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2017-2018-as nevelési év beszámolója a bölcsőde szakmai vezetőjének beszámolója, a 
nevelőtestület által elkészített beszámolók, az intézményi tanfelügyelet megállapításai és 
intézményünk belső elvárás rendszerének figyelembe vételével készült. 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok 
 

Forrás: Pedagógiai Program, SZMSZ, Önértékelési 

Program, Továbbképzési/beiskolázási terv, 

Munkaterv, Beszámolók 

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul 

meg a stratégiai és operatív 

tervezés?  

 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a 

stratégiai dokumentumokkal.  

 

 

Erősségek: 

A Pedagógiai program, mely kiegészült a szokás és szabályrendszerrel, adja az alapját az éves 

munkatervnek, Az éves munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésének 

eredményeként készül a beszámoló. 

 A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok lebontva jelennek meg a 

pedagógusok tervező munkájában. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi 

tervekben, a csoportnaplókban, a gyermeki produktumokban.  

Az intézményi bővítés miatt növekedett az óvodapedagógusok száma, ezért új önértékelési 

program, éves terv készült. 

 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

- A tervezéshez kapcsolódó építő jellegű változások kerüljenek megfontolásra. 

- A tehetséggondozáshoz kapcsolódó program kidolgozása folyamatban van, annak befejezése 

   szükséges. 

- A fejlődési napló százalékos - két féléves kiértékelése egy lapon történjen, hogy 

egyértelműen láthatóak legyenek az esetleges fejlesztési területek, fejlődés. 
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Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

 

Fejlesztési javaslatok 

(2016-2017. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2017-2018. éves munkaterv) 

o A nevelőtestületi létszám bővülésével a 

tervezéshez kapcsolódó építő jellegű változások 

kerüljenek megfontolásra. 

o A tehetséggondozáshoz kapcsolódó program 

kerüljön kidolgozásra. 

o 2017/2018-as év szeptembertől az egyéni 

fejlődési lapok kibővítése, összesítő táblázat 

elkészítése a százalékos kiértékelés 

megvalósításához. 

 A tervezési folyamatok átgondolása 

nevelési értekezleten  

 A tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

dokumentum kidolgozása 

 Fejlődési napló kiegészítése 

 

o A következő nevelési évben elkerülhetetlen, 

hogy a szülői elégedettségi kérdőíven szereplő 

elvárásokat a szülőkkel együtt értelmezzük a 

kérdőívek kiadása előtt. 

o Az apukákkal szervezett közös programok a 

következő nevelési évben, a kibővített 

intézmény körüli udvarrendezés, parkosítás 

során valósuljon meg. 

o  A tervezett, nevelést segítő, szülők számára   

szervezett szakmai előadás az iskolával közös 

szervezésben valósuljon meg 

 

 Kérdőíven szereplő elvárások 

közös értelmezése szülői 

értekezleten 

 Apukákkal udvar rendezés 

megszervezése tavasszal 

 Szakmai előadás megszervezése az 

iskolával közösen 

 

o Szülők tájékoztatása az első szülői értekezleten 

a fejlődési napló tartalmáról, az aláírási 

kötelezettségükről, jogszabályi alátámasztással. 

 

 Szülői értekezleten kapjanak 

tájékoztatást a szülők a fejlődési 

naplóval kapcsolatosan 

o A szülők figyelmét még hatékonyabban rá kell 

irányítani a tevékenységek időpontjára 

/ sajnos nem elég az email/ szükséges a kiírás. 

Kommunikálni szükséges, hogy egymást is 

figyelmeztessék az óvodai eseményekre. 

 Új kommunikációs faliújság 

elkészítése 

o A kérdőívek alapján, a differenciáló, az egyéni 

nevelési eljárásokat, a hatékony egyéni 

fejlesztést szolgáló módszereket célszerű lenne 

alaposabban megismertetni a szülőkkel. 

o A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek 

/tehetséggondozást, ill. felzárkózást 

igénylők/speciális támogatásának intézményre 

vonatkozó kidolgozása. 

 Szülői fórum szervezése: egyéni 

fejlesztési módszerek bemutatása 

 

 A tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

dokumentum kidolgozása 

o Kirándulás szervezése a „Vida tanyára” 

o Hajókirándulás szervezése 

o Udvari játékok felülvizsgálata, karbantartása, 

udvarrendezés 

 

 Kirándulások megszervezése 

 

 A játékok felülvizsgálatának 

megszervezése, udvarrendezés 
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o A pedagógusok ismerjenek meg és 

alkalmazzanak új a gyermekek érdeklődését 

felkeltő nevelési, tanítási módszereket. 

o A felzárkóztatás kiemelt feladat legyen az 

intézményben, a lemaradó gyermekek 

tervszerűen és rendszeresen kapjanak 

segítséget. 

o Az intézmény teremtsen lehetőséget a 

tehetség kibontakoztatására. 

o A gyermekeket és a szülőket is 

együttműködés és előítélet mentesség 

jellemezze. 

 

o A vezető egyszerűen és határozottan 

fogalmazza meg elvárásait, törekedjen az 

egyenletes terhelés megvalósítása. 

 

 A pedagógusok ismerjenek meg új 

módszereket, működjön a belső 

tudás megosztás. 

 Kapjon nagyobb hangsúlyt a 

felzárkóztatás. Eredménye 

mérhető legyen a kérdőíveken. 

 A tehetséggondozó program 

kidolgozása és megvalósítása. 

 Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az 

együttműködés megvalósítására, 

gyermek-gyermek, szülő-szülő 

között. 

 Egyenletes terhelés megvalósítása, 

konkrét elvárások 

megfogalmazása. 

o Szülői értekezleten a szülők figyelmének 

felhívása a kifüggesztett tájékoztatás 

elolvasására.  

o A szülők figyelmének felhívása az e-mailben 

elküldött tájékoztatás kinyomtatott, és 

kifüggesztett példányának elolvasására. 

 

 Szülői értekezleten figyelem 

felhívás az információáramlásra 

 

Erősségek: 

A 2017-2018-as nevelési év munkatervében kiemelt feladatként az elmúlt év beszámolójában 

szereplő fejleszthető területek és fejlesztési javaslatok kerültek meghatározásra. 

 

A felsorolt célok közül az alábbiak valósultak meg: 

  Az intézményünkben kialakított tervezés gyakorlatát kissé módosítottuk, ennek 

megfelelően átdolgoztuk a csoportnaplót is. 

 A tehetséggondozás a partneri elégedettség vizsgálat, illetve a pedagógus 

önértékelések, intézményi tanfelügyelet során is megjelölt fejleszthető terület. 

Ennek érdekében folyamatban van a tehetséggondozó program kidolgozása. A 

megvalósításhoz, megerősítéshez szükséges külső segítség kérése. 

 A fejlődési napló kiegészítésre került, de mint fejleszthető terület továbbra is 

szükséges a gyakorlathoz közeli kiegészítés. 

 Kérdőíven szereplő elvárások közös értelmezése az év első szülői értekezleten 

megtörtént. Tájékoztatást kaptak a szülők a fejlődési napló kritérium 

rendszerével kapcsolatosan. 

 Sikeresnek mondható annak a szülői fórumnak a szervezése, melyen Störk 

Józsefné gyakorlatba beemelhető egyéni fejlesztési módszereket, otthoni 

tevékenységeket javasolt a szülőknek gyermekeik fejlesztése érdekében. 

 A nevelőtestület, alkalmazotti közösség  törekedett a családias légkör kialakítására, 

annak megőrzésére. Sikeresen megvalósult az egyenletes terhelés, a közös tevékenységek 

során is jellemző volt az egyéni feladatvállalás, a feladatok személyiségnek megfelelő 

felosztása. 
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 A belső tudásmegosztásra nevelőtestületi értekezleteken, heti beszélgetések alkalmával 

került sor. 

 Az apukák felajánlásainak, munkájának köszönhetően a nevelési év végén sikerült 

udvarunk rendbetétele. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o A szülőkkel való információ áramlás javítása érdekében szülői javaslat kérése a 

hatékonyabbá tételre vonatkozóan. 

o A belső tudásmegosztás érdekében a munkaközösség vezető bevonásával kerüljön 

megszervezésre a csoportonkénti foglalkozáslátogatás. 

o Kapjon nagyobb hangsúlyt a felzárkóztatás, ne legyen akadálya a fejlesztésnek a humán 

erőforrás hiánya. 

o A szülők számára szervezett szakmai előadás az iskolával közös szervezésben valósuljon 

meg. 

