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Bevezetés:  
 

A 2015/16-os nevelési évben az Éves munkatervben kitűzött célok a partnerközpontú műkö-

dés elérését, és a pedagógiai program (továbbiakban: Napraforgó Egyesített Óvoda PP és tag-

óvodánkénti mellékletei) minél hatékonyabb megvalósítását szolgálták. 

A nevelési év értékelésekor figyelembe vesszük az adott időszakban elvégzett szakmai mun-

ka ellenőrzésének megállapításait, a partneri, és a fenntartói visszajelzéseket.  

 
 

I. Helyzetelemzés 

Budapest VIII. kerületében, a Józsefvárosban működő önkormányzati fenntartású óvodák 

2015 júliusáig 4-től 8 csoportos, szakmailag külön egységekben, önálló vezetőkkel működtek. 

A Képviselő-testület 26/2015. (V.14.) számú határozata alapján a Budapest Józsefvárosi Ön-

kormányzat fenntartásában lévő óvodákat átalakította. Ennek megfelelően az intézmény 2015. 

augusztus 1. napjával egy székhely óvodaként és 14 tagóvodaként működik, a továbbiakban 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 

Óvoda elnevezéssel. 

Rövid neve: Napraforgó Egyesített Óvoda   
 

A székhely címe: 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. OM azonosítója: 034 388     

 

  Az óvoda jogállása:  - önálló jogi személyiségként működő, önkormányzati költ-

ségvetési szerv. 

A gazdálkodás módja:   - költségvetési szerv 

 

A Képviselő-testület 126/2015. (V.14.) számú határozata, és az intézmény SZMSZ-ben megfo-

galmazottak alapján: 

 Az egyesített óvodának nincs saját gazdasági szervezete. 

 Az igazgató rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások-

kal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint 

a szakmai anyag és eszközbeszerzés előirányzatával.  

 Az óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét Munkamegosztási megállapodás alapján 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el (könyvelés, lel-

tározás, selejtezés, gyermekétkeztetés). 

Ezen megállapodás foglalja össze, és részletezi az óvodára vonatkozó költségvetés 

tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, és egyéb sajátos előírásokat 

(Áht., Ávr.), feltételeket.  

 A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Működtetési megállapodás alapján látja el a 

köznevelési intézmények üzemeltetési, karbantartási feladatait, továbbá az óvodák ud-

varainak tisztán tartását. 

A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

által alkotott rendeletekben meghatározott szabályok az irányadók. 
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I./1. Az intézmény új szervezeti felépítése 2015.08.01 után az alábbiak szerint alakult: 
 

 

 
 

FENNTARTÓ:   
Az intézmény működtetésének és az 

üzemeltetésének ellátója: 

 

 

 

 
          Az intézmény pénzügyi-gazdasági  

                   feladatainak ellátója: 

 

 

 

 

 
 

Szakmai 

igazgatóhelyettes   

székhelyen (1fő) 

Általános  

igazgatóhelyettes  

(1 fő) 

Személyi és tanügyi 

igazgatóhelyettes  

(1fő) 

14 tagintézmény – tagóvoda-vezetői (14 fő)  
Csodasziget, Gyerek-Virág, Hétszínvirág, Katica, Kincskereső, Koszorú, Mesepalota, 

Napsugár, Pitypang, Százszorszép, Szivárvány, TÁ-TI-KA, Tesz–Vesz, Várunk-Rád. 

 

Pedagógiai munkát segítő 

dajkák (67 fő)  

Felzárkóztató 

pedagógusok   
(13 + 1 fő logopédus)  

Óvodapedagógusok  

(134-2 fő) 66 x 2, mert egy csoport szünetelt 

Óvodatitkárok  
 (13 fő) 

Pedagógiai munkát segítő    
  pedagógiai asszisztensek (24,5 

fő)  

Ügyviteli dolgozók:   
bér- és munkaügyi, pénz-

ügyi előadók, + informati-

kus, (3 + 1 fő) 

 

Igazgató (1 fő) 

A költségvetési szerv vezetője 

N a p r a f o r g ó Egye-

sített Óvoda 
1084 Bp. Tolnai L. u. 7-9. 

Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat  

JSzSzGyK  
Józsefvárosi Szociális Szolgálta-

tó és Gyermekjóléti Központ 

JGK Zrt. Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ 

Zrt. 

 

Udvari 

munkások, 

karbantartók 
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A Képviselő-testület a 136/2015. (VI.04.) számú határozatában megállapította az egyesített 

óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 173,5 álláshelyben, mely 1 fővel (egy informati-

kus kollega került áthelyezésre a JSzSzGyK-ból) 2016. január elsejével módosult 174,5 -re. 

 

 

I./2. A gyermeklétszám alakulása 

Alakulása kerületi szinten 2011. és 2015. között grafikonon. 

 

 

 

 

 

- Látható, hogy: 

o a felvehető gyermekek száma mindig magasabb, mint a felvett gyermekek száma. 

o az utóbbi három évben emelkedett az óvodáskorú gyermekek létszáma, elhelyezésük nem 

okozott gondot kerületi szinten az óvodák számára, kivéve a Százados úton található 

Pitypang Tagóvodát, ahol az évekkel ezelőtt tornaszobává átalakított csoportszobát vissza 

kellett állítani eredeti állapotába. 

o A Tesz-Vesz Tagóvodában a 2015/2016-os nevelési évben szüneteltetni kellett egy cso-

portot gyermek és óvónő hiány miatt. 

- Intézményekre bontva           Felvehető gyermek összesen: 1654 fő  

- 2015. októberi statisztika szerint                                   Felvett gyermek összesen: 1408 fő  

Napraforgó Egyesített 

Óvoda  
120 Kincskereső Tagóvodája 129 Százszorszép Tagóvodája 144 

Csodasziget Tagóvodája 72 Koszorú Tagóvodája 74 Szivárvány Tagóvodája 104 

Gyerek-Virág Tagóvodája 100 Mesepalota Tagóvodája 128 TÁ-TI-KA Tagóvodája 126 

Hétszínvirág Tagóvodája 87 Napsugár Tagóvodája 88 Tesz-Vesz Tagóvodája 100 

Katica Tagóvodája 144 Pitypang Tagóvodája 127 Várunk Rád Tagóvodája 111 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda  
99 Kincskereső Tagóvodája 89 Százszorszép Tagóvodája 131 

Csodasziget Tagóvodája 54 Koszorú Tagóvodája 66 Szivárvány Tagóvodája 74 

Gyerek-Virág Tagóvodája 81 Mesepalota Tagóvodája 111 TÁ-TI-KA Tagóvodája 116 

Hétszínvirág Tagóvodája 85 Napsugár Tagóvodája 83 Tesz-Vesz Tagóvodája 59 

Katica Tagóvodája 141 Pitypang Tagóvodája 123 Várunk Rád Tagóvodája 96 
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2015/16-os nevelési év

férőhely gy. létszám 2015.okt 1.
gy. létszám 2016.aug.15. szeptemberben várható

- 2016. augusztusi állapot szerint                                     Felvett gyermek összesen: 1428 fő  

 

A 2015/16-os nevelési évben: 
 

- A gyermekek három éves koruktól (2015.09.01-től bevezetett) kötelező óvodáztatása nem 

jelentett gondot óvodánknak.  

o A kerületben eddig is jellemző volt, hogy a szülők többsége, ahogy a gyermekük betöltöt-

te a harmadik életévét, kérték az óvodai felvételt.  

o Ebben a nevelési évben összesen 15 szülő kérte gyermeke felmentését az óvodáztatás 

alól, melyre a törvény a gyermek 5 éves koráig lehetőséget ad. 

o Külföldi munkavállalás miatt kerületi szinten összesen 28 gyermek tartózkodik másik or-

szágban a szüleikkel együtt, ideiglenesen. 

- Az új rendelkezéseknek (2015.09.01.) megfelelően valamennyi szülő számára biztosítottuk, 

hogy nyilatkozhasson az ingyenes étkeztetés igényléséről, amennyiben arra jogosult1.  

