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Bevezető  

  

Az 2020/2021. nevelési év ismét sokrétű és alapvető változásokat hozott életünkben, mely további 

hosszútávú szemléletformálásra késztet minket.  

  

Ez az év a tavalyinál is súlyosabban érintette a világot, a gazdaságot. Iparágak roppantak össze, szakmák 

gyakorlói mentek tönkre. Családok ezrei küszködtek és küszködnek ma is a bizonytalansággal. De 

választott hivatásunk minden helyzetben kötelez minket a rugalmas, magas szintű és felkészült 

munkavégzésre a gyermekek, a családok érdekében.  

  

Kiemelt köszönet jár az egész nevelőtestületnek, alkalmazotti közösségnek a gyors és rugalmas, magas 

szintű és felkészült munkájukért, amelyről tanúbizonyságot tettek a vírus által fenyegetett időszakban és 

az ismételt digitális átállás során.  

  

A Józsefvárosi Óvodák (JÓK) összehangolt, gazdaságos működéssel biztosítja a 12 tagintézmény jogszerű, 

költséghatékony és magas színvonalú működését. Intézményünkben a pedagógiai programunkon alapuló, 

a nevelési alapelvekben, értékrendben megegyező, ugyanakkor sokszínű, színvonalas pedagógiai 

gyakorlatot valósítunk meg.  

 

Pedagógiai hitvallásunkban a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, a stabil biztonság, a 

differenciált, személyre szóló bánásmód. A gyermekek jogainak, érdekének maradéktalan érvényesítése a 

mindennapi nevelőmunkában, a személyes felelősség erősítése a nevelői közösségben. A változásokra 

nyitott szervezet megteremtése, reagálás az intézményt érő kihívásokra, a jövőkép kialakítása és 

kommunikálása, valamint a stratégiai és operatív szempontból fejlesztést igénylő területek azonosítása.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                   

         
  

Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 
OM azonosító: 034388 

 +36 (1) 317 31 67 

 08egyesitettovoda.hu 

 meseovi03@gmail.com 

 1085 Budapest,  

Somogyi Béla u. 9-15. 

 

 
  Helyzetkép  

   

Az Alapító Okirat szerint 2020 szeptemberében 5 csoporttal és 128 férőhellyel indítottuk a nevelési évet.   

 

 Feltöltöttség összesített mutatói 2020. szeptember elsejei állapot szerint   

Férőhely  Tényleges 

Létszám  

SNI 

gyermekek 

száma  

BTM 

gyermekek 

száma  

Számított 

létszám  

Feltöltöttség  

%/ 2011. évi 

CXC. törvény 5. 

számú 

melléklet BB  

maximum  

csoportlétszám 

alapján 25 fővel 

számolva /  

128  111  1  2  112  87%  

128  113  1  1  115  90%  

    

1.Pedagógiai folyamatok   

  

Tervezés:  

  

A JÓK éves munkatervében az összhang biztosítása a stratégiai dokumentumok, a tagóvodák és a 

munkaközösségek éves terveivel.  Az előző nevelési év értékelésének megállapításainak figyelembevétele 

a következő nevelési év tervezésében, megvalósításában.  

 

NEO által meghatározott stratégiai és operatív célrendszerhez igazodva készítettük el a tagóvodai 

munkatervet.  A Munkatervben az előző nevelési év értékelése, valamint a pedagógiai munkát befolyásoló 

mérési eredmények alapján, a szükséges fejlesztési irányok meghatározása megtörtént.  

  

Megvalósítás:  

 A 2020/2021-es éves munkaterv feladatai a stratégiai tervek megvalósulásait tartalmazó beszámolók, 

értékelések tükrözik. A megvalósítás elve a „kell és a lehet” keretin belül rugalmasan, következetesen, az 

adott helyzetek és elvárások értelmében történt. A megvalósítás/megvalósulás alapját továbbra is a már 

kialakított szakmai hagyományaink adták, értékkövetéssel és -átadással az új kollégák, szülők és más 

partnereink felé. A megvalósítások szervezeti szinten a csatolt beszámolók alapján történtek, 

csoportszinten a csoportnaplókban reflexiókkal, felelősi beszámolókban adnak visszajelzést a pedagógiai 

munkáról.   
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  Ellenőrzés:  

Az ellenőrzés intézményen belül, belső ellenőrzési terv alapján valósult meg.    

Az ellenőrzések a spontán megfigyeléstől a dokumentum-ellenőrzésig, a beszámolókon át, változatos 

módon és formában, rendszeres jelleggel történt az év során.   

Belső ellenőrzéseim előre tervezett, visszatérő, alkalmankénti látogatásokkal történtek.  

Az ellenőrzött tevékenységek – a kiemelt feladatok mellett –, az alábbi területeken valósultak meg, 

mindenkinél a tervezettnek megfelelően: a higiéniai szabályok betartása, a folyamatos napirend, 

szabadjáték, párhuzamos tevékenységekben megvalósuló tapasztalatszerzés, projektmódszer 

alkalmazása, személyre szabott ellenőrzés, értékelés, egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása, 

mozgásos tevékenységek beépítése. 

Kiemelt célom az önreflektív szemlélet alakítása, mely az önértékelés metódusát hivatott fejleszteni.  

Értékelés szempontjából az egységes elvek, a következetes ellenőrzés és az állandó jelenlét, kiegyenlített, 

folyamatos, jó szakmai munkát generált a kollégák körében.   

Értékelés:  

A fejlődési naplók eredményeit félévenként összesítettük, egyénenként és csoportonként is, az 

eredményeket elemeztük és fogadóóra keretében megismertettük a szülőkkel, a megtekintés tényét 

minden esetben aláírattuk a szülőkkel. A nevelési év végén a fejlesztőpedagógus, a csoportos óvónők 

írásban beszámolnak éves munkájukról.  

  

Mind a felnőtteknél, mind a gyermekeknél tudatosan alakítjuk az önértékelés képességét, legyenek 

tisztában saját erősségeikkel és határaikkal, segítve a felnőtt, illetve gyermeki autonómia 

kibontakoztatását, fejlesztését.  

Korrekció:  

Az ellenőrzések eredményeit folyamatosan, tudatosan figyelemmel kísérjük, beépítjük a következő 

fejlesztési ciklusba. Szakmai fórumainkon közösen megvitatva, egyeztetve gondoljuk át a hatékony 

továbblépéseket, fejlesztéseket. A változó jogi hátteren és az óvodánkba érkező családok másságain túl a 

folyamatos elvárásbeli megújulások kihívás elé állítják intézményünket a szakmai hagyományaink és 

értékeink megőrzésében.   