 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

Szempont: 1.3. Hogyan működik 

az ellenőrzés az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az intézményben belső 

ellenőrzést végeznek.  

 

Az intézményben a belső ellenőrzés spontán, illetve tervezett megfigyeléssel, dokumentum 

ellenőrzéssel történt. Rásky Ervinné és Szekeres Károlyné önértékelésére került sor. Ők 

mindketten elkészítették önfejlesztési tervüket. További munkájukat az abban 

megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően végzik. 

Külső ellenőrzésre, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 2017. december 12-én került sor. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmazzák.  

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés kompetenciák alapján történő értékelése a következő: 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő területek 

A pedagógiai folyamatokban megfigyelhető elkötelezettség, szakmai kohézió mintaszerű. 

Méltón képviselik az intézmény hitvallását. A megfogalmazott célokhoz rendelt feladatok, 

módszerek reálisak, a lehetőségeket maximálisan kihasználva. Az interjúk alapján kiemelkedő 

az óvoda és a családok összefogása, melyet a fenntartó önkormányzat minden lehetőséggel 

meg is támogat. 

Fejleszthető területek 

Belső szakmai ellenőrzés tudatossága, a pedagógus kompetenciák alapján, bátrabban, 

határozottabban megjelenhet,az értékelésben, szakmai konzultációkban. A belső ellenőrzési 

terv kiegészítése javasolt a munkaközösség vezető szakmai kompetenciájával, ellenőrzési 

lehetőségével. Az ellenőrzések eredményeit használják fel, az intézményi önértékelésben, és a 

pedagógusok önértékelése során is, közelítve az önértékelés és a külső értékelés tartalmait. Az 

önértékelési rendszer hatékony működtetése, annak beépítése a pedagógusok értékelésébe 

támogassa, a szakmai tudatosságot. 
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2. Személyiség – és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő területek 

Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. játékhoz) 

szakszerű útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a nevelés-tanítás-

tanulás módszertanát. Tanuláshoz-cselekvéshez kötött ismeretszerzés biztosítását óvodán 

kívüli programokkal is fűszerezik, pl, balatoni horgászegyesület támogatásai, község 

közösségi rendezvényei. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és 

gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a 

beszámolókból követhető. Támogatja ezen kívül a Zöld Óvodai programjuk, mely témában az 

idei nevelési évtől szakmai munkaközösség is alakult az intézményben. Az 

óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján 

valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. A beszámolókból 

követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az 

intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. Hagyományápolásban a 

szülői kör, a fenntartó támogatása, együttgondolkodása az óvoda vezetőjével, pedagógusokkal 

kiemelkedő. 

Fejleszthető területek 

A hagyományok intézményi szokások jól működőek, a fenntartásuk, életben tartásuk 

elegendő. 

 

3. Eredmények 

Kiemelkedő területek 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. Az 

intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 

megfelelő. A gyermekek további eredményeit, melyekről gazdag visszajelzéseik vannak, 

felhasználják a további pedagógiai munka fejlesztésére. 

Fejleszthető területek 

A belső és külső mérési eljárások, eredmények, kerüljenek felhasználásra, az intézményi 

önértékelés folyamataiban. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő területek 

 Csoportok közötti kapcsolat, együttműködés bensőséges, nyugalmat, biztonságos légkört 

idéző. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, 

és az intézmény céljainak elérése érdekében, támaszkodik a munkájukra. 
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Fejleszthető területek 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott, de felhívjuk a figyelmet, 

intézményben rendszeres, szervezett belső továbbképzésekre, a jó gyakorlatok ismertetésére, 

tudatosan munkatervben előre rögzítetten, átláthatóan javasoljuk a délelőtt meghatározott 

részében történő szakmai látogatásokat, szakmai tapasztalatcseréket, majd azokat követő 

szakmai reflektálásokat, értékeléseket. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos 

információk szóban vagy írásban kapjanak a kollégák, melyekben a vezetői értékelés konkrét, 

kompetencia alapon történő megfogalmazása, határozottabb képviseletet igényel. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő területek 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 

külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Pozitív, hatékony 

kapcsolatot ápolnak a Pedagógiai Programban, Munkatervben, Szervezeti Működési 

Szabályzatban...meghatározott kiemelt partnerekkel. Az óvodapedagógusok és a gyermekek 

részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. A helyi adottságoknak 

megfelelően, részesei a közéletnek. Kapcsolatuk a "Sirály" nyugdíjas klubbal, Vöröskereszttel 

rendszeres. Részesei a közéleti szerepléseknek, horgászegyesület életének. 

Fejleszthető területek 

--------- 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Kiemelkedő területek 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka 

részét képezik. Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az 

intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. A rendelkezésre 

álló tárgyi és humán infrastruktúra, az intézmény pedagógiai programjának, az óvodában 

folyó pedagógiai-szakmai munkának megfelel, az adottságokat hatékonyan használják ki. Az 

intézmény, a nevelés-oktatás tárgyi környezetét, a pedagógiai céljainak megfelelően 

alakította. A feltételrendszer, maximálisan megfelel, a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelésének, oktatásának is. Az intézményi szervezetfejlesztés célja, az 

együttműködő, motiváló, szakmai környezet kialakítása.  

A környezet kialakításában, érvényesülnek a környezettudatosság, a környezetvédelem 

szempontjai.(pl.: szelektív hulladékgyűjtés, madárvédelem, Zöld jeles napok). Az intézmény 

rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségletéről.(Pedagógiai program, továbbképzési program, beiskolázási 

terv, éves munkaterv koherenciája jellemző.) Az alkalmazotti közösség együttműködésére, 

szakmai igényesség, hatékonyság, különböző tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok 

jellemzők. (Interjúk) A feladatmegosztás a szakértelem, s az egyenletes terhelés alapján 

történik.(Vezetői interjú, Pedagógus interjú, SZMSZ). 
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Fejleszthető területek 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) 

rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását, de javasolt az SzMSz-ben is 

rögzíteni a munkaközösség vezetőjének szakmai kompetenciáit, ellenőrzésének indikátorait. 

A munkaközösség vezetője, hatékonyan segítsen a feladatok elosztásában, rálátással a kisebb, 

konkrétabb szakmai feladatokra. (vezetői interjú, éves munkatervek) 

 

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Kiemelkedő területek 

A tervek nyilvánossága biztosított. A tervekben, (éves munkaterv, beiskolázási terv) jól 

követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók. A nevelést, oktatást segítő eszközök és módszerek 

kiválasztása, alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. Az 

óvodapedagógusok, program specifikus képzésekben vesznek részt, (továbbképzési terv, éves 

munkaterv, pedagógus interjú), s az elsajátított kompetenciák segítségével, a gyermekekkel 

kapcsolatos tervek, s a nevelőmunka minőségének javulása, a gyermekmegismerő technikák 

alkalmazása, egyéni bánásmód és differenciálás megjelenésének minősége, tetten érhető a 

nevelési és tanulási tervekben. (Csoportnaplók). 

 

Fejleszthető területek 

Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek 

ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is 

kerül. Javasolt a munkatervben előre rögzített belső továbbképzések, csoportlátogatások 

felelőseinek megjelölése. A látogatást követő szakmai tapasztalatcserék, értékelések, a 

kompetenciák mentén, támogatva a reális értékelések fejlődését. A kiemelt nevelési feladatok 

témafeldolgozásaira kijelölhetőek a kollégák, vagy a szakmai munkaközösség. 

 

 

 

Az intézményi tanfelügyelet után elkészült intézkedési terv a beszámoló mellékletében 

megtalálható. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 

Szempont: 1.4. Milyen 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 a fejlődési 

naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. 

  

 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, 

fejlettségi szintnek megfelelő formában 

gyermeknek.  

 

Erősségek: 

 

Az intézményben használt, gyermekek fejlődésének nyomon követésére szolgáló 

dokumentum a törvényi elvárásoknak megfelelő. A szülők felé évente legalább kétszer 

történik visszacsatolás, melyet aláírásukkal igazolnak. 

