

20 

 

3 

 

- 

 

10. 

 

Mókus 

 

vegyes 

 

20 

 

2 

 

- 

 

11. 

 

Süni 

 

nagy 

 

25 

 

- 

 

- 

 

12. 

 

Panda 

 

kicsi 

 

20 

 

- 

 

- 

 

13. 

 

Delfin 

 

középső 

 

25 

 

- 

 

25 

 

14. 

 

Mazsola 

 

vegyes 

 

26 

 

- 

 

26 

 

15. 

 

Teknős 

 

vegyes 

 

26 

 

1 

 

26 
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Felvételi adatok 
7.5. adattábla 
adat 

 

beiratkozott 

gyermekek 

létszáma 

 

elutasított  

gyermekek 

létszáma 

 

A felvételt 

nyert gyer-

mekek 

létszáma 

 

A.2017/2018. 

nevelési évre 

  

332 

 

- 

 

332 

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 
7.6. adattábla 
Adat Engedélyezett álláshe-

lyek száma 

Óvodai cso-

portban fog-

lalkoztatott 

óvodapeda-

gógusok 

létszáma (fő) 

 

1 pedagó-

gusra jutó 

gyerme-

kek lét-

száma 

 

Óvodai csoportban 

foglalkoztatott felső-

fokú végzettségű óvo-

dapedagógusok lét-

száma (fő) 

Engedélye-

zett álláshe-

lyek száma 

pedagó-

gus 

 

pedagógi-

ai munkát 

közvetle-

nül segítő 

Nő 

 

Férfi 

 

technikai 

2017. 10.01. adat    

31 

  

21 

  

30 

  

11 

  

28 

  

- 

 

5 

 

Intézményvezetés 
7.7. adattábla 
adat Óvodavezetés (név szerint) 

Óvodavezető Óvodavezető 

helyettes 

Tagóvoda-

vezető (k) 

2017. 10.01. adat Tajti Krisztina Madarászné He-

gedűs Erzsébet 

Lipp Csaba 

Istvánné, Valter 

Erika 

 

Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai 
7.8. adattábla 
Adat nevelőmunkát közvetlenül 

segítő 

óvoda-

pszicholó-

gus 

óvoda-

titkár 

informati-

kus 

udvaros 

 

konyhás 

dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

 

2017. 10.01. adat 

álláshely 

  

15 

  

5 

  

- 

  

1 

 

- 

 

1 

 

4 
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Továbbképzés és pedagógus életpálya 
7.9 adattábla 
Adat Vezetői 

szak-

vizsgá-

val 

rendel-

kező 

óvoda-

pedagó-

gusok 

létszáma 

Szak-

vizsgá-

val 

rendel-

kezők 

létszáma 

Tanító 

végzettség-

gel is ren-

delkezők 

létszáma 

Fejlesztő 

pedagógusi 

végzettség-

gel rendel-

kezők lét-

száma 

(szakvizsga 

fejlesztőpe-

dagógiai 

szakirány-

ban) 

PED I 

sorolt 

pedagó-

gusok 

létszáma 

PED II 

sorolt 

pedagó-

gusok 

létszáma  

Gyakor-

nokok 

létszáma 

 

Mento-

rok 

létszáma 

2017. 10.01. 

adat álláshely 

  

3 

  

5 

 

1 

 

3 

 

23 

 

 

7 

 

1 

 

3 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai 

7.10. adattábla 
adat Minősítő vizsga 

Érintettek neve A vizsga idő-

pontja 

A vizsga ered-

ménye 

Elért fokozat 

2017/2018. nevelési év Ihosné Tarcsai 

Erika 

  

2018.03.01. 

  

megfelelt 

  

Ped. II. 

 

A vezetői feladatmegosztás 
7.11. adattábla 
adat Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ és az éves 

munkaterv szerint 

Intézményvezető heti tanóráinak száma  

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak 

száma 

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

Óvodavezető Óvodavezető 

helyettes 

Tagóvoda-vezető Tagóvoda-vezető 

helyettes 

2017. 10.01. adat  8  22  24 

 22 

- 

- 
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Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 
7.12. adattábla 
adat Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése A munka-

közösség 

tagjainak a 

létszáma 

munkaközössé-

gi foglalkozá-

son résztvevők 

létszáma 

Intézményen 

kívüli résztve-

vők létszáma 

Német munkaközösség   3   3  - 

Drámapedagógia mkk.   6   6  - 

Gyermekvédelmi mkk.  13  13  2 

Testnevelés mkk.   8   8  - 

 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma 
7.13. adattábla 
Adat A nyolc na-

pon túl gyó-

gyuló sérü-

léssel járó 

gyermekbale-

seteket száma 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

Súlyos 

gyermekba-

leset száma 

gyermekbale-

setet követő-

en megtett 

szükséges 

intézkedés. 

 

 

szülői szerve-

zet, közösség 

képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbaleset 

kivizsgálásában 

lehetővé tette 

az óvoda 

2017/2018. 

nevelési év 

  

4 

  

igen 

 

- 

beszélgetés a 

biztonságos 

játékhaszná-

latról, a sza-

bályok fel-

elevenítése 

 
igen 

 

Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények 
7.14. adattábla 
adat Óvodai ünnepek, rendezvények 

A program 

megnevezése 

A program 

felelőse 

A programon 

résztvevők 

létszáma 

gyerek(gy) fő 

A progra-

mon részt-

vevők lét-

száma 

szülő (sz) fő 

2017. 09.04. 

2017.09.19-20. 

Látogatás a 

Zöld Híd Kft-

nél 

tagóvoda-  

vezetők 

  

180 fő 

 

- 

2017.09.19. Oviszínház tagóv.-

vezetők 

 320  - 

2017.09.22. Bringa-nap  óvodaveze-

tő 

 40 fő  4 

2017.11.10. Szent Márton 

nap 

német mkk. 180   70 

2017.11.23. Oviszínház  tagóv.-

vezetők 

110  - 
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2017.12.22. Nev.nélk. 

munkanap 

óv.vez.  - 53 fő 

közalk. 

2018.02.03. Farsang tagóv.vezet

ők 

 330 200 fő szü-

lő, 

52 ped. 

2018.02.12-13-14. Közös szülői 

ért. az iskolá-

val 

óv.vez. 

isk.ig. 

- 80 fő szülő 

2018.04.03. Nev.nélk. 

munkanap 

óv.vez. - 50 fő 

közalk. 

2018.04.05. Bölcsődések 

látogatása 

bölcsőde 

vez., 

óv.vez. 

30 fő bölcsődés 

gy. 

8 fő 

óv.ped., 

5 fő gondo-

zónő 

2018.04.12. Tájékoztató 

szülői ért. a 

Babaliget 

Bölcsődében 

bölcsőde 

vez., 

óv.vez. 

- 30 fő szülő 

2018.05.02. Sziv.Óv. 

Ballagás, 

Majális 

tagóv.vez. 

óv.ped. 

60 30 fő szülő, 

10 fő 

közalk. 

2018.05.12. Meseli-

get,Csicsergő 

tagóv. 

Ballagás, 

Majális 

tagóv.vez. 

óv.ped. 

250 150 fő szü-

lő, 

40 fő 

kölalk. 

2018.05.29. Német szín-

ház a nemze-

tiségi neve-

lésben részt-

vevő gyer-

mekeknek 

német mkk. 75  6 fő nemze-

tiségi 

óv.ped. 

2018. 06.01. Pedagógus 

nap 

óv.vez., 

isk.ig. 