Koronavírus:  

2020/2021. nevelési év a koronavírus járvány miatt szeptemberben ismét intézkedési tervet kellett 

készíteni, melyet évközben többször a kormányrendeletekhez igazítottunk.  
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A koronavírus-járvány nem kímélt minket sem, novembertől áprilisig szinte mindig volt olyan munkatárs, 

gyermek, aki fertőzött volt. Természetesen különböző intézkedésekkel jártak ezek az ügyek. Többször 

szükséges volt az EMMI engedélye az ideiglenes csoportbezárásokra.   

A Kormány általi november végi és decemberi kampányszerű tesztelésben a munkavállalók nagy része 

részt vett, pozitív esetek kiszűrésével zárult a mintavétel.   

A Kormány rendkívüli zárvatartást rendelt el 2021. március 8. és április 19. között, kötelező 

gyermekfelügyelet biztosításával. Óvodánkban is éltek a lehetőséggel a szülők, akiknek szükségük volt a 

napközbeni gyermekfelügyeletre.  

A márciusi oltási kampány keretében szervezett oltás lehetőségével éltek a dolgozók.  

OVPED digitális rendszer folyamatos bevezetése.  

Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért projekttel kapcsolatos feladatok, és a józsefvárosi óvodák 

népszerűsítéséből adódó tagóvodai feladatok beépítése.  

A tervezettektől eltérő önértékelési feladatok elvégzése további korrekciót igényeltek. A törvényi 

előírásoknak megfelelően az óvodapedagógusok önértékelése megtörtént.   

2. Személyiség- és közösségfejlesztés   

   

Személyiségfejlesztés:  

  

Az egyesített pedagógiai programhoz csatlakozás során programunk alappilléreként a művészeti 

tartalmakat megtartva, a külső világ tevékeny megismerésére alapozva, a környezettudatos életmód 

alapjainak megteremtésével határoztuk meg pedagógiai programunk sajátosságait.  

 

A közvetlen rácsodálkozás élményére építünk a témafeldolgozásoknál, minden lehetséges, megoldható 

tartalomnál, külső helyszíneken.  

  

2020/2021-es nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai:   

Klímavédelem, környezettudatos életmód magatartásformáinak alakítása gyermekek, szülők körében   

A fenntarthatóságra nevelés jegyében a környezettudatos magatartás kialakítását, megalapozását, 

programunk elsődleges feladatként határozza meg. Óvodai környezetünk (külső-belső) kialakítása, a 

berendezés, a különféle eszközök és kiemelten a gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával 
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szolgáló jelenléte, segítőkészsége meghatározó az óvodáskorú gyermekek környezettudatos 

szemléletmódjának kialakításában.     

 

Célunk:  

A környezettudatos magatartás megerősítése mellett tapasztalati úton történő ismeret, és 

élményszerzés biztosítása a gyermekeknek.     

A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák kialakítása.     

Ennek érdekében kiemelt figyelmet kap az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi 

megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori 

sajátosságait figyelembe véve, sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.   

 

Feladataink:    

 

Takarékosság:    

• Takarékosság a mindennapi életben.    

• Az energiatakarékosság fontossága, lehetőségei a mindennapjainkban és 

óvodában. 

• A takarékosabb energiafelhasználás tudatosítása. 

• Tisztálkodás során a vízzel való takarékosság. 

• Az árammal való takarékosság során az igény kialakítása gyermekeinkben, 

hogy csoporton belül, illetve az óvoda területén kérje a felnőtt segítségét, 

hívja fel a felnőtt figyelmét a villany lekapcsolására.  

• A környezettudatos viselkedés, ok-okozati  összefüggések megláttatása. 

 

Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés:    

• A felelős környezeti viselkedésünk formálása, környezetszennyezés-

környezetvédelem.    

• Hulladék és szemét közötti  különbség megértetése, tudatosítása.    

• A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati alkalmazása a mindennapokban.     

• Újrahasznosítás fontossága.     

Természetvédelem:    

• Alakuljon ki a természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív 

beállítódás, erősödjön a környezettudatos magatartás. 
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• Állatvédelemre nevelés:  

o A körülöttünk élő madarakra való odafigyelés, a velük való törődés, 

tehát a napi madárvédelem szemléletének az egyéni élménnyel való 

összekapcsolása.    

o Madártani ösvény megismerése, odúk, madáretetők gondozása    

o Madáretetés fontossága, haszna. 

o A környezettudatosság szemléletének mélyítése: a madarakra és a 

környezetünkre való odafigyelés révén 2021 májusában elnyertük a 

Madárbarát kert címet.      

Eredmények: 

Segítettük a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit.  

Kihasználtuk intézményünkben a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.  

Lehetővé tettük a gyerekek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtunk is múlik.  

Segítettük a gyermeket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről.  

A feldolgozás eredményeit, megvalósulását a zöld faliújságokon követhették nyomon a szülők és a 

gyermekek.  

 

A kollégák a fenntarthatósági témahét keretében számoltak be a csoportokban megvalósuló munkáról.  

    

Zöld Óvoda programnaptár megvalósulása:  

   

Komposztálás Világnapja /10.10./ – csoportszintű tevékenység   

Medve nap /02.01./ – csoportszintű tevékenység   

Vizes élőhelyek napja /02.01./ – csoportszintű tevékenység   

Újrapapír napja /03.19./ – csoportszintű tevékenység   

Víz Világnapja /03.22./ – csoportszintű tevékenység   

Egy gyerek - egy palánta – szülői munkadélután, kertszépítés   

Föld napja /04.22./ – óvodai szintű tevékenység   

Madarak - Fák Világnapja /05.10./ – óvodai szintű tevékenység   

Környezetvédelmi Világnap /06.05./ – csoportszintű tevékenység   

Márciustól tervezett Zöld napi programjaink a járványhelyzet miatt részben online is megvalósultak.  
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Az újrahasznosítás folyamatosan jelen volt az év során, melyet kiállítás formájában is megjelenítettünk a 

gyermekek alkotásaiból.                                                            

A „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” projekt keretében:  

Deszegregáció, esélyegyenlőség biztosítása   

A gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásával az életkori, 

egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével:    

• elősegítse gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését;    

• lehetővé tegye a gyermeki személyiség teljes kibontakozását;    

• a családokkal való hatékony együttműködés, az együttnevelés, segítse a 

helyes szociális magatartásformák kialakulását;  

• megismertesse és ápolja a nemzeti és nemzetiség hagyományait, kultúráját, 

nyelvét; 

• az önazonosság megőrzésével, biztosítsa a multikulturális nevelésen alapuló 

integráció lehetőségét; 

• közvetetten segítse elő az iskolai beilleszkedést; 

• a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, 

fejlődésének segítése.  