                                                           
1 A Gyermekvédelmi törvény 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján. 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda  
99 Kincskereső Tagóvodája 94 Százszorszép Tagóvodája 135 

Csodasziget Tagóvodája 54 Koszorú Tagóvodája 67 Szivárvány Tagóvodája 75 

Gyerek-Virág Tagóvodája 80 Mesepalota Tagóvodája 114 TÁ-TI-KA Tagóvodája 114 

Hétszínvirág Tagóvodája 87 Napsugár Tagóvodája 85 Tesz-Vesz Tagóvodája 61 

Katica Tagóvodája 143 Pitypang Tagóvodája 123 Várunk Rád Tagóvodája 97 



A Napraforgó Egyesített Óvoda    2015/2016-os nevelési év beszámolója       

7 
 

A gyermekek száma életkor szerinti bontásban, 2016. augusztusban: 

Az intézmény neve: Összesen: 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 8 éves 

Napraforgó Egyesített  

Óvoda  
99 21 34 18 26  

Csodasziget Tagóvodája 54 11 13 20 10  

Gyerek-Virág Tagóvodája 80 27 20 15 17 1 

Hétszínvirág Tagóvodája 87 13 33 21 20  

Katica Tagóvodája 143 37 35 45 26  

Kincskereső Tagóvodája 94 18 23 38 15  

Koszorú Tagóvodája 67 15 18 17 17  

Mesepalota Tagóvodája 114 29 31 29 25  

Napsugár Tagóvodája 85 24 13 23 25  

Pitypang Tagóvodája 123 29 34 36 24  

Százszorszép Tagóvodája 135 33 36 39 27  

Szivárvány Tagóvodája 75 13 17 22 22 1 

TÁ-TI-KA Tagóvodája 114 30 35 32 17  

Tesz-Vesz Tagóvodája 61 13 12 24 12  

Várunk Rád Tagóvodája 97 29 19 28 21  

 1428 342 373 407 304 2 
 

2015. szeptemberi adatok szerint az ingyenesen étkezők száma: Összesen: 1 080 fő 

 

2016. augusztusi adatok szerint az ingyenesen étkezők száma: Összesen: 1 113 fő 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda  
84 Kincskereső Tagóvodája 74 Százszorszép Tagóvodája 99 

Csodasziget Tagóvodája 46 Koszorú Tagóvodája 64 Szivárvány Tagóvodája 72 

Gyerek-Virág Tagóvodája 52 Mesepalota Tagóvodája 74 TÁ-TI-KA Tagóvodája 72 

Hétszínvirág Tagóvodája 75 Napsugár Tagóvodája 83 Tesz-Vesz Tagóvodája 42 

Katica Tagóvodája 84 Pitypang Tagóvodája 68 Várunk Rád Tagóvodája 91 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda  
83 Kincskereső Tagóvodája 78 Százszorszép Tagóvodája 105 

Csodasziget Tagóvodája 48 Koszorú Tagóvodája 64 Szivárvány Tagóvodája 70 

Gyerek-Virág Tagóvodája 64 Mesepalota Tagóvodája 81 TÁ-TI-KA Tagóvodája 72 

Hétszínvirág Tagóvodája 82 Napsugár Tagóvodája 79 Tesz-Vesz Tagóvodája 42 

Katica Tagóvodája 83 Pitypang Tagóvodája 69 Várunk Rád Tagóvodája 93 
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- Az egyesített óvoda és tagóvodái az alapító okiratban meghatározottak szerint látják el a 

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és a roma kulturális nevelést magyar nyelven. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI): Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallás), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-

tásszabályozási zavarral) küzd. 

2015. október 1-jei adatok szerint az SNI gyermekek létszáma: 39 fő  

Az SNI gyermekek száma óvodánkénti bontásban: 

 

2016. augusztusi adatok szerint az SNI gyermekek létszáma: 39 fő  

Az SNI gyermekek száma óvodánkénti bontásban: 

 

- Óvodai nevelés keretében magyar nyelven roma kulturális nevelésben a székhely- és tag-

óvodákban összesen 316 fő gyermek részesült a 2015/2016-os nevelési évben. 