- 120 fő ped. 
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A belső ellenőrzés  
7.15. adattábla 
adat Ellenőrzés 

A ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőr-

zés tartalma 

Az ellenőrzést 

végezte  

Az ellenőr-

zött neve 

keletkezett 

dokumen-

tum megne-

vezése 

Az ellenőrzés 

eredménye 

(megfelelő 

vagy a fej-

lesztendő 

terület) 

2017. október tanügyi 

dokumen-

táció elkészí-

tése 

komplett 

dokumentá-

ció ellenőr-

zése 

óv.vez. minden 

óv.ped. 

 az esetleges 

hibák feltárá-

sa, javítása 

minden hónap 

végén 

tanügyi do-

kumentáció 

mulasztási 

naplók 

összesítése, 

ellenőrzése 

 tagóv.vez. minden 

óv.ped. 

  a talált hibák 

megbeszélése 

az érintettel 

2018. febru-

ár/folyamatos 

elkészült 

mérések ell. 

DIFER, 

Egyéni 

fejlődési lap 

óv.vez., 

tagóv.vez. 

minden 

óv.ped. 

  a hibák meg-

beszélése, 

gyakori hibák 

félévi értekez-

leten történő 

megvitatása 

2018.06.15. után 

folyamatos 

tanügyi do-

kumentáció 

komplett 

dokumen-

táció elle-

nőrzése 

 óv.vez.  minden 

óv.ped. 

  az esetleges 

hibák feltá-

rása, javítá-sa, 

a típushibák 

megvitatása a 

tanévnyitó 

nev. értekez-

leten  

hetente technikai 

dolgozók 

megfigye-

lés, megbe-

szélés 

 tagóv.vez. minden 

technikai 

dolgozó 

  az esetleges 

hibák, hiá-

nyosságok 

feltárása, 

javítása 

2018.06.15. után 

folyamatos 

technikai 

dolgozók 

munkájának 

év végi érté-

kelése 

értékelés, 

önérté-kelés 

óv.vez., 

tagóv.vez. 

minden 

technikai 

dolgozó 

  az esetleges 

hibák, hiá-

nyosságok 

feltárása, 

javítása 

2017/2018. nevelé-

si évben tervezett 

ped.önért. kapcsán 

a ped. munka elle-

nőrzése 

 ped. munka 

ellenőrzése 

ped.gyak.ell

. 

óv.vezető,  

BECS vezető 

és szakmai 

mkk. vezető  

a nevelési 

évben önér-

tékelésben 

résztvevő 

ped. 

jegyzőkönyv a tapasztala-

tokat beépít-

jük a ped.koll. 

önfejlesztése 

tervébe 

 
A pedagógiai munka ellenőrzését - a BECS munkájával összhangban - a pedagógus önértékelések alkalmával 

végzett tevékenységlátogatásba bekapcsolódva a BECS tagokkal közösen végeztem, így jól tudott működni a 

feladatmegosztás és az előre tervezhetőség.  

A gyakorlat alapján ez a módszer bevált intézményünkben, így tervezzük ezen gyakorlat tovább folytatását az 

elkövetkezendő nevelési években is. 
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Pályázati tevékenység  
7.16. adattábla 

. 
Pályázat ki-

írója 

A pályázat 

száma 

A pályázat 

címe 

Megpályá-

zott összeg 

Elnyert és 

elszámolt 

támogatás: 

2017/2018. nevelé-

si év Dm Magyaror-

szág 

Otthon-Centrum 

Kft 

 

„Gyurmavilág” 

- 

 

- 

 

 

- 

„A nap gyer-

mekei” 

„Pöttöm mos-

dó” 

 

„Gyurmavilág” 

 

1 000 000 Ft 

 

egy gyermek-

mosdó felújí-

tása 

kb. 60.000.- 

 

- 

 

 

folyamatban 

 

60.000.- 

 

Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 
7.17. adattábla 
adat Szakmai továbbképzések 

Akkreditált 

továbbkép-

zésben részt-

vevők lét-

száma 

nem akkre-

ditált to-

vábbképzés

en résztve-

vők létszá-

ma 

Tanúsítványok 

száma 

Intézményi 

belső tu-

dásmegoszt

ás progra-

mok száma 

Az intézményi 

belső tudás-

megosztó prog-

ramon résztve-

vők száma 

A nevelő-

munkát 

közvetle-

nül segítők 

továbbkép-

zésen 

résztvevők 

száma 

pedagógiai

asszistens, 

dajka 

2017/2018. nevelé-

si év 

 12  30  12  27 (mkk.)  30 15 dajka, 

5 ped.assz. 

1 óv.titkár 

 

 

Intézményi dokumentumok 
7.18. adattábla 
sorsz A dokumen-

tum megne-

vezése 

Előter-

jesztő 

Az előter-

jesztés 

ideje 

Véleménye-

zők köre 

A dokumen-

tum elfoga-

dásának 

dátuma 

Hatályba-

lépés 

ideje 

Iktató-

szám 

 

1. 

 

munkaterv 

 

óv.vez. 

tanévnyitó 

nev.ért. 

SZMK 

Fenntartó 

Nevelőtes-

tület 

 

2017.09.19. 

2017.09.20. 

2017.08.30. 

2017.09.01

. 

30-467 

/2017. 

2. munkaközös-

ségi terv 

szakmai 

mkk. 

vezető 

tanévnyi-tó 

nev.ért. 

Nevelőtes-

tület 

alakuló mk-i 

megbeszélés 

2017.ok- 

tóber 

30-467 

/2017. 

3. munkaközös-

ségi terv 

szakmai 

mkk. 

vezető 

tanévnyi-tó 

nev.ért. 

Nevelőtes-

tület 

alakuló mk-i 

megbeszélés 

2017.ok- 

tóber 

30-467 

/2017. 
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4. munkaközös-

ségi terv 

szakmai 

mkk. 

vezető 

tanévnyi-tó 

nev.ért. 

Nevelőtes-

tület 

alakuló mk-i 

megbeszélés 

2017.ok- 

tóber 

30-467 

/2017. 

5. munkaközös-

ségi terv 

szakmai 

mkk. vez 

tanévnyi-tó 

nev.ért. 

Nevelőtes-

tület 

alakuló mk-i 

megbeszélés 

2017.ok- 

tóber 

30-467 

/2017. 

6. beiskolázási 

terv 

óv.vez. tanévnyi-tó 

nev.ért. 

Nevelőtes-

tület, 

Fenntartó 

2017.08.30. 2017.09.01

. 

38-

594/2018 

7. HIT óv.vez 2018. évi 

tanévnyi-tó 

nev.ért. 

EMMI Köz-

nevelési 

Stratégiai 

Főosztály 

2018.08.30.  56-

884/2018 

8. Adatvédelmi 

és iratkezelési 

szabályzat, 

Pedagógus 

etikai kódex 

GDPR 

(SZMSZ mó-

dosítás!) 

óv.vez. 2018. évi 

tanévnyi-tó 

nev.ért. 

Fenntartó 

által a fela-

datra megbí-

zott cég 

2018.08.30. (2018.0525

.országosa

n) 

2018.09.01

. 

 

57-

907/2018 

A gyermeki fejlődés nyomon követése 
7.19. adattábla 
sorsz A gyermeki fejlődés 

nyomon követése az 

alábbi dokumentáció 

szerint történt a 

2017/2018. nevelési 

évben 

A dokumen-

táció tartal-

ma 

A dokumentáció 

készítésében résztve-

vők köre 

1. csoportnapló a csoport egé-

szére vonatko-

zó jellemzők, 

fejlesztési 

tervek 

óvodapedagógusok 

2 Egyéni fejlődési lap és 

DIFER (folyamatosan 

kerül kivezetésre  

a gyermek 

egyéni fejlődé-

si jellemzői 

óvodapedagógusok 

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás  
7.20. adattábla 
adat 

A kapcsolat-

tartás formája 

A program 

felelőse 

A programon 

résztvevők 

létszáma 

szülő (sz) fő 

keletkezett 

dokumen-

tum meg-

nevezése, 

2017. 09.19.  SZMK meg-

beszélés 

 óv.vez.  14 jelenléti ív 

2018.01.06.  SZMK meg-

beszélés 

óv.vez.   16 jelenléti ív  

2018.06.26.  SZMK meg-

beszélés 

óv.vez.  11 jegyző-

könyv 

2017.09.11-12. 