• Céljaink eléréséhez a helyi pedagógiai programban megfogalmazott feladatok 

megvalósítását a munkatervünkbe terveztük.    

A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelése irányelvének megfelelően célunk, hogy:    

• a gyermekek számára megfelelő érzelmi biztonságot nyújtó környezetet 

biztosítsunk,    

• az óvodai nyelvi neveléssel megalapozzuk a gyermekek iskolai nyelvi 

nevelésének megkezdését, 

• a lehetőségeknek megfelelően átörökítsük a kulturális hagyományokat, 

melyeket beépítünk óvodai életünkbe is. 

Egészségvédelem, egészségre nevelés   

• A gyermek egészséges testi és szellemi fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

egészséges és biztonságos környezet biztosítása.     

• Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás 

fejlődésének elősegítése.    

• A napi életritmus kialakítása.    
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• A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése.    

• A gyerekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.    

• Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.    

• Megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve, 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.    

• A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás és megalapozása.    

    

Tehetséggondozás, a tehetségígéretek felfedezése, tehetségműhelyek működtetése   

Tehetséggondozásunk célja:  

- felismerni a tehetséget és megjelenési formáit; 

- segíteni a gyermeket a továbbfejlődésben; 

- kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit (erős 

oldalának fejlesztése); 

- a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése (pszichomotoros és 

érzelmi-akarati éretlenség); 

- megfelelő szeretetteljes légkör biztosítása. 

Feladataink:  

- sokféle tevékenység kínálata, ezzel segítve a gyermekeket érdeklődési területeik megismerésében;  

- egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés; 

- a gyermek pozitív én-tudatának kialakítása és erősítése; 

- elfogadó és támogató környezet kialakítása; 

- a tehetségfejlesztő programok megszervezése, az óvodai élet gazdagítása egyéb tevékenységekkel; 

- pedagógusok továbbképzésének biztosítása e területen; 

- a szülők tájékoztatása és megnyerése a közös munka érdekében. 

  

Tehetségműhelyeink az alábbi képességterületek köré szerveződtek:  

 

• Nyelvi tehetségterület  

• Zenei tehetségterület  

• Testi-Kinesztetikus tehetségterület 

• Logikai tehetségterület 

• Térbeli-vizuális tehetségterület  

  

A járványügyi biztonsági szabályok miatt csoportszinten valósultak meg a tervezett feladatok.  
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Pályázatunk eredményeként elnyertük az akkreditált kiváló tehetségpont címet.  

  

Közösségfejlesztés:  

A gyermekek együttműködésének, szocializációjának alakítása csoporton belüli óvodapedagógusi feladat, 

melynek elvei és gyakorlata intézményszinten azonos. A közösségfejlesztés fő eszköze a kapcsolatépítő 

kommunikáció, és a csoporton/óvodán belüli szokás-szabályrendszer kialakítása. A közösségfejlesztésre, 

kapcsolatépítésre az alábbi óvodai hagyományaink, szokásaink is hivatottak, melyek a gyermeki 

közösségen túl a felnőtt közösség, különös tekintettel a szülői közösség kapcsolatainak alakítására is 

szolgál a családok bevonásával.   

A járvány miatt intézményen belül csoportszinten az alábbi programok valósultak meg:  

Megvalósult programok  

           Időpont      Program neve           Résztvevők               Felelős  

2020.09.30  Népmese Világnapja  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Micimackó Csoport  

2020.10.01  Zene Világnapja  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Süni Csoport  

2020.10.04  Állatok Világnapja  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Kis Vuk Csoport  

2020.10.10  Komposzt Világnap  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Kippkopp Csoport  

2020.10.13.  Szüret  Süni, Kisvakond Csoport  Kisvakond Csoport  

2020.10.15.  Kézmosás Világnapja  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Süni Csoport  

2020.10.22  Tök Jó Nap  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Kis Vuk Csoport  



 
 

                   

         
  

Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 
OM azonosító: 034388 

 +36 (1) 317 31 67 

 08egyesitettovoda.hu 

 meseovi03@gmail.com 

 1085 Budapest,  

Somogyi Béla u. 9-15. 

 

 
2020.11.11  Márton nap  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Kisvakond Csoport  

2020.12.07.  Mikulás  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Micimackó Csoport  

2020.12.14.-16.  Advent, Karácsonyi 

teadélután  

Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Micimackó Csoport  

2021. 02.12.  Farsang  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Kippkopp csoport  

2021.03.16.  Március 15.  Ügyeleti csoportok  Kisvakond csoport  

2021.03.22.  Víz Világnapja   

Happy-day  

Ügyeleti csoportok  Kisvakond csoport  

2021.04.07.  Húsvét  Ügyeleti csoportok  Micimackó csoport  

2021.04.22  FÖLD NAPJA  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Micimackó Csoport  

2021.04.30.  Méhecske nap  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Kisvakond csoport  

2021.04.27  FKF hulladék  

Szemlélet, Tudatosan 

szelektíven  

Kippkopp és Micimackó 

Csoport  

Micimackó Csoport  

2021.05.04.  Tűzoltók napja  Kisvuk csoport  Kisvuk csoport  

2021. 05. 3.-5.  Anyák napja  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

2021.05.10.  Madarak Fák napja  Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Kisvakond csoport  
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2021.05.27.  Búcsú az óvodától  Micimackó csoport  Micimackó csoport  

2021.05.28.  Búcsú az óvodától  Kippkopp csoport  Kippkopp csoport  

2021.05.31.  Gyermeknapi játékos 

vetélkedés  

Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Süni csoport  

2021.06.05.  Környezetvédelem 

Világnapja  

Micimackó, Süni,  

Kisvakond, Kis Vuk,  

Kippkopp Csoport  

Micimackó csoport  

  

Külső helyszínekre tervezett programjaink a járványhelyzet miatt elmaradtak.  

  

Az óvodai dolgozók, az alkalmazotti testület körében mint közösségfejlesztő esemény, hagyományként 

idén is név- és születésnapok egyéni igény szerinti tartása, köszöntése, esküvőre, gyermekszületésre való 

köszöntés, gratuláció erősíti közösségünket. De a végső búcsú is beárnyékolta nevelési évünket, több 

esetben.  