A gyermekcsoportok kialakítása (homogén, vagy heterogén), az egyesített óvoda székhelyén a 

szakmai igazgatóhelyettes, a tagóvodákban pedig a tagóvoda-vezetők hatáskörébe tartozik.  

A lehetőségekhez képest az azonos nevelési módszerekkel, szokásrendekkel tevékenykedő 

munkatársak kerültek egy-egy csoporthoz (2 óvónő, 1 dajka, és a pedagógiai asszisztens).  

A 2015/16-os nevelési év feladata az volt, hogy a munkamegosztás megfelelően valósuljon 

meg úgy, hogy az azonos csoportban dolgozó óvodapedagógusok terhelése arányos legyen. 

Ennek megfelelően egymást segítve, közösen oldották meg a nevelési és pedagógiai feladato-

kat.  Iskolába megy: 424 fő 

- Iskolaköteles, de még egy évig az óvodában maradt gyermekek száma: 149 fő 

* saját hatáskörben: 58 fő,  

* szakvélemény alapján: szakszolgálat szerint 74 fő, - szakértői papírral: SNI 17 fő 

- Felvehető gyermekek száma: 630 fő   

- Beiratkozott gyermekek száma: 430 fő - elutasított gyermek: 0 fő 

- Szabad férőhely száma: 200 fő 

- A felzárkóztató pedagógus által fejlesztett gyermekek száma: 287 fő 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda  
4 Kincskereső Tagóvodája 4 Százszorszép Tagóvodája 2 

Csodasziget Tagóvodája 2 Koszorú Tagóvodája 1 Szivárvány Tagóvodája 6 

Gyerek-Virág Tagóvodája 1 Mesepalota Tagóvodája 2 TÁ-TI-KA Tagóvodája 0 

Hétszínvirág Tagóvodája 1 Napsugár Tagóvodája 3 Tesz-Vesz Tagóvodája 1 

Katica Tagóvodája 9 Pitypang Tagóvodája 1 Várunk Rád Tagóvodája 2 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda  
3 Kincskereső Tagóvodája 4 Százszorszép Tagóvodája 2 

Csodasziget Tagóvodája 2 Koszorú Tagóvodája 2 Szivárvány Tagóvodája 6 

Gyerek-Virág Tagóvodája 1 Mesepalota Tagóvodája 2 TÁ-TI-KA Tagóvodája 0 

Hétszínvirág Tagóvodája 1 Napsugár Tagóvodája 3 Tesz-Vesz Tagóvodája 1 

Katica Tagóvodája 7 Pitypang Tagóvodája 1 Várunk Rád Tagóvodája 4 
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I./3. A személyi feltételek alakulása: 

Engedélyezett álláshelyek száma: 274,5 fő  Az alábbi táblázat szerinti bontásban 

  ebből: - tagóvoda-vezető 14, - óvodapedagógus 132+(2), - felzárkóztató pedagógus 14, - pedagógiai 

asszisztens 24,5, - dajka 67, - óvodatitkár 13, - óvodaigazgatóság 8 fő 

Dolgozói létszám alakulása a 2015/2016-os nevelési évben:    

Napraforgó Egyesített 

Óvoda 
dr. Tárnokiné Joó Ildikó igazgató 

 

Husvéth Laura ig. helyettes 

Gyurkovics Miklósné ig. helyettes 

Matisz Lászlóné ig. helyettes 

Munkakörök 

megnevezése: 
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: 

1084 Bp. Tolnai 

Lajos u. 7-9. 
1 3 4 0 8 1 1,5 1 4 23,5 

T
A

G
Ó

V
O

D
Á

K
  

Csodasziget Tagóvoda 
Schön Ivánné tgóvez.  

1083 Bp. Tömő 

u. 38/A 
~ ~ ~ 1 6 0,5 1 0,5 3 12,0 

Gyerek-Virág Tagóv. 
dr. Gyurasitsné Puha Ibolya 

tgóvez. 