2018.02.12-13-14. 

Csoportos 

szülői érte-

kezletek 

óv.ped.  lsd. jelenléti ív 

csoportonként 

jegyző-

könyv 

2018.04.21. társadalmi 

munka-Föld 

tagóv.vez. 25 - 
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napja 

2018.08.23-24-27. Leendő 

kiscsop. gy. – 

táj.szülői ért. 

óv.vez. ? Jegyző-

könyv 

Külső-belső információáramlás 
7.21. adattábla 
adat 

Az informá-

ció áramlás 

formája 

A felelőse A tartalma keletkezett 

dokumen-

tum meg-

nevezése, 

keletkezett 

dokumen-

tum iktató-

száma 

2017.08.30. tanévnyitó 

nevelési érte-

kezlet 

 óv.vez. Beszámoló, 

Munkaterv 

megvitatása, 

elfogadása, 

munka- és 

tűzvédelmi 

oktatás, egye-

bek 

jegyző-

könyv 

29-

459/2017. 

2018.06.12. tanévzáró 

nevelési érte-

kezlet 

 óv.vez. Törvényi válto-

zások megbe-

szélése, GDPR 

képzés, aktuali-

tások, tapaszta-

latok  

jegyző-

könyv 

56-

885/2018. 

2018.02.01. óvodavezetői 

utasítás 

óv.vez., 

tálalókony-

hán dolgo-

zók 

NÉBIH ell. 

során tapasztalt 

hiányosságok  

óvodaveze-

tői utasítá-

sok 

42-

669/2018. 

2017.09.06-tól 

kétheti rendszeres-

séggel 

Óvodavezetői 

megbeszélés 

 óv.vez. aktualitások, 

szervezési 

feladatok… 

 -  - 

A belső önértékelési rendszer  
7.22. adattábla 
adat 

Az önértéke-

lés formája 

A felelőse A tartalma keletkezett 

dokumen-

tum meg-

nevezése, 

2018.03.26. ped.önért.  BECS 

vezető 

tev.látogatás  jegyző-

könyv 

2018.03.29. ped.önért. BECS veze-

tő 

tev.látogatás jegyző-

könyv 

2018.04.09. ped.önért. BECS veze-

tő 

tev.látogatás jegyző-

könyv 

2018.05.02. vez.önért. BECS veze-

tő 

vezetői kérdő-

ívek kiosztása-

szülőknek 

kérdőívek 

2018.05.14. ped.önért. BECS veze-

tő 

tev.látogatás  jegyző-

könyv 

2018.05.18. ped.önért.  BECS veze-

tő 

tev.látogatás jegyző-

könyv 

2018.05.25. ped.önért. BECS veze-

tő 

tev.látogatás jegyző-

könyv 
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2018.05.29. ped.önért BECS veze-

tő 

tev.látogatás jegyző-

könyv 

Az óvoda-iskola átmenet támogatása 
7.23. adattábla 
adat 

A formája Tartalom Felelős Létszám 

szülő (sz) fő 

gyerek (gy) 

fő 

2017.09.11-12.  Szülői ért. óvodából-

iskolába 

történő 

átmenet 

Tajti Krisztina 

óvodavezető 

Nagy László 

iskola igazgató 

70 szülő 

2017.10.09-10. nagycsopor-

tosok iskola-

látogatása 

ismerkedés 

az iskolá-

val, a tanító 

nénikkel 

Tajti Krisztina 

óvodavezető 

Nagy László 

iskola igazgató 

80 fő gyer-

mek, 8 fő 

óv.ped. 

2017.11.15. 

2018.03.07. 

nyílt nap a 

leendő első-

sök szüleinek 

betekintés 

az iskola 

mindennap-

jaiba 

Tajti Krisztina 

óvodavezető 

Nagy László 

iskola igazgató 

40 fő szülő 

2018.02.12-13-14. Szülői érte-

kezlet 

az iskola, a 

tanító nénik 

bemutatása 

Tajti Krisztina 

óvodavezető 

Nagy László 

iskola igazgató 

60 fő szülő, 

 

2018.03.19-20-21. óvodások 

látogatása az 

iskolában 

ismerkedés 

az iskolá-

val, a tanító 

nénikkel 

Tajti Krisztina 

óvodavezető 

Nagy László 

iskola igazgató 

 80 fő 

gyermek, 

12 fő ped., 

10 fő ELTE 

hallgató 

2018.03.26-27-28. „Farsangi 

tojáskereső” 

közös játék 

a tanító 

nénikkel  

 tagóv.-vez. 80 fő gyer-

mek, 

3 tanító, 8 

fő óv.ped. 

2018.04.10. Versmondó 

verseny 

Költészet 

napi meg-

emlékezés 

 óv.ped. 11 fő gyer-

mek,  

3 fő szülő, 5 

fő óv.ped. 

2018.05.26. Széchenyi-

gála 

játékos, 

vidám mű-

sor az isko-

lai osztá-

lyok elő-

adásában 

óv.vez. 25 fő 

 

Külső kapcsolatok  
7.24. adattábla  
adat 

Külső partner A kapcsolat 

formája 

Felelős Résztvevők 

létszáma 

 

2017.10.07. Német Nem-

zetiségi Ön-

Német 

fesztivál 

Német mkk. 

vezető 

20 
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kormányzat 

2018.04.19. Napfényháza- 

születésnap 

születésnap óv.vez. 40 

2018.06.02. Kerepes Vá-

ros 870. szü-

letésnapja 

Rocky-s 

gyermek 

csoport 

fellépése 

rocky-t oktató 

ped. 

20 

2018.06.08. Szabó Magda 

Városi 

Könyvtár 

megnyitó 

ünnepség  

  óv.vez. 2 

2018.06.16. Schwabenzug német nem-

zetiségi 

gyermek-

csoport 

jelenlétével 

német nemzeti-

ségi óv.ped. 

10 család  

 

Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés)  
7.25. adattábla  
sorsz Az eszközfejlesztés helyszíne Eszköz megnevezése darabszáma Értéke/nettó 

 1. Csicsergő – Panda csoport óvodapedagógus íróasztal 

 

óvodapedagógus szék 

1 db 

 

2 db 

  30.800.- 

 

  17.980.- 

 2. Meseliget – Katica csoport gyermek szék 

gyermek asztal 

30 db 

5 db 

138.000.- 

  44.950.- 

 3. Meseliget – felnőtt öltöző kabát fogas 1 db     8.900.- 

 4. Szivárvány – felnőtt öltöző tárgyaló asztal 1 db   24.640.- 

 5. Csicsergő Tagóvoda gyermek fektető 

ágynemű 

3 db 

4 db 

  47.288.- 

 6. Meseliget – Maci csoport függöny karnis 

fényáteresztő függönyök 

4 db 

4 db 

  77.700.- 

 7. Csicsergő – Panda csoport gyermekmintás szőnyeg 1 db   62.992.- 

 8. Csicsergő Tagóvoda sószoba 1 db alapítványi 

és szülői 

segítséggel: 

1.300.000.- 

 9. Csicsergő Tagóvoda - udvar udvari játéktároló 1 db 122.000.- 

10. Csicsergő Tagóvoda - udvar udvari játéktároló alá aljzatbe-

ton elkészítése 

1 db 340.000.- 

szülői segít-

séggel: 

11. Meseliget Tagóvoda - udvar új udvari játék alá ütéscsillapí-

tó gumiszőnyeg elkészítése 

1 db alapítványi 

és szülői 

segítséggel: 

1.000.000.- 

12. Csicsergő Tagóvoda ipari porszívó 1 db   45.000.- 

13. Csicsergő Tagóvoda fűnyíró 1 db   72.000.- 

14. Meseliget Tagóvoda fűnyíró 1 db   72.000.- 
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Gyermekvédelmi feladatok  
7.26. adattábla  
adat 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

szülő (sz) fő 

pedagógus 

(p) fő 

A keletke-

zett doku-

mentum 

megnevezé-

se 

2017.09.07. Esetkonfe-

rencia 

 VV javas-

lat 

  

Kerepes SZAK 

1 szülő 

3 pedagó-

gus 

Jegyző-

könyv 

2017.10.09. Esetkonfe-

rencia 

 VV javas-

lat megvita-

tása 

 Kerepes SZAK  1 szülő 

3 óv.ped. 