 

3. Eredmények   

   

Beiskolázással kapcsolatos adatok:   

   

Év   

   

Tankötelesek   

Óvodában marad      

Tankötelezettségét 

kezdi   

   

Dokumentum   OH Szülői 

kérésre   

Szakvélemény 

alapján   

2021   43  4  4  35   Óvodai 

Szakvélemények   

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszámának alakulása 

Hátrányos helyzet:   

Időszak   Hátrányos helyzetű   Halmozottan hátrányos 

helyzetű   

Dokumentum   

2020. október 1.   3  0   Statisztika 2020  

2021. május 31.   5  0   Hátrányos helyzetű gyermekek 

nyilvántartása 
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Sajátos nevelési igény:   

Időszak   SNI 2 főnek számít   SNI 3 főnek számít   Dokumentum   

2020. október 1.   1  0  Statisztika 2019  

2021. május 31.   0   1     

   

Óvodai étkeztetéssel kapcsolatos létszámadatok:   

Időszak   100%-os normatív kedvezményben részesülők    100%-os normatív 

kedvezményben 

nem részesülők   Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény   

SNI   HH   HHH   Tartós 

beteg   

Nagy- 

családos   

Nyilatkozat 

alapján   

2020. 09. 01.   6   1  3   0  1  6  58  40  

2021. 05. 30.   5  1   4   0   3  11  50  44   

  

Mérési eredmények:  

A gyermekek mérése az adott nevelési évben a tagóvodánk gyakorlatának megfelelő formában 

megvalósult és dokumentálásra került (4 fő fejlettségi terület százalékos mérése és az 5. életévüket 

betöltött gyermekek rövid DIFER mérése). Azonban a rendkívüli második félév miatt a májusi mérések 

nem teljesülhettek a szokásos rendben: a gyerekek többsége élt az otthon biztonságának lehetőségével, 

így fejlődésük csak a szülőktől kapott közvetett úton volt nyomon követhető, amely miatt egyéni fejlődési 

dossziéjukban felelősséggel, kellő szakmaisággal nem volt megítélhető a nevelési év végére elért 

fejlettségi szintjük. Ez az információ minden gyermek egyéni fejlődési dossziéjában dokumentálásra 

került.   

Az adott nevelési évben felvett gyermekek száma 50 volt. A második félévi aktuális 113 fős összlétszámból 

1 SNI-s kisgyermekünk volt (kevert specifikus fejlődési zavar, gyermekkori autizmus l). 4 fő hátrányos 

helyzetű (HH) kisgyerek jár a Mesepalota Tagóvodába; halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek ebben 

a nevelési évben sem járt intézményünkbe.   

Az iskolaköteles gyerekek létszáma 43, közülük az elvégzett mérések eredményei és a szülőkkel történő 

egyeztetés alapján (egyéni fogadóórák) 4-et küldtünk a VIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálathoz 

iskolaérettségi vizsgálatra, illetve 4 iskolaköteles korú gyermek gondviselője kérte az iskolába járási 

kötelezettség teljesítése alól felmentését az Oktatási Hivatalnál. 2 gyermeknek van érvényes szakértői 

papírja (BTMN); 3 gyermek tanulási nehézséggel küzd.  

Rajtuk kívül fejlesztőpedagógusi egyéni/kiscsoportos foglalkozásra (kognitív, mozgásos) heti 1-2-3 

alkalommal 21 gyermek jár a középső-nagycsoportos korosztályból.  
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A Mesepalota Tagóvodában a gyermekek fejlődésének, fejlettségének mérése az I. félévben minden 

képességterületre kiterjedő egyéni mérőlappal történik, illetve az 5. életévüket betöltött gyermekeknél a 

rövid DIFER mérőrendszerrel. Az óvodapedagógusok a csoportban a napi tevékenységek során 

rendszeresen „mérik” a gyerekeket, feljegyzéseket készítenek róluk, melyek az egyéni mérőlapra 

bekerülnek és alapját képezik az egyéni fejlesztési terveknek is. Ebben segíti napi szinten munkájukat 

fejlesztőpedagógusunk.   

Méréseink lényege a gyermekek adottságaira, képességeire vonatkozó megfigyeléseken alapul. Az 

intézmény alapdokumentumaiban rögzített közös alapelvek és követelmények alapján történik. A 

gyermeki fejlődés dokumentálása folyamatos, elemzését az óvodapedagógusok rendszeresen végzik az 

egyes csoportokban és évente kétszer – novemberben és áprilisban – rögzítik ezt a mérőlapon. Ez alapján, 

ezen dokumentumok elemzése után készülnek az egyes gyerekekre vonatkozó egyéni fejlesztési tervek, 

melyek szintén a mérőlapok szerves részei dokumentációnkban. A mérések eredményeiről folyamatosan 

beszámolunk a szülőknek, és visszacsatolunk életkori sajátosságokat figyelembe véve a gyerekeknek is.   

A gyerekek anyanyelvi fejlesztésében, a beszédhibák javításában, korrigálásában segítségünkre van a 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézményéből kijáró logopédus, aki heti 2 alkalommal 

foglalkozik elsősorban az 5. életévüket betöltött, iskolaköteles gyermekekkel.   

A speciális fejlesztést, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, heti rendszerben a JEGYMI utazó 

gyógypedagógusai látták el.  

Ettől a nevelési évtől két óvodapszichológus is segítette munkánkat.  

Intézményünkben, betegség miatt, ez részben valósult meg.  

Mérőrendszerünk alapja továbbra is az Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése című kiadvány 

(szerző: Patyi Zoltánné; kiadó, kiadás éve: Sprint Kiadó, 2014). 

  

Ebben a dokumentációban a gyerekek egyéni dossziéiban találhatók az egyéni fejlődési eredmények, és a 

fejlődési lap alapján indokolt fejlesztési tervek, javaslatok.   

DIFER mérés 

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált rendszer (DIFER) az óvoda-iskola átmenet során 

kritikus elemi készségek diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer 4-8 évesek számára. A hét 

vizsgált terület: 

 

1. Írásmozgás-koordináció 

2. Beszédhanghallás 

3. Relációszókincs 
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4. Elemi számolási készség 

5. Tapasztalati következtetés 

6. Tapasztalati összefüggés-kezelés 

7. Szocialitás 

A DIFER mérés minden területen 5 fejlődési szakaszt különít el. A fejlődést az úgynevezett „Fejlődési 

mutató” segítségével követhetjük nyomon 4 éves kortól egészen 8 éves korig. Az öt szakasz a következő: 

- előkészítő 

- kezdő 

- haladó 

- befejező 

- optimum 

A 2020/2021. nevelési évben két csoportot érintett ez a mérés: 

Kippkopp csoport:  

• optimum: 14 fő (64%)  

• befejező: 2 fő, (9%) 

• haladó: 2 fő, (9%) 

• kezdő: 4 fő, (18%) 