 

 

 

 

 

 Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

 

o A gyermekek megfigyelési lapjának néhány pontjának újra értelmezése szükséges az 

egyértelműség, reális válaszadás miatt. 

 

 Tapasztalatok, fejlesztési javaslatok 
Családlátogatások 

száma 

Fogadó 

órák 

száma 

Szülői  

értekezletek  

száma 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 
Fogadóórák látogatottsága ebben az évben az előző 

évekhez képest megfelelőbb volt. Ez főleg annak 

köszönhető, hogy a szülőket figyelmeztettük 

tájékozódási kötelezettségükre, a gyermekek fejlődési 

lapjainak aláírására. Több esetben fogadó órán kívüli 

időpontban, a szülői igényeknek megfelelően, előre 

egyeztetett időpontban került sor a gyermekek 

fejlődésének ismertetésére (mert el akarták kerülni a 

várakozást). A visszacsatolás (aláírás) a nevelési év 

során két alkalommal történt, ezen kívül több egyéni 

beszélgetésre is sor került, a folyamatos fejlődésről 

tájékoztató jelleggel. 
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A gyermekek fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott 

intézményi szintű eredményeink a következők: 

 

 

 
A folyamatos nyomon követés  

és értékelés területei 

Erősségek, fejleszthetőségek, feladatok, 

 megtett intézkedések, megjegyzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társas kapcsolatok, játék, viselkedés,  

neveltségi szint, szokásismeret 

 Kialakult játszócsoportok, stabil baráti kapcsolatok vannak. 

Játékuk elmélyült, társas kapcsolataik harmonikusak, neveltségi 

szintjük megfelelő, szokásismeretük megbízható. Szeretnek 

óvodába járni, társaikkal tevékenykedni, és többnyire tartós 

együttműködésre képesek. Néhányuknál az alkalmazkodó 

képesség, önállóság, együttműködési képesség fejlesztésre szorul. 

Különösen két kisgyermek esetében szükséges fejlesztés, egyikük 

szinte folyamatosan felnőtt jelenlétét igényli, társaival való tartós 

együttműködése korának nem megfelelő. Udvariassági szokásokat 

kérésre betartják. Szívesen játszanak konstruáló, építőjátékokkal, 

szerepjátékokat, értelemfejlesztő szabályjátékokat is kedvelik. A 

mozgásos szabályjátékok kedvenceik közé tartoznak. Előfordult, 

hogy konfliktushelyzet során szükség volt felnőttek segítségére. 

Két gyermeknél javasoltuk szakember segítségének 

igénybevételét. /TSMT torna/ 

Fejleszthetőség:  Udvariassági szokások gyakorlása 

 

 

Érzelmek, motivációk, beállítódás, 

 akarati megnyilvánulások 

 Elfogadó, családias légkörben motiváltak, érdeklődőek, önállóak, 

de sok az érzékeny, vagy nagyon érzékeny gyermekünk. 

Érzelmi állapotuk kiegyensúlyozott, nyitottak. Monotónia tűrésük, 

önfegyelmük átlagos, több odafigyelést igényel. 

Koruknak megfelelően képesek késleltetésre. 

 

 

 

Kognitív szféra - Gondolkodási 

műveletek 
Fogalomismeret, általános tájékozottság 

Összehasonlítás, megkülönböztetés 

Következtetés, ítéletalkotás, analízis, 

szintézis 

 

 

 

 

Konkretizálás, általánosítás, 

csoportosítás, osztályozás 

Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, 

 szimmetria 

Nagycsoportosaink átlag feletti szinten állnak az értelmi 

képességeket tekintve, leginkább az általános tájékozottság, a 

számfogalom, a következtetés, ítéletalkotás terén. 

Következtetések levonására, ítéletalkotásra többnyire képesek. 

Számfogalmuk koruknak megfelelő. A fogalomismerete néhány 

kisebb gyermeknek fejlesztésre szorul. Megfigyelő képességük jó, 

összehasonlítást, megkülönböztetést, koruknak megfelelően 

végzik. A csoportosítást, osztályozást szívesen végzik, új és új 

lehetőségeket kitalálva. Felismerik a szimmetriát környezetükben, 

létre is tudnak hozni szimmetrikus alakzatokat.  

Néhány nagyobb gyermek tehetséges fogalmi gondolkodás, és 

logikai képességek terén. 

Megtett intézkedés: 

A tanköteles korú gyerekekkel fejlesztő pedagógus foglalkozik. 

 

Fejleszthetőség: 

 

o Az analízis szintézis, konkretizálás, általánosítás 

műveletek folyamatos gyakorlást igényelnek. 

o Téri, időbeli viszonyok gyakoroltatása még szükséges. 
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Kognitív szféra - Pszichikus funkciók 

működése 
Koncentráció, feladattartás, figyelem 

Érdeklődés, Emlékezet, Képzelet  

Problémamegoldó képesség 

 

A pszichikus funkciók működése a nagyobbaknál egészen jónak 

mondható. 

Érdeklődésük átlagon felüli minden korosztálynál. 

Problémamegoldó képességük folyamatosan fejlődött 

életkoruknak megfelelő gondolkodtató feladatok, egyéni 

megbízatások teljesítése során. Érdeklődésük felkelthető, 

feladattartásuk, figyelmük, emlékezetük átlagos, koruknak 

megfelelő. A kisebbek emlékezete jelentősen fejlődött év végére. 

Jól motiválhatók, figyelmük, feladattartásuk, monotónia tűrésük, 

folyamatosan fejlődött. Képzelete többüknek szárnyaló, néhány 

gyermek probléma megoldó gondolkodása, kimagasló. 

 
Fejleszthetőség: 

o Egyes gyerekek probléma megoldó képességének megerősítése, 

az önbizalom erősítése szükséges. 

 

 

 

Érzékszervi szféra, percepció 
Testséma ismeret 

Hallásérzékelés 

Látásérzékelés 

Tapintás, érzékelés 

Koordinációs észlelés, test, kéz, szem, 

láb érzékelése, kinesztetikus érzékelés, 

kereszt csatornák érzékelése 

Téri irányok, relációk érzékelése, 

időérzékelés 

 

Hallásérzékelés területén több gyermekünknek vannak 

hiányosságai (egyikük esetében a fejlesztőpedagógust kértük, hogy 

végezzen vizsgálatot, másik esetben a szülő kezdeményezett 

védőnői vizsgálatot)  

Az időérzékelésük is fokozottan fejlesztésre szorult, ennek 

érdekében nap, mint nap megbeszéltük, cselekvésbe ágyazottan 

kiemeltük a dolgok egymást követő sorrendjét, egyéni 

beszélgetésekre került sor, amelyek során igyekeztünk az időben 

elhelyezni az emlékeket, élményeket. 

Testsémájuk, térérzékelésük, szem-kéz és szem-láb koordinációjuk 

a szervezett mozgásos tevékenységek során fejlődött leginkább. 

 

Koordinációs észlelésük, keresztcsatornák érzékelése, téri irányok, 

relációk érzékelése három gyermeknél bizonytalan, életkorukhoz 

képest elmaradást mutat. –mozgásterápiás fejlesztést javasoltunk, 

ill. javaslunk. 

 
Megtett intézkedés:  Mozgásterápia javaslat  

 

 

Nyelvi kommunikáció - 

Nyelvhasználat 
Az összefüggő, folyamatos beszéd meg 

jelenése, a folyamatos beszéd 

A beszéd tisztasága 

Beszédértés 

 

 

 

Nyelvi kifejezőkészség 

 

A beszéd tisztasága kiscsoportosaink és középsőseink körében 

egyaránt folyamatos fejlesztésre szorult. Életkori sajátosságaikon 

túlmutatóan sok esetben rossz az artikulációjuk, néha 

összefüggéstelen a beszédük.   A megfelelő beszédtempót, 

beszédhangerőt, beszédlégzést alakítottuk egyéni 

beszélgetésekkel, mondókázással. 

Nyelvi kifejezőkészségük azonban csoport szinten, átlagon felüli. 

Beszédfegyelmük fejlesztésre szorul. 