 Jegyző-

könyv 

2017.12.07. Esetmegbe-

szélés 

gyermekvé-

delmi prob-

léma észle-

lése 

  

Kerepes SZAK 

1 szülő 

2 óv.ped. 

Jegyző-

könyv 

2017.12.08. Hajléktalan 

gyermekek 

óvodájának 

gyűjtés vége 

Játékeszkö-

zök, kinőtt 

ruhák gyűj-

tése 

óv.pedagóguso

k 

100 szülő 

30 óv.ped. 

Köszönő 

emléklap az 

óvodánk 

számára 

2018.02.13. Esetkonfe-

rencia 

gyermek-

védelmi 

probléma 

észlelése 

Kerepes SZAK 1 szülő 

2 óv.ped. 

Jegyző-

könyv 

2018.03.01. Esetkonfe-

rencia  

gyermek-

védelmi 

probléma 

észlelése 

Kerepes SZAK 1 szülő 

2 óv.ped. 

Jegyző-

könyv 

2018.03.05. Gyermekvé-

delmi konfe-

rencia 

 „Nehéz 

válások” 

Kerepes SZAK óv.vez., 

gyermekvé-

delmi fele-

lős 

  

- 

2018.03.19. Esetkonfe-

rencia 

gyermek-

védelmi 

probléma 

észlelése 

Kerepes SZAK 1 szülő 

3 óv.ped. 

Jegyző-

könyv 

2018.05.31. Esetkonfe-

rencia 

gyermek-

védelmi 

probléma 

észlelése 

Kerepes SZAK 1 szülő 

2 óv.ped. 

Jegyző-

könyv 

2018.06.04. Esetkonfe-

rencia 

gyermek-

védelmi 

probléma  

Kerepes SZAK 1 szülő 

2 óv.ped. 

Jegyző-

könyv 

2018.06.14. Esetmeg-

beszélés 

gyermek-

védelmi 

probléma 

észlelése 

Kerepes SZAK 2 fő óv.ped Jegyző-

könyv 

2018.08.02. Esetkonfe-

rencia 

gyermek-

védelmi 

probléma 

észlelése 

Kerepes SZAK óvodaveze-

tő 

Jegyző-

könyv 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
7.27. adattábla  
A gyermek monog-

ramja 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

Fejlesztendő 

terület 

Fejlesztendő 

terület 

Fejlesztendő 

terület 

Felelősök 

M.E. logopédia gyógypeda-

gógia 

 logopédus 

gyógypeda-

gógus  

L.B. logopédia gyógypeda-

gógia 

 logopédus 

gyógypeda-

gógus 

P.D. gyógypeda-

gógia 

   gyógypeda-

gógus 

P.M. logopédia  mozgásfej-

lesztés 

 logopédus 

mozgástera-

peuta 

B.B.  logopédia mozgásfej-

lesztés 

 logopédus 

mozgástera-

peuta 

E.M. gyógypeda-

gógia 

   gyógypeda-

gógus 

K.A. gyógypeda-

gógia  

   gyógypeda-

gógus  

G.J. szurdopedagó

gia 

  szurdopedagóg

us 

Sz.Zs. logopédia 

 

mozgásfej-

lesztés 

gyógypeda-

gógia 

logopédus 

mozgásterapeu-

ta 

gyógypeda-

gógus 

Z.Z. logopédia   logopédus 

B.B. logopédia mozgásfej-

lesztés 

 logopédus 

mozgástera-

peuta 

 

 PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet) 
 7.28. adattábla  
adat 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

 

2017.08.30. látogatás az 

ELTE-TÓK-

on 

szakmai 

egyeztetés a 

hallgatói 

képzésről 

óv.vez. 5 fő 

2018. január támogatók 

felkutatása  

farsangi 

adomány-

gyűjtés 

tagóv.vez. 

SZMK 

30 fő 

2018.02. 12. 

2018.05.10. 

Kistarcsap 

Ped.Szakszol 

szakmai 

egyeztetés 

óv.vez. 2 fő 

3 fő 
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Tehetséggondozó programok, tevékenység 
 7.29. adattábla  
adat 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

szülő (sz) fő 

pedagógus 

(p) fő 

gyermek 

(gy) 

heti 2 alkalommal 

du. 

 Bozsik pr. ovi-foci  tagóv.vez. 50 gyermek 

heti 1 alkalommal 

du. 

 Sakk ismerkedés 

a sakk já-

tékkal  

óv.ped., 

sakk-oktató 

25 gyermek 

heti 1 alkalom-mal 

du. 

 Zumba játékos 

mozgásfej-

lesztés 

zenére  

zumba oktató, 

óv.ped. 

15 fő 

heti 1 alkalom-mal 

du. 

 ovi-rocky játékos 

mozgás-

fejlesztés 

zenére  

rocky okta-tó, 

óv.ped. 

20 fő 

2017. 11-2018.04-

ig 

U7 utánpótlás 

edzés 

labdarúgó 

edzés 

utánpótlás edző 15 fő 

heti 2 délután német szak-

kör, 

zenés német  

ismerkedés 

a német 

nyelvvel 

szakkörvezető 

német nemzeti-

ségi óv.ped. 

kollégák  

15 fő 

 

15 fő 

heti 1 délután zeneovi  játékos 

ismerkedés 

a zenével, 

hangsze-

rekkel 

szakkörveze-tő 

óv.ped. kol-

léga 

20 fő 

 

Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
7.30. adattábla  
adat 

Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

szülő (sz) fő 

pedagógus 

(p) fő 

gyermek 

(gy) 

Értékelés 

(megfelelő 

vagy fejlesz-

tendő terü-

let… 

dátum Mackó-

doktor 

ismerkedés 

az emberi 

testtel, az 

orvos gyó-

gyító mun-

kájával 

 tagóv.vez. minden 

nagycsopor-

tos korú 

óvodás 

gyermek 

megfelelő 

volt, a követ-

kező nevelési 

évben is 

szeretnénk 

megismételni 
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a következő 

korosztálynak 

2017.09.22. Bringa nap közlekedési 

ismeretek 

gyarapítása, 

biztonságos 

közlekedés 

szabályaival 

való ismer-

kedés 

 óv.vez. nagycsopor-

tos korú 

gyermekek 

 nagyon nagy 

tetszést ara-

tott 

2018. 02-től heti 

beosztás szerint 

Sószoba 

látogatás 

mese-vers 

kezdemé-

nyezések, 

szabad 

játéktev. 

 óv.ped. minden 

gyermek-

csoport a 

heti beosz-

tás szerint 

rendkívül 

kedvelt tevé-

kenység a 

gyermekek 

körében  

2018. 09-től fo-

lyamatosan minden 

hétfőn 

vízhez szok-

tatás 

 

vízbizton-

ság és az 

úszás alap-

jainak elsa-

játítása 

vízhez szokta-

tást szervező 

óv.ped. 