1082 Bp. Baross 

u. 111/b. 
~ ~ ~ 1 8 0,5 1,5 0,5 4 15,5 

Hétszínvirág Tagóv.  
Aissou Erzsébet tgóvez. 

1081 Bp. Kun u. 

3. 
~ ~ ~ 1 8 1 1,5 1 4 16,5 

Katica Tagóvoda Kakuja 

Klára tgóvez. 
1089 Bp. Vajda 

Péter u. 37. 
~ ~ ~ 1 12 1 + 1 

(logopédus) 2 1 6 24,0 

Kincskereső Tagóv. 
Tavaszi Józsefné tgóvez. 

1089 Bp. Bláthy 

Ottó u. 35. 
~ ~ ~ 1 10 1 2 1 5 20,0 

Koszorú Tagóvoda  
Bukovicsné Nagy Judit 

tgóvez. 

1086 Bp. Koszo-

rú u. 14-16 
~ ~ ~ 1 8 1 1,5 1 4 16,5 

Mesepalota Tagóvoda 
Tarbáné Kerekes Ágnes 
tgóvez.           

1085 Bp. Somo-

gyi B. u. 9-15. 
~ ~ ~ 1 10 1 2 1 5 20,0 

Napsugár Tagóvoda 
Kocsisné Juhász Éva tgóvez. 

1086 Bp. Dankó 

u. 31. 
~ ~ ~ 1 8 1 1,5 1 4 16,5 

Pitypang Tagóvoda 
Várađiné Orosz Ágnes 

tgóvez. 

1087 Bp. Száza-

dos út 14. 
~ ~ ~ 1 10 1 1,5 1 5 19,5 

Százszorszép Tagóv. 
Csabainé Lampert Ágnes 

tgóvez. 

1086 Bp. Szűz u. 

2. 
~ ~ ~ 1 12 1 2 1 6 23,0 

Szivárvány Tagóvoda 
Lauter Péterné tgóvez. 

1083 Bp. Szi-

gony u. 18. 
~ ~ ~ 1 8 0,5 1 0,5 4 15,0 

TÁ-TI-KA Tagóvoda 
 Kissné Bagi Magdolna 

tgóvez. 

1088 Bp. Rákó-

czi út 15. 
~ ~ ~ 1 10 1 2,5 1 5 20,5 

Tesz-Vesz Tagóvoda 
Hollikné Lukács Mariann 

tgóvez. 

1082 Bp. Baross 

u. 91.-93. 
~ ~ ~ 1 6  

+ 2,0 
0,5 1,5 0,5 4 13,5 

+ 2,0 

Várunk Rád Tagóvoda    
Juhász Andrea tgóvez. 

1086 Bp. Cso-

bánc u 5. 
~ ~ ~ 1 8 1 1,5 1 4 16,5 

Mindösszesen: 1 3 4 14 132 
+ 2,0 

14 24,5 13 67 272,5 
+ 2,0 

 

1. Óvodáinkban fő feladat az üres álláshelyek feltöltése, a megfelelő munkaerő felkutatása.  
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2. Kerületünkben jelentősen megnőtt a pályakezdő gyakornokok száma.  

Kerületi szinten januárban megalakítottuk a gyakornokok, illetve a mentorok munkaközössé-

gét. Érzékelhető, hogy a következő években is kiemelt feladatunk lesz ennek a területnek az 

erősítése, fejlesztése.  

3. Az ELTE TOK által szervezett óvónőképzésben részt vevő óvodák száma ebben a nevelési 

évben 4-ről 6-ra emelkedett. A képzésben részvevő tagóvodák: Mesepalota, TÁ-TI-KA, Ko-

szorú, Katica, Százszorszép, és Pitypang. A jövőben további  tagóvodák bevonását tervezzük.. 

Ennek feltétele a gyakorlatvezető óvónők fejlesztése, számuk növelése. A gyakorlatvezető 

óvónők száma a Raul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskolával együtt: 10 fő. 