 

Több gyermek beszédhibás, a nagyobbak logopédiai fejlesztésre 

járnak. Néhány gyermeknek nem jó a beszédértése GMP teszt 

végzése javasolt. Nyelvi kifejezőkészségük, szókincsük koruknak 

megfelelő. 

 

Fejlesztendő terület:  

o A beszédfegyelem, az egymás türelmes meghallgatása, hangerő 

szabályozása.  

o A képről mesélés, a mondatalkotás még gyakorlást igényel. 
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Nagymozgások 
Mozgáskoordináció, motoros 

képességek 

 

 

 

 

 

Téri tájékozódás mozgással a cselekvés 

szintjén 

 

Nagymozgásuk, állóképességük, gyorsaságuk kimagasló. 

Kisebbek és nagyobbak között is több tehetségígéretes 

gyermekünk van. 

Mozgással kísért téri tájékozódásuk életkoruknak megfelelő. 

Mozgáskoordináció fejlesztése több gyermeknél fejlesztésre 

szorul. 

Javaslat: foci foglalkozás - OVI FOCI –tehetséggondozás 

TSMT torna – javaslattétel 

Fejlesztendő terület:  

o Mozgáskoordináció erősítése OVI-FOCI keretében /edző 

foglalkozik velük/ - a tehetséggondozás egyik formájának is 

tekinthető 

 

 

Finom motorikus képességek 
Az ábrázoló tevékenységek során 

Finom motorikus fejlődés a 

mindennapokban 

Néhány kiscsoportos kisfiút leszámítva sokat és lelkesen 

barkácsolnak, rajzolnak, festenek, színeznek, finom motorikus 

fejlődésük nagyon jónak mondható. 

Szívesen és sokféle eszközzel ábrázolnak, nagyon sok finom 

motorikus tevékenységet végeznek, fejlettségük koruknak 

megfelelő. Korosztályonként, egy két kiemelkedőbb képességű 

gyermek van. Gyakran játszanak manuális  finom motorikát  

igénylő fejlesztő játékokkal, kirakókkal, gyöngyökkel. 

 

 

 

 

 

A 2017-2018-as nevelési évben intézményünk bölcsődés korú gyermekek nevelését, 

gondozását is ellátta. 

 

A bölcsőde munkájáról a szülők elégedettségi kérdőívet töltöttek ki, melyben egyértelműen 

pozitív visszajelzések jelennek meg a gyermekek gondozásához kapcsolódóan. 

 

A szakmai vezető az alábbi beszámolót készítette: 

 

Bölcsődei beszámoló  
 

2017 szeptemberében intézményünk mini bölcsődei csoporttal bővült, amivel a 3 év alatti gyermekek 

napközbeni ellátását kívántuk biztosítani. 

 

... tudod –e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? 

Hiszen a leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, melyet 

bennük kialakítani akarunk.”    (Platón) 
 

Bölcsődei nevelő –gondozó munka szervezésének szabályait az 1992. évi XXXIII. tv. a 

Közalkalmazottak jogállásáról, az 1997. évi XXXI. Tv. a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról, az 1993. évi III. tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány, és miniszteri rendeletek szabályozzák, és 

egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát. 
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Engedélyezett férőhelyek száma: 7fő 

 

 

 

Statisztikai mutatók 

A-2017-18 nevelési évben 8 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást.  

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, ebben az évben nem részesült gyermek.  

Feltöltöttségünk beíratottak szerint 100%-os.  

10 napot meg nem haladó hiányzások tekintetében a kihasználtság 100%-os.  

Bölcsődénk iránti igény folyamatos.  

Várólistán jelenleg 1 kisgyermek van.  

2018-2019-as nevelési évre 8 fő szeretné a bölcsődei ellátást igénybe venni. 

Az adaptáció (beszoktatás) ideje alatt kevesebb a létszám, mert folyamatosan és fokozatosan 

fejlődik fel a csoport létszáma. 

A bent lévők létszámát nagyban befolyásolják az adott időszakban jelentkező 

megbetegedések. Változtak a szülői igények, az oktatási szünetekben gyakran tartják otthon a 

kisebb testvéreket is. 

 

A bölcsődei nevelés tartalmáról 

A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő –20 hetes -3 éves 

korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését - gondozását végző intézmény.  

Célja: mindazon családok igényeinek kielégítése, akiknek szükségük van arra, hogy 

napközben szakképzett kisgyermeknevelők gondoskodjanak gyermekeikről. 

 

A bölcsődei felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, 

családgondozó, gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten 

ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-

gondozásban részesüljön a gyermek.  

 

A bölcsődei nevelés–gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek 

kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése, a nevelési év során igyekeztünk 

feladatainkat ennek tükrébe végezni. Olyan lehetőségeket biztosítottunk ahol a gyermekek 

megtapasztalhatták a szabadjáték örömét, kedvükre mozoghattak, értékes irodalommal 

találkoztak, és beszélő környezetben sajátították el az anyanyelvüket. 

Célunk volt, hogy gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük és 

segítsük személyiségük kibontakozását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek, 

és tapasztalatokat szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon. 

 

A gyermekek bölcsődei felvétele áprilisában, illetve a megüresedett férőhelyekre 

folyamatosan történt.  

Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, és napi 

jelentési kötelezettségének is eleget tettünk, mely alapján állami normatív támogatásban 

részesülünk.  

 

A bölcsődei életünk megszervezése: 

A „Bölcsődei nevelés –gondozás szakmai szabályai”- módszertani levél alapján történik. Ez 

meghatározza a bölcsőde tárgyi és személyi feltételeit, valamint a bölcsődei ellátás 

alapprogramját. A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai 

elfogadása és gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka minimum 

követelménye. Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a 
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bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl 

személyiségük egészséges formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak. 

Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe vevő Szakmai Programunk.  

Pedagógiai programunk szervesen kapcsolódik az óvoda programjához, hiszen a nevelési 

célok, a nevelés alapelvei, a tevékenységi formák hasonlóak, figyelembe véve az életkori 

sajátosságokat. A fő tevékenységi területeink ugyanazok, de más hangsúlyt kapnak. A 

nevelési év során a kisgyermeknevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket - és 

értékeket közvetíttettek, ezzel is megkönnyítve, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes 

legyen. 

 

Az érzelmi fejlődés, szocializáció segítése 

A kisgyermek elsősorban érzelmi lény, érdeklődését érzelmei irányítják. Elsődleges 

szocializációs környezete a család, amelyben nevelkedik. A kisgyermek tevékenysége 

bizonyos mértékben tükrözi érzelmi világát. Az érzelmek befolyásolhatóak, pozitív érzelmek 

elősegíthetőek, de ugyanúgy a negatív érzelmek is. A bölcsődés kisgyermekek gondozásakor 

egyik alapfeltételnek a pozitívumokra való támaszkodást, a pozitív megerősítést tartottuk. 

Feladataink körébe tartozott, hogy derűs légkört biztosítsunk, segítsük a bölcsődébe kerüléssel 

járó nehézségek feldolgozását, csökkentését. 

 

Humánpolitikai feladatok 

Legfontosabbnak tartottuk a gyermek, illetve családközpontú bölcsődei élet megteremtését. A 

családokkal aktívan és sokoldalúan együttműködve, támogatva, esetleg kompenzálva a 

nemkívánatos családi hatásokat. A 3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás mind 

pszichológiai, mind pedagógiai szempontból professzionális felkészültséget igényel és a 

főhangsúly már nem a gondozási feladatokra irányult, hanem a fejlesztő, nevelő, 

szocializációs tevékenységekre. 

 

A szakmai feladatokat: 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő látta el.  

Munkájukat a bölcsődei dajka segítette. Tervezzük a 2018-ban induló ingyenes, OKJ 

bölcsődei dajkaképzésen való részvételét. 

 

A bölcsödében dolgozó kisgyermeknevelő munkája, tevékenysége igen sokrétű, nagyon nagy 

odafigyelést igényel. A szakmát nemcsak szeretnie kell, hanem tudásának maximális 

birtokában kell lennie. Ezt szem előtt tartva feladatunk volt a gyermekek sajátos igényeit 

figyelembe véve, a gondozás-nevelés egysége a gyermek személyes adminisztrációjának 

vezetése, a folyamatos napirend betartása. A gyermek testi-lelki óvása. A gyermekek 

pillanatnyi fejlettségi szintje határozta meg a vele való személyes foglalkozás mikéntjét. 

 Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segítette a saját gondozónő 

rendszer és a felmenő rendszer. A saját gondozónő rendszer lényege, hogy a gondozónő 

gondozáskor kizárólag csak a „saját” gyermekeit látja el, a társgondozónő távollétében 

gondozhatja az ő gyermekeit.  

Ez állandóságot jelent a gyermekeknek és nélkülözhetetlen az egészséges személyiség 

fejlődésének. A felmenő rendszer pedig azt szolgálja, hogy a bölcsődébe kerüléstől az 

óvodába kerülésig egy gondozónőhöz tartozik a gyermek, egy gondozónő kíséri és segíti 

fejlődését. A gondozónő az anya távollétében megadja a gyermeknek a biztonságot, 

szeretetet, amely segíti és fejleszti a gyermek testi, szellemi és érzelmi fejlődését. 
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Bölcsődénkben általánossá vált a fokozatos anyás beszoktatás, amely lehetővé tette a 

gyermekek számára, hogy az idegen környezettel, a biztonságot jelentő édesanya segítségével 

ismerkedjen. A kisgyermeknevelőnek pedig ez által lehetősége nyílt arra, hogy megfigyelje a 

gyermek egyéni szokásait, fejlettségi szintjét 

Jól szervezett, folyamatos napirenddel biztosítottuk a gyermekek számára az állandóságot, az 

önállósodási törekvések erősödését, a tevékenységek folyamatosságát. A napirend rugalmasan 

alkalmazkodott az életkori és egyéni igényeikhez, szükségleteikhez, évszakokhoz, otthoni 

napirendjükhöz, de egyben a csoport igényeit is kielégítette. 

A bölcsőde házirendje a szülő felé közvetíti az intézmény elvárásait a folyamatos, 

zökkenőmentes működés érdekében. 

 

Bölcsőde rendezvényei az év folyamán 

 

Mikulás 2017. december 

Karácsony 2017. december 

Farsang 2018. február 

Húsvét 2018. április 

 

Bölcsődénkben minden gyermek családias légkörben, saját képességei szerint fejlődött, 

megtapasztalhatta a szabad játék örömét, élmény és fantázia világa gazdagodott. A közös 

élmények hozzájárultak a gyermekek egészséges fejlődéséhez, a családi nevelés segítéséhez. 

Az ünnepek megtartása, a népszokások, hagyományok, a múlt értékeinek megőrzése és 

beépítése a mindennapokba nagyon fontosak voltak bölcsődéseink életében is. Ünnepek 

alkalmával a csoportszobák díszítésével, kisebb ajándékok készítésével, a családias hangulat 

megteremtésével járultunk hozzá, hogy bölcsődés gyermekeink jól érezték magukat 

intézményünkben. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

Forrás: PP, Munkaterv, 

Beszámolók, Statisztika 

      

Személyiségfejlesztés 

 

Szempont: 2.1. Hogyan történik a 

gyermekek szociális hátrányainak 

enyhítése?  

 

Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a 

pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és 

oktató munkájukban.  

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről.  
 

A nevelési/ 

fejlesztési  

folyamat 

 alapadatai 

 

Száma 

2016. 

 10.01. 

 

Száma 

2017. 

05.31. 

 

Honnan vannak az 

 információk  

a kiemelt figyelmet 

igénylő  

gyermekek szociális 

hátteréről?  

 

Milyen konkrét fejlesztő 

 tevékenységet alkalmaztunk,  

és ezeket milyen 

 eredményességgel?  

 

Beírt óvodás 

gyermekek 

száma  

 

56 

 

58 

  

 

HH gyermek 

 

- 

 

- 

 

  

 

HHH gyermek 

 

3 

 

3 

 

család látogatás, egyéni 

beszélgetések egyeztetett 

időpontban az óvodában, 

és napi szinten, 

informálódás a védőnőtől, 

családsegítőtől 

 

egyéni fejlesztés : finommotorika, 

szerialitás fejlesztése, számlálás 

gyakorlása, mennyiségek 

összehasonlítása, szín, forma ismeret, 

memória fejlesztése : gyöngyfűzéssel, 

pötyivel, mozaik kirakóval, legoval, 

autókkal. 

- fejlesztésbe bekapcsolódtak, 

motiválhatók, fejlődésük folyamatos, 

valakinél lassúbb. 

Gyermekvédelmi felelős havi egy 

alkalommal a gyermekvédelmi 

szolgálattal konzultált. 

 

 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

egyéni beszélgetések 

egyeztetett időpontban, 

informálódás a védőnőtől 

egyéni fejlesztés: feladattartás, 

feladatértés, memória, logikus 

gondolkodás, testséma, 

problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése: logicoval, építkezéssel, 

társas játékokkal, manuális 

tevékenységekkel, tornával. - 

Motiválhatók, a tevékenységek 

időtartamát, feladattartást 

folyamatosan gyakorolni kell. 

Szülői nyilatkozat 

alapján 

térítésmentesen 

étkezők 

 

 

25 

 

 

25 
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3, vagy több 

gyermeket 

nevelő családban 

élők 

 

13 

 

19 

  

Nevelésbe vett 

gyermek  

3 3   

Beilleszkedési 

magatartási, 

tanulási zavarral 

küzdő gyermek  

 

 

1 

 

 

1 

  

Veszélyeztetett 

gyermek  

 

- 

 

- 

  

Gyermekét 

egyedül nevelő 

szülő 

 

5 

 

4 

  

Nem étkező 1 1   

Speciális 

étrendet igénylő 

gyermek 

 

1 

 

2 

  

 

 

Tehetségígéretes 

gyermek 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

  

családlátogatás, napi 

óvodai tapasztalat, 

szülővel való beszélgetés, 

foci edzővel, néptánc 

oktatóval megbeszélés 

Ovifoci, Mikulás futás, 

tornacsarnokban foglalkoztatás, 

néptánc, ének-zene foglalkozáson 

magasabb szintű feladatadás, 

szereplés biztosítása óvodán belül, 

rajz és kézimunkához eszközök és 

tevékenységek biztosítása, emelt 

szintű feladatadás, rajz pályázati 

lehetőség biztosítása, bizonyos 

témákban való érdeklődéshez, 

speciális könyvek, interneten 

keresett anyag biztosítása, egyéni 

beszélgetések, és fejlesztések, 

óvodán belüli műsoros programok 

biztosítása, Úszótanfolyam 

Félnapos óvodás  - 

 

-   

   

Közösségfejlesztés  

 

Szempont: 2.2. Az intézmény 

közösségépítő tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között valósulnak meg?  

 

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

 

 

Intézményünkben az alábbi közösségépítő tevékenységeket valósítottunk meg a szülők 

részvételével: 

 
Közösségépítő tevékenységek Alkalmak 

Száma 

Résztvevők 

száma 

Megjegyzés 

Szülői értekezlet 3 40    21    32 Többszöri figyelmeztetés, 

hogy olvasták-e az értesítést 

Fogadó óra (a fejlettségállapotról 

történő visszacsatoláson)  

2 15  12  12 A kiírt időintervallumok tartása 

Rétegszülői értekezlet (új szülők, 

iskolai alkalmasság, fórum adott 

témákról, stb.) 

2  Iskolába lépőknek tanító nénivel 

Új beiratkozó gyerekek szüleinek 
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Szülőbevonással lebonyolított 

programok (sütés-főzés, 

barkácsolás, stb. együtt, )  

4 35   20   35 

 

2 barkácsoló délután, Mikulás futás, 

Majális 

Ünnepeken, jeles napokon történő 

aktív részvétel 

3 58   58   58 Farsang, Anyák napja, Évzáró 

Csoporttal együtt szervezett családi 

programok (kirándulás, szüret, stb.) 

1 16 Családi kirándulás a Somlyó-hegyi 

kilátóhoz 

Óvodáért végzett szülői 

munkafelajánlások (óvodaszépítés, 

pályázatok, kísérés, stb.) 

 

 

 

14 

varrás, óvoda udvar rendezés 

Családokat támogató programok, 

pld. vásárok, gyűjtések, stb. 