 25 kevés volt az 

érdeklődés a 

szülők részé-

ről, a követ-

kező nevelési 

évben ismét 

meghirdetjük 

heti 2 alkalommal 

du. 

Bozsik-foci mozgásfej-

lesztés  

Bozsik prog-

ram edzője 

 50 a fiúk köré-

ben rendkívül 

népszerű  

 

A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
7.31. adattábla  
adat 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

szülő (sz) fő 

pedagógus 

(p) fő 

gyermek 

(gy) 

2017.09.23 Takarítási 

világnap 

az óvoda 

udvarának 

takarítása 

 tagóv.vez. 50 szülő, 

30 ped., 

320 gyer-

mek 

 

2017.10.04. Állatok vi-

lágnapja 

állatkerti 

kirándulás 

tagóv.vez., 

óv.ped. 

30 fő 

óv.ped., 

minden 

csoport 

2018.03.22. Víz világnap-

ja 

csoporton-

ként a víz 

fontosságá-

val, éltető 

erejével 

való ismer-

kedés  

 óv.ped. minden 

csoport 

2018.04.22. Föld napja társadalmi  tagóv.vez. 40 szülő, 
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(04.20.péntek) munka az 

óvodák 

udva-

rán:virágok 

ültetése… 

30 óv.ped. 

50 gyermek 

2018.05.10. Madarak, fák 

napja 

csoportos 

kirándulás 

szervezése  

 óv.ped. 30 óv.ped., 

minden 

csoport  

 

Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
7.32. adattábla  
adat 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

szülő (sz) fő 

pedagógus 

(p) fő 

gyermek 

(gy) 

2017.11.10. Szent Márton 

nap 

Szent Már-

ton nap 

hagyomá-

nyával való 

ismerkedés 

német szakmai 

mkk. 

180 gyer-

mek 

70 felnőtt 

2017.12.19. Karácsonyi 

ünnep 

közös kará-

csonyi 

ünneplés 

német szakmai 

mkk. 

70 gyer-

mek, 

9 fő dolgo-

zó  

2018.03.26. Nemzetiségi 

nap 

húsvéti 

előkészület, 

közös ün-

neplés  

német szak-mai 

mkk. 

70 gyer-

mek, 

9 fő dolgo-

zó 

2018.05.29. Német-

magyar pécsi 

meseszínház: 

Brémai mu-

zsikusok 

mesejáték német szak-mai 

mkk.vez. 

75 gyer-

mek, 

9 fő dolgo-

zó 

2018.05.12. Ballagás Búcsú az 

óvodától  

nemzetiségi 

óv.ped. 

77 gyer-

mek, 

9 fő dolgo-

zó 

2018.06.16. Schwabenzug Kerepesi 

Német 

Önkor-

mányzat 

programján 

való részvé-

tel 

nemzetiségi 

csoportokban 

dolgozó 

óv.ped. koll.  

10 család, 

3 óv.ped.  
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A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 
7.33. adattábla  
adat 

Tevékenység Felelős A résztve-

vők létszá-

ma 

 

Értékelés 

(megfelelő 

vagy fejlesz-

tendő terü-

let… 

Negyedévenként és 

jelzésünk alapján 

soron kívül az év 

folyamán több 

alkalommal 

 Óvodai vé-

dőnők által 

végzett tiszta-

sági szűrések 

óv.ped. 

védőnők 

minden 

jelen lévő 

gyermek 

 Az együtt-

működésünk 

határozottan 

javul. 

A következő 

nevelési év-

ben közös 

szervezésben 

szeretnénk –

szülőkkel 

közösen-

óvodai játé-

kos „Egés-

zségnapot” 

szervezni. 

8.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értéke-

lése.  

1. A nevelési,- tanulási, -fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányí-

tása  
  

Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést eredményezze? 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérem a törvényi változásokat, az intézményeinkbe járó gyer-

mekek, családok jellemzőit (felzárkóztatás, tehetséggondozás...), a megváltozott világunkban 

a családok elképzeléseit, esetleg elvárásait és ezek függvényében, a fenntartóval egyeztetve a 

nevelőtestülettel közösen dolgozzuk ki a szükséges változtatásokat (intézményi pszichológus 

alkalmazása, "játékos angol" bevezetése, neuro-szenzomotoros terapeuta saját kolléganő kép-

zése...). 

Folyamatos látogatások, egyeztetések alkalmával igyekszünk feltárni erősségeinket, fejlesz-

tendő területeinket, erőt és energiát adva, példát mutatva a kollégák számára folyamatos di-

csérettel és a nevelőtestületben felmerült problémák megfelelő helyen történő tolmácsolásá-

val, azok megoldásával. 

A differenciált tervezés és a szintén differenciált egyéni bánásmód megvalósulásának ellenőr-

zése, értékelése folyamatos. 
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Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési/tanulási folyamatba? 

 

A nevelés szervezésében és irányításában alapdokumentum az ÓNOAP és a 2011. CXC. tör-

vény. A gyermekek képességmérésére eddig alkalmazott Difer helyett közösen dolgoztuk ki a 

saját mérési rendszerünket, melynek bevezetése ebben a nevelési évben kezdődött. (A beválás 

mérése csoportmunkában, illetve az esetleges változtatások szükségességének a megvitatása a 

nevelési év végén kerül sorra. 

A kollégákkal megosztom a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkat, 

mivel csoportmunkában történik az elkészítésük, így a kollégák is folyamatosan osztják meg 

egymással és velem is teamben. 

Az új mérési módszer alkalmazásán túl, félévente írásos bejegyzés is készül a gyermekekről, 

amelyben megjelennek az egyes egyéni eltérések, sajátosságok, melyek a továbbiakban a fej-

lesztési tervek alapját képezik. 

 

 Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az intézmény napi 

gyakorlatában? 

 

Az egyéni képességmérésre alkalmas mérőlap tavalyi kidolgozása csoportmunkában és ebben 

az évben történő bevezetése és az esetleges problémák, nehézségek feltárása folyamatosan 

jelen nevelési év feladata. 

A mérési lapokkal kapcsolatos tapasztalatainkat beépítjük megvitatást követően. 

 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy az éves nevelési, tanulási ütemterv, a 

tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és hozzájá-

ruljanak a fejlődéshez? 

 

Az intézményünk alapdokumentumait szükség és igény esetén változtatjuk, módosítjuk figye-

lembe véve a megjelenő és folyamatosan változó igények alapján (pl.:"játékos angol" beveze-

tése). 

A Munkaterv szerves részét képezi a "Nevelési év projektjei+ dokumentum, mely a PP-hoz 

igazodva tartalmazza a nagy logikai egységeket. 

 

 Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját nevelé-

si/tanítási gyakorlatában? 

 

A csoportokon belül a differenciált tervezés és megvalósítás ellenőrzése mellett a külön meg-

segítést, felzárkóztatást igénylő gyermekeknek megfelelő szakemberek felkutatása, esetleg 

saját kollégák továbbképzésének megszervezése forrás biztosításával. 

A Pedagógiai Szakszolgálattal ill. a tehetséggondozás megvalósulása érdekében megfelelő 

szakemberek felkutatásával igyekszünk biztosítani a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

speciális támogatását. 

A 10 napot elérő igazolatlan hiányzás esetén a Családsegítő munkatársainak jelzünk, eset-

megbeszéléseket szervezünk, ahol közösen, a szülőkkel együtt igyekszünk feltárni a problé-

mák okát és közösen keresünk megoldási javaslatokat, amiknek a megvalósulását a család 

gondozójával figyelemmel is kísérjük, 20 igazolatlan nap esetén a Gödöllői Kormányhivatal 

Gyámügyi Osztályának jelzünk. (Ilyen esetben már volt rá eset, amikor a családi pótlék meg-

vonására került sor!) 
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Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe?   