4. A nevelést oktatást segítő, nem pedagógus végzettségű dolgozók, azaz a NOS-os munkatár-

sak bérminimumának (bruttó 129 000 Ft) - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Ön-

kormányzat Képviselő-testületének 2016. májusi döntése alapján - a 18 %-os emelése óriási 

örömöt jelentett az érintett dolgozók körében. A NOS-osok bértömegének 18 %-át az iskolai 

végzettség és az életkor figyelembe vételével osztottuk ki, az alábbi táblázat alapján. Ezzel a 

2008 óta nem változtatott (csak a bérminimum éves összegének emelkedését követte) bértábla 

került korrigálásra.  

Ez érintette az óvodákban dolgozók közül valamennyi dajkát, pedagógiai asszisztenst, az in-

formatikust és az óvodatitkárokat.  Létszám szerint 108 főt. 

 

 6. melléklet a 2015. évi C. törvényhez2 

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege 

forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2016. évben 

    2008. 01. 01.-től hatályos bértábla        NOS-osok BÉRTÁBLA felszorozva      2016-ban 

Fizetési 

fokozatok 

(ledolgozott 

évek száma 

alapján) 

Fizetési osztályok     ISKOLAI végzettség alapján 

A B C  D E F G H 

8 általá-

nos  

8 általános     

+ szakma 

pl. dajka 

képző 

 Érettségi    

Érettségi       

+  szak-

ma, szak-

iskola 

 felsőfokú    

OKJ-s  

végzettség 
Főiskola Egyetem 

2 egyetem, 

vagy 1 fő-

iskola   +        

1 egyetem 

1.                             
(0-3 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  129 000  129 000  129 500  

2.                        
(3-6 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  129 000  131 400  136 000  

3.                               
( 6-9 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  130 800  136 200  142 500  

4.                         
(9-12 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  135 400  141 000  148 900  

5.                             
(12-15 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  140 000  145 700  155 400  

6.                           
(15-18 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  144 600  150 500  163 200  

7.                             
(18-21 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  149 100  155 300  172 900  

8.                               
(21-24 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  154 300  161 600  182 600  

                                                           
2 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
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9.                               

(24-27 év) 
111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  159 500  169 200  192 300  

10.                                   

( 27-30 év) 
111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  166 800  177 200  202 000  

11.                             
(30-33 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  174 200  185 100  210 400  

12.                                    
(33-36 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  181 500  193 000  218 900  

13.                        
(36-39 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  188 800  201 000  227 300  

14.                        
(39-42 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  196 100  208 900  235 700  

15.                        
(42-45 év) 

111 000  129 000  129 000  129 000  131 500  196 100  208 900  235 700  

 

NOS-os bérkiegészítés                            2016. május 1-től         ,  

Iskolai végzettség 

A-F-ig A B C D E F   

  
ledolgozott 

évek száma 
8 általános 

8 általános + 

dajka képző, 

vagy + 

szakma 

sima érett-

ségi 

érettségi 

+ szakma 

felsőfokú 

OKJ-s 
főiskola 

  
Kjt. alap 111 000  129 000  129 000  129 000  129 000  129 000  

1. 1 ~ 3 14 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 1. 

2. 3 ~ 6 15 000 15 000 17 000 19 000 21 000 23 000 2. 

3. 6 ~ 9 16 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 3. 

4. 9 ~ 12 17 000 17 000 19 000 21 000 23 000 25 000 4. 

5. 12 ~ 15 18 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 5. 

6. 15 ~ 18 20 000 20 000 22 000 24 000 26 000 26 000 6. 

7. 18 ~ 21 21 000 21 000 23 000 25 000 27 000 27 000 7. 

8. 21 ~ 24 22 000 22 000 25 000 27 000 29 000 29 000 8. 

9. 24 ~ 27 24 000 24 000 26 000 28 000 30 000 30 000 9. 

10. 27 ~ 30  25 000 25 000 27 000 29 000 31 000 30 000 10. 

11. 30 ~ 33 26 000 26 000 28 000 30 000 31 000 30 000 11. 