2 58 SZK által szervezett karácsonyi vásár,  

Szülői pénzbeli támogatás 

 

Erősségek: 

 

Intézményünk igyekszik a szülőkkel közösen olyan tevékenységek megszervezésére, melyek 

a közösségépítést célozzák. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o A szülők figyelmét még hatékonyabban rá kell irányítani a tevékenységek időpontjára 

 / sajnos nem elég az email/ szükséges a kiírás. Kommunikálni szükséges, hogy egymást is 

figyelmeztessék az óvodai eseményekre. 

 

 

 

3. Eredmények 

 

 

Forrás: PP, Munkaterv,  

Önértékelések és tanfelügyeleti 

ellenőrzés dokumentumai 

Szempont: 3.1. Milyen 

eredményességi mutatókat tartanak 

nyilván az intézményben?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket:  

 helyben szokásos megfigyelésen, vagy más 

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 intézmény által nyilvántartott elért eredmények a 2017-2018-as nevelési évben 
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Beiskolázási adatok 

 

 

Adatok 

Tanköteles korú gyermekek száma  

27Fő 

 

100% 

Közülük várhatóan a 2018-2019. tanévben 

 az iskolai tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 

 

21Fő 

 

     77% 

Várhatóan a 2018-2019. tanévben óvodában 

 maradó tanköteles korúak száma, aránya 

 

6Fő 

 

23% 

 

A tanköteles korú gyermekek közül, akik megkezdik iskolai tanulmányaikat, elérték az 

iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet. A szülő kezdeményezésére egy esetben kértük a 

Balatonfüredi Szakszolgálat véleményét is, iskolaérettségi vizsgálatot kezdeményeztünk. Ők 

további óvodai nevelést javasoltak. 

Az óvoda és a szülők közös döntése alapján 6 kisgyermek marad a 2018-2019-es nevelési 

évben az óvodában. Közülük egy kis gyermek már családba való visszagondozás miatt nem 

jár intézményünkbe. A többi kisgyermek a következő nevelési évben megerősítést, 

részképesség- mozgás-, logopédiai fejlesztést igényel. 

 

 

Ebben a nevelési évben a Halászteleki Református Egységes Gyógypedagógiai Intézménnyel 

kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően egy logopédus látta el a gyerekek 

logopédiai terápiáját, illetve ő végezte a beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral 

rendelkező gyerekek egyéni fejlesztését. Az intézmény a megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően nem tudta ellátni feladatát, nem volt nevelési tanácsadásra, mozgásterápiára, 

pszichológiai feladatellátásra, iskolaérettségi vizsgálat végzésére szakképzett szakemberük. A 

problémás esetekben szülői kezdeményezésre minden esetben a Balatonfüredi Szakszolgálat 

nyújtott segítséget. 

A fenti probléma megoldására az előző években jól működő, utazó szakember megbízási 

szerződéssel való alkalmazása javasolt. 

 

A rászoruló gyerekek az alábbi fejlesztési alkalmakon vettek részt: 

 

 

Fejlesztések Adatok 

Logopédiai fejlesztés 17 Fő 

Fejlesztő pedagógia 16 Fő 

Mozgás terápia 6  Fő 

 

 

Logopédiai fejlesztést azok a nagy csoportos korú gyerekek kaptak, akik az év eleji felmérés 

során terápiás megsegítést igényeltek. Egy három éves kisgyermek megkésett beszédfejlődés 

miatt járt terápiára. A heti logopédiai alkalmak száma növekedett, de nem minden kisgyermek 

kapott heti kétszer fejlesztést. Mozgásfejlesztést nem kapott helyben senki, pedig megfelelő 

helyiséget tudnánk már biztosítani. A Balatonfüredi Szakszolgálat biztosított lehetőséget a 

rászoruló gyerekeknek az intézmény keretein belül mozgásterápiás fejlesztésre is. A szülők 

közül mindenki élt ezzel a lehetőséggel. 
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Fluktuáció Adatok 

Más óvodába átvitt gyermekek száma 1 

2 Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma 

 

Egy kisgyermek édesapjával elköltözött a községből. Két kislány Budapestről iratkozott 

intézményünkbe. 

A következő nevelési évre előjegyzett gyermekek száma 22. Tapasztalataink azt mutatják, 

hogy ez a létszám folyamatosan változik. Az intézmény bővítésével lehetőségünk van 75 

kisgyermek felvételére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minden lehetőséget, programot megpróbálunk kihasználni, ami a mindennapokon túl 

élményt, ismeretet nyújt és fejleszti a gyermekeket. Nálunk járó pedagóguskollegáink, szülők, 

és vendégek szerint is, jó a mi óvodánkba bejönni, mert esztétikussá, barátságossá tesszük 

egyéni, évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódó saját készítésű dekorációinkkal, a gyerekek 

munkáival, szépen gondozott virágokkal. Megismertetjük gyermekeinket a helyi 

nevezetességekkel, természet adta lehetőségekkel (Balaton, erdő, növény és állatvilága) 

törekszünk a környezettudatos, és egészséges életmód kialakítására. Folyamatosan képezzük 

magunkat, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy másodszor is elnyerhessük a ZÖLD 

ÓVODA címet. Részt veszünk községünk életében. Ebben a nevelési évben munkánk 

elismeréseként elnyertük az „Örökség „díjat. 

Nyitottak vagyunk az új dolgokra. Ebben a nevelési évben a Madaras témahetet szülőkkel 

közös kirándulással zártuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a nevelési évben nagy létszámmal vettek részt a gyerekek OVI-FOCI foglalkozásokon. 

A gyerekek nagyon várták ezeket az alkalmakat, és szeretnénk a következő évben is 

biztosítani a tehetséges gyerekek fejlődését, illetve minden gyermek mozgásigényének 

kielégítéséhez szervezett formában hozzájárulni. 

 

Gyermekrendezvények és programok  
 

 

Színházlátogatások, műsoros 

rendezvények 

 Őszi meseszínház,  

 Kisteleki Zoltán : A kiskakas gyémánt fél 

krajcárja –interaktív meseszínház, 

  Hófehérkés meseszínház,   

Speciális fejlesztésben vagy programban részt vett 

gyermekek 

Résztvevők 

Zöld óvodai program 58 fő 

Madárbarát óvoda 58 fő 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások Résztvevők 

Néptánc 20fő 

Ovi-foci 20fő 

Katolikus hittan 10fő 

Református hittan 17 fő 
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 Oszi nyuszi kalandjai meseszínház.  

 Hárfa hangverseny.  

 Hüllőkiállítás.  

 Planetárium csillagsátor. 

 

 

Élményszerző kirándulások 

 

 2x kirándulás az Amfiteátrumhoz,  

 Kirándulás a lovasi Savanyú-kúthoz 

 Horgászás 

 

 

Szülői elégedettség mérés eredménye 
 

 

Ebben a nevelési évben is vizsgáltuk a szülők intézményünk iránti elégedettségét. A kiadott 

kérdőívek száma: 48. A visszaérkezett kérdőívek száma:39 

A kérdőívek kiértékelése után az alábbi eredmények láthatók: 

1. Az intézményben gyermekem viselkedése más felnőttekkel és a 
csoporttársakkal kulturált, udvarias. 

92% 
       

2. Gyermekem szokás és szabályrendszerének ellenőrzése 
rendszeres. 

89% 

3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 95% 

4.  Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem 
előrehaladásáról. 

90% 

5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze 
képességeit. 

88% 

6. Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket. 88% 

7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 80%! 

8. Az intézmény ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését. 89%          

9. Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi 
képességeit. 

87%! 

10. Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek 
szervezésére. 

84%! 

11. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos 
nevelésére. 

94% 

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

90% 

13. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok 
megismertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 

94% 

14. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi 
normákat, képessé válnak arra, hogy az adott értékrendet 
kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket 

96% 
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örömmel megéljék. 

15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas 
színvonalon végzik munkájukat. 

91% 

16. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az óvodával és 
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

87% 

 

A szülői kérdőívek alapján óvodánk erősségének tekintik: 

 Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, 

hogy az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket 

örömmel megéljék. 

 Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 

 Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 

magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 

 Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 

 Az intézményben gyermekem viselkedése más felnőttekkel és a csoporttársakkal 

kulturált, udvarias. 

 Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik 

munkájukat. 