Micimackó csoport:  

• optimum: 12 fő, (57%) 

• befejező: 4 fő (19%) 

• haladó: 3 fő (14%) 

• kezdő: 2fő (10%) 

  

Pályázatok  

Az intézmény 

neve  
Pályázat címe, kiírója  

megvalósult  

igen - nem  

Mesepalota  Gyurmavilág - Intézményi pályázat  igen  

Mesepalota  „Iskolába készülők - Így képzelem az iskolát  igen  

Mesepalota  2021. év madara a cigánycsuk  nem  

Mesepalota  Kisvakond alkotói pályázat  nem  

Mesepalota  Ünnepi rajz- és esszépályázat  nem  
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Mesepalota  BKK anyák napja   igen  

Mesepalota  „Szép Karácsonyt minden gyermeknek”  igen  

Mesepalota  Gasztrohős palánták  nem  

Mesepalota Madárbarát kert  igen 

Mesepalota Tehetségpont Akkreditáció Pályázat igen 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció   

  

Egyesített óvoda szinten 3 munkaközösség működött:  

- Szakmai módszertani munkaközösség  

- Zöldovi-szabadidő munkaközösség  

- Minőségi eredményességi, önértékelési munkaközösség  

Online formában mindenki hozzáfért a tartalmakhoz, köszönjük szépen a kolléganők munkáját.  

Intézményünkben a belső tudásmegosztás havi, heti megbeszélések, értekezletek, belső hospitálások 

alkalmával valósult meg. Az óvodapedagógusok lelkesedésének köszönhetően a tudásmegosztás 

munkaidőn kívül is nagyszerűen működött (személyesen, telefonon, online felületen). 

Tagóvodánkban 3 munkacsoport működött az intézményi feladatok delegálására, koordinálására:  

- önértékelési, 

- tehetségműhely,  

- deszegregációs munkacsoportok.  

 

A belső partneri viszonyok szintjét az együttműködés minősége határozza meg.  Óvodánkban az 

együttműködés elvárt jellemzői a kölcsönösség, a csoportban történő problémamegoldás és a nyitottság.  

Nevelés nélküli munkanap keretében szervezetünk továbbképzést az Oktatási Hivatal támogatásával 

Tehetséggondozás az óvodában témakörben.  

 

Nevelési értekezleten dolgoztuk fel a klímavédelem és a fenntartható fejlődés témakörét, az országos 

témahéthez kapcsolódva. 
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Az információátadás színterei a havi és a heti értekezletek, az elektronikus levelezőrendszer, a közösségi 

oldalak, zárt csoportok, a papíralapú közlés, faliújság és természetesen a napi rövid beszélgetések.    

Az információátadás óvodánkban rendszeres, többszintű kommunikációs lehetőséget ad a pedagógiai 

munka hatékonyságának fejlesztéséhez, a naprakész tudás eléréséhez. Az információs rendszerünk 

kétirányú, az alábbi fórumok által megvalósult:     

Az információ-áramlás fórumai, tartalma, rendszeressége, terei   

 

FÓRUM   FELELŐS   RÉSZTVEVŐK   TARTALOM   IDŐ   

          

 

Szülői 

beszélgetés 

 

 

tagóvoda-vezető, 

óvodapedagógus 

 

szülők, 

óvodapedagógusok, 

tagóvoda-vezető, külső és 

belső szakemberek 

 

Tájékoztatás, tájékozódás, 

közös nevelési kultúra 

alakítása, nevelési kérdések 

megbeszélése, stb. 

 

Évente 3 

alkalom/ 

csoport 

          

Technikai 

munka-

értekezlet   

 

tagóvoda-vezető, 

ügyvivő 

   

 

tagóvoda-vezető, 

ügyvivő, 

pedagógiai munkát 

segítők 

   

   

Tájékoztatás, tájékozódás,  

kontroll, visszajelzés, 

gondozási és egyéb 

technikai tevékenység, 

tárgyi feltételek, stb. 

Havonta 

1 alkalom, 

illetve 

szükség 

szerint 

   

          

   

Munkatársi 

megbeszélés   

     

óvodapedagógus  

   

   

 

óvodapedagógus, dajka 

  

Tájékoztatás, tájékozódás, 

egyeztetés, 

önkontrollkontroll, 

problémamegoldás, stb. 

 

Szükség  

szerint   

   

          

               

Havi rövid 

értekezlet   

tagóvoda-vezető   tagóvoda-vezető, 

óvodapedagógusok, 

szakemberek 

Tájékoztatás, tájékozódás, 

egyeztetés, 

problémafelvetés, havi 

programok, stb. 

Havonta  

1 alkalom   
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Nevelői 

értekezlet   

tagóvoda.vezető   tagóvoda-vezető, 

nevelőtestület,   

alkalmazotti közösség, 

külső és belső 

szakemberek   

műhelymunka, 

tájékoztatás, 

tájékozódás, képzés, 

tréning, problémafelvetés, 

megoldáskeresés 

Évente 5 

alkalom   

 

A nevelőtestületi értekezletek a tervezett időpontokban megtörténtek.  A nevelésnélküli munkanapok 

lehetőségével egy alkalommal éltünk. 

Work shopos részvételekkel bővítettük a testület mindennapi munkáját érintő témákban 

(tehetséggondozás, önértékelés, elsősegélynyújtás). Belső műhelyeinken a pedagógiai programunk 

alapvetéseit boncolgattuk új kollégák bevonásával.  

 A műhelyeken a NOKS munkatársak is jelen voltak, aktív részeseiként a közös gondolkodásnak.   

  

5. Az intézmény külső kapcsolatai   

  

Család: 

Elsődleges kapcsolat az óvodába járó gyerekek szüleivel van, meggyőződésem, hogy csak a kölcsönös 

tiszteleten, elfogadáson alapuló, a szülőt partnerként kezelő szemlélet hozhat eredményt az 

együttnevelésben, ennek érdekében a családlátogatás a gyermek zökkenőmentesebb beilleszkedését 

segíti elő. A családdal való kapcsolat alapja az óvoda házirendje. A szülői jogok és kötelességek 

gyakorlásának lehetőségét biztosítom, és az óvoda valamennyi dolgozójától ezt várom el. A meglévő jó 

kapcsolat továbbfejlesztésével és közös programok szervezésével. 

 

Egészségügyi kapcsolatok:   

A védőnővel rendszeres, kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolat alakult ki. Nyitott volt 

jelzéseinkre, kezdeményezően állt a problémák megoldásához. Az óvoda orvosával az éves általános 

szűrővizsgálat elmaradt. A felnőttek munkaalkalmassági vizsgálata során minden dolgozó rendelkezett az 

előírt vizsgálatok leleteivel, így ez az együttműködés is jól szervezettnek bizonyult.   