12. 33 ~ 36 27 000 27 000 29 000 31 000 32 000 30 000 12. 

13. 36 ~ 39 28 000 28 000 30 000 32 000 33 000 30 000 13. 

14. 39 ~ 42 29 000 29 000 31 000 33 000 34 000 30 000 14. 

15. 42 ~ 45 30 000 30 000 32 000 34 000 35 000 30 000 15. 
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A NOS-os munkatársak bére jelenleg a 2 táblázatban szereplő bér összeadásával értendő. 

Pl.: D/12  =  129.000 Ft + 31.000 Ft = Bruttó 160.000 Ft /  36 éves munkában töltött idő után. 

- 2015. decemberében a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete bérkiegészítésként 

bruttó 50.000 Ft--ot biztosított a NOS-os dolgozók részére.  

- A fenti önkormányzati döntéseknek (50.000 Ft + 18 %-os önkormányzati kereset-kiegészítés 

a nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazottak esetében) köszönhetően az érintett dolgozók 

körében jelentősen csökkent a kilépések száma.  

-  A dajkák munkájának segítéséhez 2013 óta a pedagógiai asszisztensek bevonása is szüksé-

gessé vált.. A három, épület méretét tekintve is nagy tagóvodában (Katica, Százszorszép, Me-

sepalota) a Képviselő-testület döntése alapján2016. szeptember 1-től 3 fő / 4 órás dajka stá-

tusszal emelkedik a létszám. Ezzel a déli étkeztetés, mosogatás, leágyazás, fektetés időszaká-

ban enyhülni fog a dajkákon lévő teher. 

Összefoglalva: 

- Az igazgatóhelyettesek és a tagóvoda-vezetők az új helyzetnek megfelelően feladatukat ké-

pességeikhez mérten maximálisan ellátták, jól értelmezték, saját területükön hatékonyan tevé-

kenykedtek, ezáltal érezhető segítséget adva az igazgató munkához is, 

- a személyi feltételek alakulását illetően Budapest Józsefvárosi Önkormányzat pozitív 

intézkedéseinek köszönhetően a NOS-os dolgozók körében jelentősen nőtt az elégedettség,  

- A házi hospitálásoknak, és a fokozott szakmai ellenőrzésnek köszönhetően a pedagógiai 

színvonal folyamatosan emelkedett és kontroll alatt volt. A pedagógusok között egészséges 

versenyszellem alakult ki, néhány óvónő példás munkájával húzóerőnek számított, s a to-

vábbképzéseken való részvételek száma látványosan emelkedett. 

- A tagóvoda-vezetői ellenőrzések u bizonyos esetekben komoly hiányosságokat, hibákat tár-

tak fel, melynek következtében néhány óvodapedagógustól meg kellett válnunk.  

 

I./4. A működés tárgyi feltételei: 

Óvodáink épület és játszóudvar szempontjából kerületünkben nagyon vegyes és színes képet 

mutatnak. Vannak olyan tagóvodák, melyek az 1800 évek végén épültek (Várunk Rád, 

Hétszínvirág), sok tagóvoda a demográfiai hullám emelkedése miatt az 1950-es években laká-

sokból, iskolákból, apácalakból kerültek kialakításra (Napsugár, Hétszínvirág, Kincskereső, 

Koszorú, Mesepalota, Szivárvány).  

1972-től már kifejezetten óvodának tervezett épületeket adtak át (TÁ-TI-KA, Csodasziget, 

Katica, Napraforgó, Tesz-vesz, Gyerek-Virág, Százszorszép, Pitypang). 

* Budapest Józsefvárosi Önkormányzat döntése alapján  a Százados úti Pitypang tagóvoda 

átépítésére kerül sor, a munkálatok már megkezdődtek, az átadás 2017 nyarán várható. A ter-

vezés során, a kivitelezés, és a szakmai szempontok egyeztetése miatt többször is kikérték az 

érintett tagóvoda-vezető és az igazgató véleményét.  