 

 

A kérdőívek kiértékelésekor, összehasonlítva az előző évi eredményekkel, azt tapasztaltuk, 

hogy több területen fejlődés, ugyanakkor néhány területen stagnálás tapasztalható 

intézményünk munkájában. 

Fontos számunkra, hogy elmúlt évekhez hasonlóan, a szülők véleménye szerint, az 

intézményben folyó nevelés során sikeresen valósítjuk meg pedagógiai programunk egyik 

kiemelt feladatát, a környezettudatos magatartás kialakítását, környezeti nevelést.  

 Az eredményes tevékenykedéshez nagymértékben hozzá járul óvodapedagógusaink 

elkötelezettsége a fenntartható fejlődés iránt, illetve a fenntartó által biztosított költségvetés, 
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mely lehetővé tette, hogy másodszor is elnyerjük a „Zöld Óvoda” címet.  

A gyermekek óvodai neveléséhez kapcsolódó szakmai munka területei közül az erkölcsi 

nevelés, hagyományápolás, közösségi nevelés színvonalával elégedettek a szülők.  

Gyengeségeink a következők: 

  Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására 

 Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek szervezésére. 

 Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a 

szülők számára, hogy hozzájussanak az óvodával és gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz. 

 Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi képességeit. 

 

 A tehetséges gyermekek személyiségfejlődését intézményünk továbbra is kiemelt feladatának 

tekinti. Ennek érdekében elkészült a vezetői fejlesztési terv, és az öt évre szóló intézkedési 

terv/melléklet/ mely részletes kidolgozása tartalmazza további feladatainkat.  

Az óvodán kívüli tevékenységek tekintetében tapasztalataink azt mutatják, hogy a szülőknek 

csak egy része tekinti fontosnak az óvoda-család kapcsolatának erősítését. Kevesen vesznek 

részt az óvodán kívüli tevékenységekben, mindig ugyan azok a szülők vannak jelen 

előadásainkon, kirándulásokon. 

A kapcsolattartás erősítése érdekében ki fogjuk kérni a szülők véleményét a következő 

nevelési év elején, éljenek javaslattal arra vonatkozóan, hogyan lehetne az információáramlást 

hatékonyabbá tenni. 

Erősségek: 

o A kérdőívek értékelése és a vezetői tanfelügyelet eredményei megerősítenek 

bennünket abban, hogy Pedagógiai Programunk céljait, kitűzött feladatainkat jól 

sikerül megvalósítani. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek /tehetséggondozást, ill. felzárkózást 

igénylők/speciális támogatásának intézményre vonatkozó kidolgozása.  

o Javaslattételi lehetőség biztosítása az információáramlás hatékonyabbá tételére. 

Gyermeki elégedettség mérés eredménye 

 

Tevékenységek Szeretem Nem szeretem 

1.Asztali játék 20  91% 2 9 % 

2. Játék a szőnyegen 21   95% 1 5% 

3. Játék a babaszobában 10   45% 12 55 % 

4. Játék az udvaron 22 100 % - - 
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2017-2018-as nevelési évben a gyermekek kedvelt tevékenységei: 

 

 

 Játék az udvaron 

 Mese-vers 

 Játék a szőnyegen 

 Környezet megismerése 

 Öltözködés 

 Terítés 

 

  Kevésbé kedvelt tevékenységek: 

 Pihenés 

 Ének-zene, énekes játék 

 Matematika 

 Játék a babaszobában 

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy ebben a nevelési évben nagyon kevés időt 

tudtunk tölteni az óvoda udvarán, / az építkezés miatt csak a nevelési év végére készült el az 

udvar újrafüvesítése/ még is meghatározó ez a tevékenység. A séták, egyéb helyszíni 

foglalkozások lehetővé tették a környezet megismerését természetes körülmények között. 

A tevékenységi területek közül a gyerekek számára fontos a mese-vers. 

A három csoport kialakításával megszűnt a zsúfoltság, így a gyerekeknek megfelelő helyet 

tudunk biztosítani a szőnyegen, illetve az öltözködés is nyugodt körülmények között zajlik. 

  A kevésbé kedvelt tevékenységek közül a babaszobai játék megjelölése azzal magyarázható, 

hogy a megkérdezett gyerekek többsége fiú volt. A pihenést a megkérdezett gyerekek közül 

többen nem szeretik. A matematika tartalmú, illetve ének-zene tevékenységek kevésbé 

kedvelése elgondolkodó. 

 

 

5. Ábrázoló tevékenység 20 91 % 2 9% 

6. Testnevelés 20   91% 2 9 % 

7. Mese-vers 22  100% - - 

8. Matematika 18   82 % 4 18% 

9. Környezet megismerése 21   95 % 1 5% 

10. Ének, énekes játék 17   77 % 5  23% 

11. Öltözködés 21   95% 1 5% 

12.Terítés 21  95% 1 5% 

13.Fogmosás 20 91% 2 10% 

14.Pihenés 9  41% 13 59 % 
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A „kívánságtündér”című mesével kíváncsiak voltunk, milyen meghatározó élmények érték a 

gyerekeket ebben a nevelési évben és mit szeretnének még az óvodában. 

Szeretnének: 

 sokat játszani 

 kirándulni 

 sokat focizni. 

 

Kívánságaikat a következő nevelési év munkatervének készítésekor figyelembe vesszük. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Szabad játék biztosítása 

o Kirándulás a Vida tanyára 

o Az intézmény teremtsen lehetőséget a tehetség kibontakoztatására. 

Külső szakmai ellenőrzés eredményei 

 

 

Intézményünkben 2017. december 12-én került sor tanfelügyeleti ellenőrzésre. A három 

óvodai szakértő, tanfelügyelő az intézményi tanfelügyeleti eljárásban rögzítettek szerint 

végezte feladatát. Interjút készített a fenntartóval, az intézményvezetővel, 

óvodapedagógusokkal, szülőkkel. Végigjárták új intézményünket, megismerték az intézményi 

működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A dokumentumelemzésből, az 

interjúkból kialakított szakmai véleményük a beszámoló Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 c. részében részletesen megtalálható. A tanfelügyeleti ellenőrzés eredményére alapozva 

elkészítettük öt évre szóló intézkedési tervünket, mely a mellékletben megtalálható. 

 

 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

 

Forrás: PP, SZMSZ, 

Munkaterv 

Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik?  
 

Elvárás: A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével 

határozzák meg.  
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Intézményünk bővítésével nevelőtestületünk létszáma megemelkedett, így nemcsak 

Önértékelési csoport, mint szakmai csoport, működik intézményünkben, hanem önálló 

munkaközösség létrehozására is lehetőségünk volt. Szeptembertől megalakult a „Zöld Ovi 

„munkaközösség, melynek vezetője Rásky Ervinné. A munkaközösségtől azt várjuk, hogy 

szakmai munkánkat tegye színvonalasabbá, aktívan vegye ki részét az intézményben 

programszervezésben, szakmai munka színvonalasabbá tételében.  

A munkatervben szereplő intézményi működést elősegítő feladatmegosztás megvalósult. 

 

Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.  

 

 

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége 

 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

1.  Nevelőtestületi 

tanácskozások (nevelés 

nélküli munkanap, 

nevelőtestületi értekezlet) 

Nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli 

napok a munkatervnek megfelelően kerültek 

megszervezésre. 

 

2.   

Munkaértekezletek   
A heti rendszerességgel megtartott tanácskozás, 

melyen a nevelőtestület tagjai vesznek részt, 

lehetőséget biztosít az információ áramlásra, 

szakmai tapasztalatok cseréjére. 

3.  Alkalomszerű, szükség 

szerinti munkaértekezletek  

 

A munkatervtől eltérően, a szükség szerint is 

került sor rendkívüli értekezletre, információ 

átadásra. 

4.  Munkatársi értekezletek a 

teljes dolgozói kör 

bevonásával 

A munkaterv szerint kerültek megszervezésre. 

5.  Hospitálás, szakmai 

tapasztalatcsere 

Az önértékelés során történő tevékenység 

látogatás alkalmat adott a hospitálásra. 

6.  Elektronikus 

kapcsolattartás 

(E-mail, közösségi oldal, 

Online munkafelület 

használata, stb.) 

A szakmai munka egymás közötti megosztása, 

illetve információ cseré folyamatos volt.  