 

Bölcsőde:   

Az idei kapcsolatunk a nyílt napi szórólapunk kihelyezésére, terjesztésére irányult, továbbá eseti 

segítséget kaptunk egyik családunk kis gyermekének bölcsődei elhelyezésében.    

 

Iskolák:   
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Szorosabb kapcsolat továbbra is a Molnár Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával 

maradt fenn, hisz folytatódtak közösen kialakított hagyományaink. Lehetőség adódott az 

óvodapedagógusoknak is volt óvodásaik meglátogatására az iskolában, majd konzultációra a 

beilleszkedésükről.     

 

Tagóvodák:   

Vezetői munkaközösség általi kapcsolat volt a kapocs a kerületi egységesség, a helyi elvek és gyakorlatok 

alakításában, megőrizve az egyes óvodák helyi speciális értékeit, másságát. A munkaközösségek 

keretében betekintési, konzultációs lehetőségek nyíltak egymás munkájának megismeréséhez.   

 

Fenntartó, Óvodaigazgatóság  

Kiemelt célom a Fenntartóval, Óvodaigazgató asszonnyal és az Igazgatósággal pozitív kapcsolat kiépítése, 

melynek alapja az együttműködés és a megfelelő időben, minőségben történő információáramlás, 

kommunikáció, egyenlő hozzáférés. A törvényes működés érdekében az illetékesekkel igény szerinti 

folyamatos kapcsolattartás. Pénzügyi előírások betartásához, költségvetés tervezéséhez szükség szerint 

segítségkérés. Kitűzött célom, hogy az Mesepalota tagóvoda működése hatékony, gazdaságos és 

partnerközpontú intézmény legyen.  

 

Oktatási Hivatal, POK Budapest:   

- Minősítő vizsgák a kijelölt szakértők delegálásával. 

- Folyamatos kapcsolatrendszert alakítottunk ki a Budapesti POK-kal a pedagógus életpálya miatti 

kérdéseink, nehézségeink orvoslására. 

- Továbbképzések szervezével kapcsolatos teendők. 

 

Pedagógiai Szakszolgálat:   

Folyamatos partneri kapcsolat továbbra is alakulóban az év során: iskolaérettségi vizsgálatok, szakmai 

segítségkérések, kölcsönös jelzőrendszer, kialakuló konzultációs igény kapcsán. Érezhető a nyitás, a 

természetes igény a közös munkára. Számos alkalommal vettük igénybe óvodánkban az általuk történő 

megfigyelést, konzultációt. Több szülőt delegáltunk az intézmény felé, hogy segítséget kérjenek 

elakadásaikban. Ezek főként pszichológusi területet érintettek, úgy mint nevelési hibák, elakadások, 

személyiségproblémák, magatartászavarok. Sok eset folytatódik a következő nevelési évben is. Ezek 

rendkívüli, a kompetenciánkat meghaladó problémák, pszichológus hiányában a szakszolgálattól várjuk a 

segítséget.  

Szakértői Bizottság:   
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A sajátos nevelési igény megállapításában, illetve a kontrollvizsgálatok elvégzésében kértük segítségüket, 

együttműködésüket. A konzultációk, a kölcsönös partnerigény, a problémák közös megoldása, az állandó 

partneri kapcsolatok kialakulása szorosabbra fűzte a két intézmény kapcsolatát. 

 

Józsefvárosi Gyermekjóléti központ és Családsegítő:   

Az éves beszámoló megküldésén túl több ízben szerveztek kerületi szintű konzultációt a gyermekvédelmi 

feladatokkal, helyzettel kapcsolatban. Egy családunk esetében idén elnyúló együttműködés kerekedett a 

helyzet követésében, megoldásában. Újszerű lehetőségként idéntől kapcsolattartó munkatársuk 

rendszeres jelleggel jár ki óvodánkba tájékozódni, tájékoztatni, megfigyelni, segíteni.  

Bírósági megkeresésre családjogi perekhez kérték együttműködésünket pedagógiai vélemények 

elkészítése végett. Igyekeztünk objektív, tényszerű adatokat, információkat szolgáltatni a gyermekek 

érdekében.     

  

6. A pedagógiai munka feltételeinek alakulása   

  

Az öt éve tervezett és meg nem valósult felújítások miatt az épület ódon bája egyre szembetűnőbb.   

A rendszeres alagsori beázások tovább rontják az intézmény állapotát.  

A nyár munkamentesen zajlott mind a felújítások, mind a karbantartások tekintetében.  A felújítást az 

alábbiak tekintetében továbbra is várjuk:  

Karbantartási munkálatok: a csoportszobák mosdókagylóinak cseréje   

  

Felújítások: nem volt  

 

Az alábbi felújítási, karbantartási feladatok továbbra is aktuálisak.  

- Nyílászárók cseréje:   

• Hátsó folyósó: 11 db  

• Micimackó csoport: 5 db  

• Kisvakond csoport: 5 db  

• Konyha:1 db  

• Vendég wc: 1 db  

• Első folyosó: 11 db  

• Nevelői és logopédiai szoba: 4 db  

  

- Folyosói ajtó csere (beugró)  
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- Parkettacsere (Micimackó csoport, a parketta hat éve rendelkezésre áll)  

- Homokozók fölé árnyékolás  

- Csoportterem-ajtók javítása és festése  

- Csaptelepek cseréje karosra (8 db)  

- Linóleum csere (folyosó)  

- Titkári szoba ablakán a rács javítása (szorgalmi időszakban elvégezhető)  

- Titkári szobaajtó csere  

- Bejárati kapu festése vagy cseréje  

- Lépcsőház lépcsőjének cseréje  

- A 2-es udvar lépcső javítása  

- Gumitégla javítása  

- Riasztórendszer modernizálása  

- Teraszlépcsőnél a megrepedt üvegfal javítása  

- Betört ablakok cseréje  

- Beázás következtében kialakult javítási munkák  

  

Több esetben volt áramszünet az intézmény területén, a villamoshálózat problémái miatt, ez is 

megoldásra váró kockázati tényező. 

 

Mosogatógép beépítésének lehetőségéről kezdeményeztem egyeztetést, a műszaki team felmérése óta 

(2021. április) nem kaptam visszajelzést a lehetőségekről.  

 

A gazdaságos működtetés keretében, a bezárt Kincskereső óvodából gazdagítja intézményünket: 

- egy galéria, amely a Kisvakond csoportba kerül felállításra 

- 7 db asztal 

- 35 db szék  

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, a környezettudatos és egészséges életmódra 

nevelésre.  Ehhez folyamatosan ápolt, gondozott, tiszta épületet, udvart biztosítunk az idejárók részére.  