 

Alaposan feltérképezve az óvoda saját lehetőségeit illetve erőforrásait, illetve számba véve a 

Fenntartói támogatást és a hozzánk járó gyermekek valamint korunk kihívásait, igyekszünk 

lépést tartani a ma elvárásaival és ezt az irányt tartva fejleszteni az intézményünket mind a 

humán erőforrás, mind pedig a tárgyi feltételek tekintetében. (Pl.: sószoba kialakítása, TSMT-

terapeutává képzése egy óvodapedagógus kolléganőnknek, óvodai pszichológus álláshely 

megteremtése a Fenntartó segítésével…) 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
  

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása?  

 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe vesszük az intézmény külső és belső környeze-

tét, a folyamatban lévő és várható változásokat. 

A felmerülő igényeket beépítjük a pedagógiai munkánkba, alkalmazkodva az egyes tag-

intézményinkbe járó gyermekek, családok igényeihez, lehetőségeihez. 

Szervezzük és irányítjuk az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési 

elveinek megismerését és nevelési/tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 

Folyamatos megbeszélések, egyeztetések zajlanak. Legfontosabb jelenleg a pillanatnyi hely-

zet feltárása és a szükséges változtatások, fejlesztendő területek meghatározása. 

Az intézményi jövőképét úgy próbálom alakítani, formálni, hogy a pedagógiai program alap-

elveivel, célrendszerével a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőkép fejlesztő összhang-

ba kerüljön. 

Az intézményi jövőkép a helyzetfeltárás szintjén áll, a stratégiai terveimet a vezetői progra-

momban megfogalmaztam. A feltárást követően a változtatásokhoz a fékező erők fellazítására 

lesz szükség. 

 

 

Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célok-

kal?  

Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös értékeken 

alapuló vezetői jövőképét, céljait?  

 

Az intézmény jövőképe szoros összhanggal áll a vezetői pályázatban megfogalmazott célok-

kal, mivel korábban itt dolgozó óvodapedagógus lévén a vezetői pályázat megírása előtt is 

rendelkeztem konkrét ismeretekkel az intézményt illetően.  

A jövőkép kialakításában aktív részt vállalnak az óvodapedagógusok is, akik személyes ötlet-

adással, problémákra történő rámutatással segítik ezt a munkát. 

 

Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitáso-

kat? Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra?  

 

A 2006-2021 között érvényes Továbbképzési terv tükrözi a Pedagógiai Programban kiemelt 

feladatainkat, az Önértékelések során világossá vált fejlesztendő területeket és nem utolsó 

sorban a kollégák érdeklődési körét is. 
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Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése érdekében?  

 

Feltérképezzük az aktuális helyzetünket illetve a külső és belső változásokat. Partnereinkkel 

az egyeztetés és az együttműködés folyamatos. A szükségessé vált változások érdekében 

szakmai munkacsoportokban zajló egyeztetések folynak a célok azonosítása érdekében. 

A megfogalmazott és magunk elé kitűzött céljainkat – természetüknél fogva – minden színte-

ret kihasználva igyekszünk a megfelelő helyre úgy eljuttatni, hogy azok megvalósulhassanak, 

ennek a működéséhez a kimagaslóan jó partneri kapcsolatok ápolása az alapfeltétele. 

 

Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztés-

re szorulnak? Mi történik ezekkel?  

 

Igyekszem megfelelően irányítani az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és 

összehangolni, biztosítani azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. 

A fenntartóval közösen megvalósítható terveink továbbítását, megvitatását igyekszem tolmá-

csolni és "kialkudni". 

A végrehajtásra váró feladatok közül az általam elvégezhetőeket magam végrehajtom és 

igyekszem a testület többi tagjáról is a lehető legnagyobb mértékben levenni az ilyen jellegű 

terheket. 

 

Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában megjelenő változások értelmezé-

sében, megközelítésében?  

 

Belső tudásmegosztással a szakmai munkaközösségek segítségét igénybe véve, illetve a fel-

merülő problémák megoldására az Eseménynaptárunkban rögzített időpontokban vagy alkal-

mi jelleggel is összeülünk szakmai kérdések, nehézségek, újdonságok megvitatása céljából. 

 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?   

 

Folyamatosan járunk szakmai továbbképzésekre, ahol igyekszünk nyitottan fogadni az újítá-

sokat. Nagy segítség számunkra az ELTE hallgatói képzésben való részvételünk, ahol is a 

tutorok által első készből értesülhetünk minden minket érintő változásról. 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  
 

Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és fejleszt-

hető területeinek meghatározása?  

 

Vezetői munkámmal kapcsolatban mindig számítok a kollégák, vezetőtársak véleményére. 

A kéthetente megtartott vezetői értekezleteken szívesen fogadom a sajátomtól eltérő vélemé-

nyeket, de nagyon nehéz a kollégák részéről ezek megfogalmazása, mert eddig Ők sem szok-

tak hozzá, hogy ezt lehet. 

Tudatoan törekszem saját vezetési stílusom érvényesítésében, igyekszem megismerni erőssé-

geimet és korlátaimat. 

Számomra a leadership vezetői stílus a legelfogadhatóbb és a hozzám legközelebb álló, amely 

az együttműködésen, együtt dolgozáson, megbecsülésen alapul. 

Önértékelésemet reálisnak vélem, erősségeimmel próbálok élni, hibáimat elismerem, a tanulá-

si folyamat részeként értékelem. 
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Erősségemnek tartom az emberségességet, a gyermekközpontúságot, hiszek a demokratikus 

intézményi működés elképzelésemben. Hibámként élem meg a folyamatos idő-hiányt és a 

hatékony időgazdálkodás megvalósítását tudatosan próbálom megoldani a feladatok fajsúlyo-

zásával. 

 

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban?  

Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a szer-

vezeti célok elérése érdekében?  

 

Vezetői stílusom kialakulása folyamatban van. Szilárd elképzelésem van az intézmény de-

mokratikus működéséről, a fékező erők fellazítása a továbbiakban fontos feladatom a megva-

lósítás érdekében. 

A demokratikus vezetés megvalósulását, megvalósítását komolyan gondolom és mindent meg 

is teszek annak érdekében, hogy ez itt működhessen. 

A 2016/2017. évben fejeztem be a BME közoktatás-vezetői képzését. Ezen túl folyamatosan 

figyelemmel követem a szakmai cikkeket, egyéb szakirodalmakat, ill. a végzős csoportommal 

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és az újonnan megjelenő kihívásoknak, nehézségeknek 

közösen igyekszünk megfelelni. Mindezek mellett a környező települések óvodavezetőivel 

kiemelkedően jó, egymást kölcsönösen segítő szakmai együttműködést ápolunk. Ezen 

együttműködésre jó példa, hogy most már 2. éve közösen szerveztük meg intézményeinkben 

az aktuális, 30 órás pedagógus továbbképzést. A téma meghatározásában döntő szerepet ját-

szott a kollégák önértékelése során meghatározott fejlesztendő területek számbavétele. 

 

Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja?  

 

A kommunikációm hatékonyságának a növelése érdekében és azért, hogy az éppen aktuális 

információk a lehető leggyorsabban eljuthassanak az érintettekhez, létrehoztuk a rendszere-

sen, kéthetente megtartott vezetői megbeszéléseket, egyeztetéseket, amelyeknek az a célja, 

hogy átbeszéljük az elmúlt két hét történéseit, levonjuk a következtetéseket, illetve átgondol-

juk, megszervezzük az elkövetkezendő két hét programjait. 

A tagóvoda-vezetők feladata volt, hogy az elhangzott információkat minél gyorsabban továb-

bítsák, de a vezetői önértékelésem során a kollégáktól kapott értékelésben néhányan jelezték, 

hogy nem minden esetben kapják meg a munkájukhoz szükséges tájékoztatást. 