7.  Faliújság A tervező naptár kifüggesztése mindenki 

számára megfelelő információt szolgáltatott. 

 

 

 



27 
 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, 

Munkaterv 

 

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.  

 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.  

 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik.  

 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség 

támogatásában, továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik 

a társadalmi szerepvállalás is. 

Szempont: 5.1. Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek az intézmény 

eredményeiről?  
 

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik.  
 

Az intézményben a következő tájékoztatási formákat alkalmazzuk: 

 

Az információ átadás színterei Külső  kapcsolatok  - Szöveges értékelés 

 Szóbeli 

 

Egyéni beszélgetések 

A szülői igényeknek megfelelően, közösen előre 

megbeszélt időpont egyeztetéssel, történnek egyéni 

beszélgetések a gyermekek fejlődéséről. 

 

Értekezletek, megbeszélések 

A szülői értekezletek látogatottsága a nevelési év 

során folyamatosan változó.. Év elején a szülők 

aktívabbak, majd év közben kevésbé érdeklődőek, 

évvégén a több program miatt, ismét érdeklődők. 

 

 

 

Előadások 

Ebben a nevelési évben szülői értekezlettel 

összekötötten szerveztünk előadást „Hogyan 

segítsem gyermekem fejlődését?” címmel a szülők 

számára. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a szülői 

igények nagyon alacsonyak ebben a témában. 

 Írásbeli 

Hirdetőtábla A szülők figyelmetlenek, nem olvassák el a hirdető 

táblára kitett információkat. 

Meghívó Intézményünk eseményeire szóló meghívókat 

elektronikus formában juttatjuk el a szülőknek. 
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Közösségi oldal Web oldalunkat igyekszünk az aktualitásoknak 

megfelelően működtetni. 

Levél A szülők, az intézményt közösségi szinten érintő 

információkról elektronikus formában kapnak 

tájékoztatást. Probléma, hogy a szülők nem olvassák 

el elég alaposan, és figyelmesen az információt, ha 

többféle dolgot közlünk, a végét már elfelejtik 

értelmezni.  
 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Szülői értekezleten a szülők figyelmének felhívása a kifüggesztett tájékoztatás 

elolvasására.  

o A szülők figyelmének felhívása az e-mailben elküldött tájékoztatás kinyomtatott, és 

kifüggesztett példányának elolvasására. 

o Javaslat kérése a szülőktől, a hatékonyabb információáramlás elérése érdekében. 
 

 

 

 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

 

Forrás: PP, MIP, SZMSZ, 

Továbbképzési / beiskolázási terv, 

Munkaterv 

 

 

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.  

Megújult intézményünkben egy teljes óvodai csoport, illetve bölcsődei csoport eszközeire, 

bútorzatának beszerzésére volt szükség. 

Intézményünk jól felszerelt, minden igény megfelelő, esztétikus. 

A zsúfoltság megszűnt, minden kisgyermeknek megfelelő hely, eszköz biztosítható. A tágas 

terek, a kialakított fejlesztő szoba, só szoba hozzájárul a jó színvonalú szakmai munka 

megvalósításához, az egészséges életmód alakításához. 

A konyha átalakítására is sor került. Szeptembertől diétás szakács alkalmazásával az 

ételallergiás gyerekek étkeztetését is biztosítani tudjuk. Ő látja el a bölcsődések étkeztetését 

is. 
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Folyamatos az edények cseréje, illetve pótlása. Továbbra is sürgősen megoldandó feladataink 

közé tartozik a konyha, étterem felújítása, az éttermi nyílászárók cseréje, mert fűtési 

kapacitásunk jelentős részét feleslegesen használjuk fel, a rossz nyílászáróknak köszönhetően. 

A nagy esőzésekkor több esetben is a padlózatról merni kellett a vizet. A gyermekétkeztetés 

javítására, konyha, étterem felújítására, új eszközök beszerzésére önkormányzatunk 

pályázatot adott be. Bízunk a sikeres elbírálásban. 

A kibővült intézmény feladatainak ellátásához szükségessé vált technikai eszközeink 

számának bővítése, új laptop, mobiltelefon, hordozható telefon beszerzésére került sor. 

Intézményünk 2017-ben másodszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, ennek megfelelően a 

következő időszakban igyekszünk a kritériumrendszer által felvázolt feladatok 

megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére.  

Intézményünk udvara, az építkezés miatt, csak a nevelési év végére vált használhatóvá.  

Új locsolórendszer került kialakításra, gyepszőnyeget kapott, az udvari játékok  festéssel történő 

állagmegóvása folyamatos. A bölcsődések udvarrésze is kialakításra került, melyre homokozót 

vásároltunk. 

Személyi feltételek 

 

Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  

 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségletéről.  

 

A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára.  

 

A 2017-2018-as nevelési évben alkalmazotti létszámunk megnövekedett. 

 

 Száma Kötelező óraszám 

Intézményvezető 1 10 

Intézményvezető-helyettes 1 24 

 Óvodapedagógus 5 32 

Kisgyermeknevelő 2 35 

Óvodai dajka 3 40 

Pedagógiai asszisztens 1 40 

Bölcsődei dajka 1 20 

Élelmezésvezető 1 40 

Diétás Szakács 1 40 

Szakács 2 40 

Konyhai kisegítő 1 40 

Szakács 1 20 

Karbantartó 1 10 
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Az alkalmazottak rendelkeznek szakképesítéssel. 

A nevelési év során egy óvodapedagógus, kisgyermekszületése miatt, fizetés nélküli 

szabadságra ment. Helyettesítését, óvodapedagógus hiány miatt, a fenntartó engedélyével, 

pedagógiai asszisztens alkalmazásával tudtuk biztosítani. 

 

A továbbképzések a következőképpen valósultak meg: 

  

 1 fő óvodapedagógus: Évindító szakmai nap óvodák számára (7 óra) 

 

A konyha, jelentős szerepet tölt be községünk életében, számos eseményen dicsérik az itt 

készülő ételeket.  

Itt készül a Márton-napi libasült, Szüreti-bálra, a szép korúak karácsonyára, iskolai karácsonyi 

ünnepélyre, Falukarácsonyra a pogácsa és egyéb ételek. Kiszolgálja a Sport bál közönségét, 

Nyugdíjas farsangra érkezőket.  

A község számos programján kínálják a vendégeket: Jókai bableves muri, Halászlé-főző 

verseny, Falunap, Nyugdíjas majális, Sportolói Bankett, Vállalkozó est, Könyvbemutatók, 

teadélutánok. Számos sporttal kapcsolatos rendezvényre készít pörköltet. 

A felsoroltakon túl biztosítja a bölcsődések, az óvodások, iskolások, ételallergiások, 

nyugdíjas, szociális és vendégétkezők ellátását. Összehasonlításképpen az alábbi adag számok 

készültek: 

 

 

 

 szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 

Adag 

2014/2015 
181 157 181 170 160 172 187 168 193 162 

Adag 

2015/2016 
187 158 190 202 206 181 155 198 200 173 

Adag 

2016/2017 
219 224 200 208 217 217 224 194 236 177 

Adag 

2017/2018 
239 223 231 237 232 235 234 209 262 228 
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Összefoglaló gondolatok 

Az elmúlt nevelési évet egy új, többcélú intézményben nagyon kellemes körülmények között 

töltöttük. A bölcsődések és óvodások is új élményekkel lettek gazdagabbak, személyiségük 

folyamatosan fejlődött, jól érezték magukat intézményünkben.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy nevelőközösségünk által megfogalmazott, munkatervben 

kitűzött célok megvalósultak. Sikeres intézményi szakmai ellenőrzést tudhatunk magunk 

mögött. Ennek eredménye megerősített bennünket abban, hogy értékteremtő munkát végzünk, 

partnereink elégedettek. 

A beszámolóban megfogalmazott fejleszthetőségekre alapozva igyekszünk elkészíteni a 

következő nevelési év munkatervét, mert szeretnénk megfelelni az intézményünkkel szemben 

támasztott partneri elvárásoknak egy új, korszerű, magas szakmai színvonalon működő három 

csoportos óvodában. 

 

 

Alsóörs, 2017. augusztus 25.                                               Csiszárné Huszár Judit 

                                                                                                    intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