Az egészséges életmódra nevelésbe bevonjuk a szülőket is. 

- Közösen készített egészséges ételek, italok fogyasztásának ismerete, elkészítése, az 

alapanyagok beszerzése. 

- Egymásnak receptek adása, cseréje, előadások szervezése, pl. ételallergiás gyermekek 

megfelelő étkeztetése körében (tej-, lisztérzékenység, cukorbetegség)  

 

IKT eszközök alkalmazása   

Az OVPED bevezetésével még időszerűbb a wifi elérhetőség kiépítése az intézmény területén.  

Az IKT eszközök bővítésével is jó lenne felzárkózni a digitális adminisztráció vezetéséhez.  
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Az IKT eszközöket már mindenki rendszeresen alkalmazza nevelőmunkájában. A digitális technika 

kihasználása eredményesen segíti a szakmai munkacsoportok feladatainak minőségét. Egyes 

csoportoknak külön facebook oldaluk van, ahol információhoz jutnak, elmondják véleményüket, 

segítséget kérnek az óvónőktől. Ennek folyamatos nyomon követése időigényes, de a mai technika, 

internet világában szükség van erre is. Az IKT eszközök kihasználtsága nyomon követhető a 

csoportnaplóban, a foglalkozásokon való alkalmazása által, beszámolókból, Onedrive felület 

alkalmazásakor.  

  

Személyi feltételek   

A szakképzett állások betöltése egyre nagyobb gondot okoz az óvodában. A jó szakemberekből hiány van, 

míg a fejlesztést igénylő gyermekek száma növekszik.  

A kerületi pótlék egyelőre intézményünkben nem oldotta meg az óvodapedagógus hiányt.  

A 2020/2021-es nevelési évet 4 fő óvodapedagógus hiánnyal kezdtük. Egy csoportban volt meg a két 

óvodapedagógus, négy csoportban 1 óvodapedagógus és 1 pedagógiai asszisztens biztosította a 

dajkanénikkel a gyerekek ellátását, nevelését.  

2020 decemberében 1 fő távozott tanulmányaira hivatkozva. Az ő helyére, két hónapra a kerület másik 

óvodájából áthelyezett pedagógiai asszisztens, azonban májusban már el is köszönt.  

 A nyár folyamán 4 kolléganő jelentette be távozási szándékát, (közülük kettő már tavaly is útnak  indult, 

demég egy évig sikerült itt tartani. Igazgató asszony munkaerő megtartó stratégiájának köszönhetően 

ketten a kerület másik intézményében folytatják munkájukat.  

 A 2021/2022-es nevelési évre egyelőre így 5 fő hiánnyal készülünk.   

Természetesen továbbra is bízunk a kerületi pótlék vonzó erejében, mely segíti az óvodapedagógus 

kollégák kerületbe, ill. Mesepalota tagóvodába történő elhelyezkedését, és a jelentkezők hozzánk 

irányítását.  

Az itt maradó kollégák ember feletti helytállással biztosították a működést, mely a távozó kollégák 

szabadságának kiadásából következett. Nagyon köszönöm hivatástudatuk ebbéli bizonyítását.  

  

A 2020/2021-es nevelési évben elvégzett továbbképzések   

Fő Tanfolyam megnevezése  Óraszám  

6 Fő  

 

 

 

Részképességek megerősítése 

(On-Line)  

2 óra  
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Tarbáné Kerekes Ágnes  Keresd a Tehetséget (On-Line)  6 óra  

6 fő 

 

  

 

A tehetséggondozás 

lehetőségei az óvodában  

5 óra  

1 fő „Légy motivált, olvass jól és 

sokat!”  

15 óra  

2 fő  Szurikáta Diabetest Tanoda   5 óra  

4 fő 

 

Környezettudatos gyakorlatok  15 óra  

1 fő Adatvédelem  8 óra  

5 fő Bázisóvodai online bemutatók  2-2 óra  

1 fő OH Diabétesz képzés  5 óra  

7 fő Szakmai nap, Tehetség 

gondozás 

8 óra 

  

Online konferenciák  

  

Időpont, helyszín  Téma  Pedagógus neve  

2020.11.22.  Tehetségpont akkreditáció  3 fő 

2021.04.13.  Keresd a Tehetséget  1 fő 

2021.04.12.,26  JÁSZER Konferencia  1 fő 

2021 05. 12.  Országos Tehetségpont 

akkreditáció díjátadó ünnepség   

1fő 

2021.05.17.  A tehetség befogadó 

támogatása  

1 fő  

  

Szervezeti feltételek  
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Az innovatív, alkotó munka folyamatos fejlesztése érdekében az óvoda vezetőjeként kiemelt figyelmet 

fordítottam a nyugodt, biztonságot árasztó légkör megteremtésére, melyet a nyitott, kötetlen 

megbeszélések, a folyamatos információáramlás, valamint a működést szabályozó dokumentumokban 

megfogalmazottak betartása alapozott meg. A nevelőmunkát segítő dolgozókkal való szoros, összehangolt 

együttműködés, a vezetés folyamatos visszajelzései az óvodában megvalósuló tevékenységekről, 

programokról a szervezők, megvalósítók felé, valamint a szülők bevonása az óvodai életébe mind e 

szervezeti kultúra fejlesztését szolgálták.   

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére magas szintű belső igényesség, 

hatékonyság jellemző a nehézségek ellenére is.  

 

Fontosak számunkra a hagyományok, amik a nevelő-oktató munka részét, az együttműködést képezik.  

Partnereink ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok 

teremtésére (Palota nap az óvoda udvarán, családi nap, közös játék, piknik szervezése, kulturális 

eseményeken részvétel.) Intézményvezetőként aktívan részt veszek ezek szervezésében, 

lebonyolításában.   

 

A belső tudásmegosztásra nagy igény van. A továbbképzéseken, konferenciákon szerzett tudást, 

tapasztalatokat megosztjuk egymással, megbeszéljük az eredményeket, a gyakorlatban pedig bevonjuk 

nevelőmunkánkba. A tudásmegosztás formái: nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi 

megbeszélések, Onedrive, felkért előadások tartása, bemutató foglalkozások, szakkönyv, szakcikk 

ismertetése, bázis óvodai online részvétel, workshopok. Vannak nagyon jó projektjeink, melyek egy 

konferencián való bemutatásra vagy publikációra is alkalmasak lennének. Ebben még erősíteni kell a 

pedagógusokat.   