Ennek kiküszöbölésére a vezetői megbeszéléseket a következő nevelési évtől kezdődően ki-

terjesztjük a szakmai munkaközösségek vezetőire és a BECS tagjaira is a hatékonyság növe-

lése érdekében. 

 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermekek, a nevelőtestület tagjai és önmaga képzé-

se és fejlesztése iránt?  

 

Elkötelezettnek érzem magam mind a gyermekek, mind pedig a nevelőtestület tagjai és az 

önmagam képzését, fejlesztését illetően. 

A gyermekek fejlődésének elősegítését abban látom biztosítottnak, ha folyamatosan nyomon 

követjük a legújabb pedagógiát és igyekszünk azokat a napi gyakorlatunkban is alkalmazni. 

Ennek jó segítője intézményünkben az ELTE hallgatói képzése, amely során napi kapcsolat-

ban állunk a képzést vezetőkkel, akikkel a konzultációink rendszeresek és kölcsönösek és 

általuk azonnal, első kézből értesülünk a legújabb, minket érintő továbbképzési ill. szakvizs-

gás képzések indulásáról is. 
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A kollégák továbbképzési lehetőségeit igyekszem maximálisan figyelemmel kísérni és a tör-

vényben előírtakon, illetve a Továbbképzési tervben megfogalmazottakon túl – a Fenntartó 

támogatásával – több olyan továbbképzésen is támogatott formában tudunk részt venni, ame-

lyek nem a kötelezőek sorába tartoznak, a megújuláshoz, szinten tartáshoz azonban elenged-

hetetlenek. 

 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi indokolja az 

esetleges változásokat, átütemezéseket? 

 

A Vezetői pályázatomban leírt célokat igyekszem követni. Vezetői szemléletem, stílusom 

kialakulóban van, de elkötelezettnek érzem magam a szervezetfejlesztés és a folyamatos 

megújulás területein. 

Nagyon szomorúan érintett, amikor meghiúsult a kihelyezett szakvizsgás képzés a Debreceni 

Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karának közreműködésével. A meghiúsu-

lás oka a környező települések finanszírozási problémáiból adódtak, de a kapcsolatunk az 

egyetemmel folyamatos és aktív, azóta már több, kisebb továbbképzést, szakmai napot sike-

rült közösen megszerveznünk az egyetem oktatóival. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
 

Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival, kol-

légáival?  

 

A munkaköri leírásokat, mint az SZMSZ fontos részét újra gondoltuk és újra írtuk különösen 

nagy figyelmet fordítva a felelősségi - és hatáskörökre. 

A felelősségi és hatáskörök delegálása a megújult munkaköri leírásokban került megfogalma-

zásra. Ezeket igyekszem magam is betartani és másokat is figyelmeztetek - szükség esetén - a 

betartására. 

 

Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és értékelé-

sében?  

 

Irányítom és aktívan próbálok szerepet játszani a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rend-

szer kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és működte-

tésében. 

Vezetővé választásom előtt BECS vezető voltam. Az én irányításom mellett kezdődött el a 

belső ellenőrzési-értékelési rendszer kidolgozása, bevezetése. A BECS jelenlegi vezetésével 

minden olyan továbbképzésen én is részt veszek, amely ezen munkánkat segítheti. 

Aktív részt vállalok az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában, megbeszélésében. 

A BECS vezetővel és a tagóvoda-vezetőkkel megosztjuk az ilyen jellegű feladatokat és nagy 

gondot fordítunk a megbeszélésekre, tapasztalatok megvitatására a pozitív fejlődés érdekében. 

Az óvodapedagógusok értékelésében próbáljuk a fejlesztő szemléletet érvényesíteni, az egyé-

nek erősségeire fókuszálni, mivel meggyőződésem, hogy a pozitívumok kiemelése rendkívül 

fontos a kollégák önértékelése, önbecsülése, fejlesztése céljából. Az esetlegesen tapasztalt 

hiányosságokat, mint véletlenül előforduló hibákat igyekszem "feltárni" és minden esetben 

azonnal kínálok megoldási, jobbítási javaslatokat is. 
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Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munka-

társakat és a gyermekeket?  

 

Ösztönzöm a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére illetőleg önfejlesztésére. 

Alkalmat igyekszem adni az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítá-

sára, támogatom munkatársaimat terveik és feladataik teljesítésében. 

Ha kérdeznek, ötleteiket, elképzeléseiket megosztják, hálás vagyok érte és mindig igyekszem 

konstruktívan állni az újításokhoz, illetve a megvalósításhoz szükséges elvi és anyagi hátteret 

megpróbálom biztosítani. 

 

Hogyan tudott kialakítani az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre 

épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között?  

Hogyan koordinálja az együttműködést?  

 

Aktívan működtetem a szakmai munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (pl.: BECS),  részt 

veszek a teamek munkájában. 

A munkaközösségek témáit újra gondoltuk a jelen problémái és kihívásai ismeretében. Új 

elemként megvalósítottuk a Kerepes SZAK aktív szakmai közreműködésével a "Gyermekvé-

delmi és önismereti munkaközösséget", amely a nehéz helyzetű családokkal, gyermekekkel 

való bánásmód mellett a pedagógus kollégák mentálhigiénéjével is foglalkozik képzett szo-

ciológusok vezetésével. 

Kezdeményezem, szervezem és ösztönzöm az intézményen belüli együttműködéseket. 

A tapasztalatok megbeszélése, megosztása, továbbképzéseken szerzett új, hasznosítható isme-

retek közkinccsé tétele és az ezekre szervezett megbeszéléseink mostanra már szokássá váltak 

és a kollégák szívesen fogadják. 

 

 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben?  

Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, 

elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését?  

 

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítottuk és állítjuk össze, hogy az meg-

feleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének és 

nem utolsó sorban a Vezetői pályázatomban leírt és megfogalmazott céloknak. 

Az 5 éves Továbbképzési terv ill. az évenkénti Beiskolázási terv kidolgozásában végig szem 

előtt tartottam az intézmény PP-ban és a Vezetői programban megfogalmazott céljaimat, va-

lamint az önértékelések során feltárt intézményi fejleszthető területeket és a felénk közvetített 

és megfogalmazott igényeket a partneri elégedettség elérése érdekében. 

Folyamatosan szorgalmazom a belső tudásmegosztás különböző formáit. A szakmai munka-

közösségeket is e köré szerveztem, ill. az egyes továbbképzéseken hallottak megvitatása im-

máron már gyakorlattá vált. 

 

 

Hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges vál-

tozásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)?  

 

A rendelkezésre álló humánerőforrást mostanra már sikerült feltérképeznem. 

A kollégáim többsége elkötelezett a gyermekek és a folyamatos szakmai fejlődés iránt, amely 

rendkívül fontos a számomra a jövőképünk megfogalmazásában. 
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Nehezíti a helyzetet, hogy 1-2 üres álláshelyünk folyamatosan van, amelyek betöltése csak 

nagyon nehezen megoldható. Kimondottan ez a tapasztalat vezetett arra, hogy az ELTE hall-

gatói képzésébe bekapcsolódtunk abból a célból, hogy ilyen módon biztosítsuk a pedagógus 

kollégák megfelelő számát és pedagógiai színvonalát a jövőben. 

A tagóvodák közti átszervezéseknél a gyermekek mindenek felett álló érdekeit igyekeztem 

szem előtt tartani, valamint az egyes pedagógusok és a közösségek érdekei is döntőek voltak.  

 

 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat?  

 

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésé-

be minden esetben igyekszem bevonni az érintett munkatársaimat és partnereimet. 