  

A személyi változások, feladatok változása, külső, belső átszervezés, új vezetői ciklus indokolják a 

szervezeti kultúra újragondolását, a változás folyamatának menedzselését, eszköztárának kidolgozását, a 

kommunikáció irányát, tartalmát.    

                                                  

Az intézményben történő feladatmegosztás, felelősség és hatáskörök  

  

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről, a 

felmerülő problémákról beszámolnak, tájékoztatnak szóban és írásban. A feladatmegosztást a 

szakértelem, a speciális érdeklődési terület és az egyenletes terhelés alapján igyekszünk megvalósítani, 

azonban a gyakorlatban, a mindennapokban egyre nehezebben valósítható meg. A munkaköri leírások 

személyre szabottak. Vannak állandó feladatok és vannak időszakosan megjelenő feladatok (mentorálás, 

rendezvényszervezés, szakmai nap megszervezése, stb.). 
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Vannak bátortalanabbak, akiket kellő motiválással a feladat sikeres elvégzésére lehet bevonni. 

Versenyhelyzetet, húzóerőt jelent egymás között.   

   

Felelősök:  

Önértékelési csoport: Zatkova Lívia, Karner Melitta, Tarbáné Kerekes Ágnes  

Gyermekvédelmi felelős: Karner Melitta  

Mindenkori helyettesek a tagóvoda-vezető akadályoztatása esetén: Zatkova Lívia, Karner Melitta  

Pályázatfigyelő: Fejes Fruzsina, Karner Melitta  

Jegyzőkönyvvezető: változó  

Iskolai, bölcsődei kapcsolattartó: Nagycsoportos óvónők  

Ünnepélyek felelősei: csoportos óvónők, egyéni vállalás  

Dekorációk: Stedra Szilvia, Fejes Fruzsina, 

Könyv- és folyóirat-értékesítés: Abonyi Zsanett  

Tornaszertár: Szabóné Tar Enikő  

Zöld faliújság: Markovich Zsuzsanna  

Munka- és tűzvédelmi felelős: Prancz Renáta  

Balesetijegyzőkönyv-felelős: Stedra Szilvia  

Nyitvatartás:  

Hétfőtől - péntekig: reggel 6:00 órától délután 18:00-ig   

Ügyelet: reggel 6:00-7:30, délután 17:00-18:00-ig.  

Nyitvatartástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, dajka biztosítása mellett.   

 

Csoport Neve  
Létszám  

  

Óvodapedagógusok / 

Pedagógiai asszisztensek 
Dajka  

Kippkopp Csoport  24 fő  
Zatkova Lívia  Puchnyákné  

Kántor Borbála  
Tóth Bernadett  

Kis Vuk Csoport  19 fő  
Fejes Fruzsina  

Balogh Józsefné  
Bizzer Annabella  

Kisvakond Csoport  21 fő  

Markovich Zsuzsanna  
Gyöngyösi 

Barbara  Bodnár Melinda  



 
 

                   

         
  

Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 
OM azonosító: 034388 

 +36 (1) 317 31 67 

 08egyesitettovoda.hu 

 meseovi03@gmail.com 

 1085 Budapest,  

Somogyi Béla u. 9-15. 

 

 

Süni Csoport  26 fő  
Stedra Szilvia  

Tot Judit  
Prancz Renáta  

Micimackó Csoport  23 fő  
Szabóné Tar Enikő  Faragóné Koós 

Emese  
Ganyi Fanni  

Összesen:  113 fő (számított: 115 Fő)   

  

Munkarend  

Az óvodapedagógus-pár heti váltásban dolgozott.  

Nyitós és zárós minden nap másik csoport, pénteken beosztás szerint.  

Munkaidő heti 32 óra.  

Nyitós: 6:00-12:30-ig  

Zárós: 12:00-18:00-ig  

Délelőttös: 7:13-14:00-ig  

Délutános: 10:00-16:30-ig  

A tagóvoda-vezető munkaideje heti 40 óra 7:00-15:00-ig minden nap.  

Felzárkóztató pedagógus Karner Melitta 7:00-13:30-ig, helyettesítés esetén a csoportos váltótárs 

beosztása szerint.  

Óvodatitkár munkaideje heti 40 óra 7:00-15:00-ig minden nap.  

Dajkák munkaideje heti 40 óra  

Nyitós 6:00-14:00-ig  

Reggeles: 8:00-16:00-ig  

Délutános: 10:00-18:00-ig.  

Pedagógiai asszisztens munkaideje heti 40 óra. 8:00-16:00-ig  
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7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés  

 

Az intézményi alapdokumentumok naprakész, jogszabályokkal koherens tartalmi, formai meglétére való 

törekvés továbbra is cél és feladat. A szakmai egységesség legerősebb vonulata a dokumentálás terén 

mutatkozik meg. Szakmai, szervezeti hagyományaink stabilak, természetes és hiteles módon képviseli a 

testület azokat a szülők és más partnerek felé. A képzés és az önképzés igénye folyamatos a pedagógusok 

körében, ez évben a sajátos nevelési igény, ezen belül az autizmussal küzdő gyermekek integrálása, 

fejlesztése került ismét középpontba, a szakértői és egyéb vizsgálatok eredményei által újabb autizmussal 

küzdő gyermek van ellátás előtti állapotban.  

 

8. Összegzés a 2020/2021-es nevelési évről   

 

Szakmailag nagyon gazdag, de kihívásokkal és váratlan konfliktusokkal, fordulatokkal teli nevelési évet 

zárunk.  

A kialakult konfliktusok okát az egyeztetés hiányában és az egyoldalú következtetések levonásában látom, 

az érintettek széles körű meghallgatása nélkül.  

  

De továbbra is mindenkiben azt erősítjük ami jó, kiemelten köszönöm egymás támogatását, az egymás 

iránti megértést, a türelmet, kitartást, együttműködést, alkalmazkodást gyermekektől, szülőktől, az óvoda 

alkalmazotti közösségétől egyaránt a kialakult helyzetekben.  

   

A COVID-19 járványhelyzet ismét megmutatta rejtett tartalékainkat az infokommunikációs eszközök 

használatának tekintetében. Az online ovi működtetése továbbra is nagy sikerélmény testületünk 

számára, és a rengeteg pozitív visszajelzés támogató erőt nyújt az előttünk álló időszakra is.  

  

Ezúton is köszönöm a JÓK vezetőség és munkatársai munkáját, mellyel segítették közös céljaink 

maradéktalan megvalósulását.  

 Budapest, 2021. 08. 16. 

 

______________________ 

Tarbáné Kerekes Ágnes 

Tagóvoda-vezető 

Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvodája 