Az „alap-irány” meghatározását követően az egyes tagintézmények a helyi sajátosságaik fi-

gyelembe vételével maguk szabhatják testre az adott döntés részleteit. 

A döntésekhez szükséges információkat minden fórumon és csatornán igyekszem megosztani 

az érintettekkel. 

Minden esetben nagyon nagy figyelmet fordítok az információk megfelelő áramlására. 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit is figyelembe véve hozom meg döntéseimet, 

oldom meg problémáinkat és konfliktusainkat. 

A demokratikus elveket szem előtt tartva igyekszem döntést hozni. 

 

 

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 

érdekében? 

 

A nyugodt munkavégzéshez nagyon fontosnak ítélem meg a pozitív klíma és támogató kultú-

ra megvalósulását. 

Azokat a feltételeket, amelyeket mi magunk meg tudunk teremteni saját erőnkből, azokat 

megvalósítjuk (szervezetfejlesztés céljából csapatépítő tréningeket szervezünk évente több 

alkalommal, a kisebb beruházásokat igénylő fejlesztéseinket a költségvetésünkből biztosít-

juk), a nagyobb léptékű fejlesztésekhez, beruházásokhoz kérjük a Fenntartó támogató segítsé-

gét.  

Igyekszem személyes kapcsolatot tartani az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyelni 

problémáikra és választ adni kérdéseikre. Mostanra már elmondható, hogy általános gyakor-

lattá vált, hogy az ajtó mindig nyitva áll! (A személyes kapcsolattartás azonban az intézmény 

nagysága miatt nagyon nehezen megvalósítható, folyamatos időhiánnyal szembesülök.) 

Célunk olyan nevelési/tanulási környezetet kialakítani, ahol az intézmény szervezeti és tanu-

lási kultúráját a nevelési/ tanulási folyamatot támogató rend jellemzi. (pl. mindenki által is-

mert és betartott szokások, szabályok). 

A különböző életkorokban elvárható szokás- és szabályrendszer újra átgondolásra került. Ter-

vünk az egyes tagintézmények helyi sajátosságait figyelembe vevő, közel egységes szokás-és 

szabályrendszer kialakítása és megvalósítása a könnyebb átjárhatóság és mérhetőség szem-

pontjából is. 

Támogatom az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

Mostanra már sikerült elérnem, hogy a kollégák bátran, lelkesen és bizalommal fordulnak 

hozzám, örömmel osztják meg ötleteiket, elképzeléseiket, amelyekben én igyekszem konst-

ruktívan részt venni és elősegíteni a megvalósulást. 
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Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok elérése 

érdekében?  

 

A belső tudásmegosztás, az egymástól való tanulás az egyik legkézenfekvőbb és leghatéko-

nyabb tanulási forma. 

Az önértékelési folyamat előre haladtával egy jobban láthatóvá válnak az erősségek és fejlesz-

tendő területek, és ez jó alapot kínál a szakmai munkaközösségek témáinak megfogalmazásá-

hoz, illetve a beiskolázási terv elkészítéséhez. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 
 Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

 

Szakmai anyagok folyamatos nyomon követésével, vezetői szakmai munkaközösségben való 

aktív részvétellel próbálom megvalósítani. Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munká-

jukhoz szükséges jogszabályi változásokról folyamatosan tájékoztatom, illetve a kollégák 

által szerzett és figyelt forrásokból tájékoztatjuk egymást. 

 

Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

 

Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, 

elektronikus) használunk. 

A kapott és használható információkat e-mailben is igyekszem azonnal továbbítani a megfele-

lő személyeknek, amely – megítélésem szerint – az egyik leggyorsabb fórum. Sokáig gondot 

jelentett, hogy az érintett kollégák nem nézték a leveleiket, de mostanra már megszokták és ez 

a csatorna is jól működik. 

Minden megbeszélést megelőzően magamban építem fel a tematikát, melynek alapja a haté-

kony és szakszerű kommunikáció. 

 

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, 

fizikai környezet)? 

 

Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást igyekszem megvalósítani, amely sokszor ne-

héz feladat az üres álláshelyek és a kollégák esetleges betegségei, hiányzási miatt megoldandó 

helyettesítések megszervezésében.   

A túlórák, hiányzások okozta helyettesítések rendjét egységesen kialakítottuk az egyes tagin-

tézményi személyi feltételeket is szem előtt tartva. 

Megtörtént az intézmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének megszervezése 

(pl.: udvari játékeszközök korszerűsítése, szabványoknak való megfeleltetése a Fenntartó se-

gítségével, anyagi ráfordításával, sószoba kialakítása a Csicsergő Tagóvodában, tálalókonyha 

korszerűsítése, HIT elkészítése…). 

Az egyes szakhatóságokkal továbbra is folyamatos az egyeztetésünk a jobbítás és a jogsza-

bályoknak való megfelelés érdekében. 
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Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény 

pozitív arculatának kialakítását? 

 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően készítjük el, alkalmazzuk és 

hozzuk nyilvánosságra. 

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközö-

ket, csatornákat működtetünk szem előtt tartva a 2018. 05. 25-én életbe lépett GDPR rendelet 

szabályozását.. 

Kiemelném a folyamatos kapcsolattartás érdekében létrehozott az intézményi honlapunkat, 

amelyet napra készen működtetünk a szülők és partnereink, valamint az intézményünk iránt 

érdeklődők hatékony tájékoztatása érdekében. 

 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát? 

 

A pedagógiai munka ellenőrizhetősége érdekében szabályokat, kötelező, betartandó időpon-

tokat vezettünk be, amelyeket a tagintézmény-vezetőkkel közösen ellenőrzünk. 

Elvárjuk a szabályos, korrekt dokumentációt. A kollégák megsegítésére, az elvártak pontos 

betartása érdekében a félévi és tanévnyitó nevelési értekezleteken sok időt fordítunk az újra és 

újra megvalósuló „átbeszélésekre”, hogy a munkáját mindenki a legjobban végezhesse. 

A dokumentáció féléves és éves ellenőrzése folyamatosan zajlik, amelyet a tagóvoda-

vezetőkkel, szakmai munkaközösség vezetőkkel és BECS tagokkal megosztva végzünk. 

 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

 

Aktívan és személyesen részt veszek a partnereinkkel, azok képviselőivel és egyéb szerveze-

tekkel (például SZMK) történő kapcsolattartásban. 

A kapcsolatrendszerünk kiemelkedően jól működik, amelyet a kölcsönös megbecsülés jelle-

mez. 

A Fenntartóval való kapcsolatunk kiemelkedően jó. Támogatottságunk teljes körű, amely se-

gítségével folyamatosan pályázunk épületeink felújítására, kisebb munkák elvégzésére, pszic-

hológus alkalmazására, neuro-szenzomotoros képzésre... 

 

 

 

   

 

 

Kelt.: Kerepes, 2018. 08. 06.  

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

                Tajti Krisztina óvodavezető 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda nevelőtestülete: 100  %-os arányban, a 2018.06.12-én 

kelt nevelőtestületi határozata alapján, a 2017/2018. nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 

 

Kelt: Kerepes, 2018. 08. 10. 

 

 

 

…………………………….  

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda iktatásában az 58-918/2018. iktatási számú jegyzőkönyv 

található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta a 2017/2018. nevelési év 

beszámolóját 

 

 

 

 

 

Kelt: Kerepes, 2018. 09……….. 

 

 

 

 

…………………………….  

   Franka Pál Tibor 

      polgármester 

Fenntartó képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda irattárban a kinyomtatott és aláírt példányt kell irattárazni. 

 

 

 



Intézmény neve: Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda 

Címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 260. 

OM azonosítója: 032848 

 

 

37 

Felhasznált irodalom: 

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1
 

 

Módszertani segédanyaghoz 
Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA  

Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendsze-

réhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés  

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA  

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1#lbj1param