* Örömmel vettük, hogy a Képviselő-testület kiemelten nagy összeget, 80 millió forintot szánt 

ebben a nevelési évben az óvodák felújítására.  
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Az elvégzett konkrét munkálatok listája: 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda 

a földszinti vizes blokk teljes felújítása, a beszakadt udvar helyreál-

lítása, a III. emelet festése, pincében a szennyvíz elvezető csövek 

cseréje, gyermek öltözők PVC cseréje 

Csodasziget Tagóvoda 
udvaron beton eltávolítása, az épület külső burkolatának leverése, 

részleges vakolása, portál üveg kiváltása ablakra, 

Gyerek-Virág Tagóvoda 
az udvar felújítása, új csúszda telepítése, kidőlt fa helyén gumitégla 

telepítése, homokcsere 

Hétszínvirág Tagóvoda 

az épület szigetelése, nyílászárók cseréje, csoportszobák, öltözők, 

konyha festése, II. emeleten parketta csiszolás 2 csoportszobában, 

fsz. mosdóban pengefal felállítása, a tető részleges javítása 

Katica Tagóvoda. logopédiai, és a fejlesztő szobában PVC csere + festés  

Kincskereső Tagóvoda 
só-szoba előkészítése, gipszkartonozás padlástérből raktár kialakí-

tása 

Koszorú Tagóvoda 
az épület szigetelése, nyílászárók cseréje, tetőfelújítás, gázvezeték 

csere,  

Mesepalota Tagóvoda 
az elázott pince fertőtlenítése és helyreállítása, nyílászárók cseréje, 

a bejárati kapu automatika rendszerének felújítása 

Napsugár Tagóvoda 
linóleum csere két csoportszobában, az épület szigetelése, nyílászá-

rók cseréje, az óvoda teljes körű festése, 

Pitypang Tagóvoda 
a régi épület lebontása miatt itt nem folytak munkálatok, viszont az 

új épület  

Százszorszép Tagóvoda a B épület szigetelése, festése, nyílászárók cseréje 

Szivárvány Tagóvoda 
nyílászáró csere, épület szigetelése, homlokzat festése, csoportszo-

ba (1) PVC cseréje + festése  

TÁ-TI-KA Tagóvoda 
lapos tető, szennyelvezető csatorna felújítása, csoportszobák, irodák 

festése 

Tesz-Vesz Tagóvoda 

az épület szigetelése, nyílászárók cseréje, az udvar felújítása, a be-

ázás elhárítása, a 3. csoportszoba festése, homok csere, tagóvoda-

vezető irodájának kialakítása, homokozó építés 

Várunk Rád Tagóvoda 
alsó szinten vizes blokk teljes felújítása, csoportszobák festése, 

homokcsere 

 

* Több tagóvoda volt érintve a nyárvégi viharkárok miatt (Mesepalota - pince, Napraforgó – 

udvara, Gyerek-Virág - udvara, Tesz-Vesz - elázott szoba). A helyreállításuk a JGK Zrt. köz-

reműködésével megtörtént. 

* 2016 nyarán a JGK Zrt.-vel egyeztetve rangsoroltuk az óvodák karbantartását, ennek megfe-

lelően a Napsugár, illetve a Hétszínvirág tagóvoda teljes körű festése került előtérbe. A mun-

kálatok elvégzése folyamatban van. 

* Budapest Józsefvárosi Önkormányzat döntése alapján lehetőségünk nyílt a székhelyen 

(Napraforgó) és további 6 tagóvodában (Katica, Kincskereső, Gyerek-Virág, Tesz-Vesz, 

Százszorszép, Várunk Rád) úgynevezett „sószoba” kialakítására. A kivitelezés folyamatban 

van, őszre valamennyi elkészül. 
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* A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásából  további IKT eszközök beszerzésére került 

sor. Jelenleg a székhely óvoda és tagóvodái rendelkeznek egy vagy több LCD TV-vel, melyek 

segítségével, sokkal színesebbé és változatosabbá tudtuk tenni a gyermekek számára szerve-

zett foglalkozásokat, az internetről letölthető ismeretterjesztő képekkel, kisfilmekkel és egyéb 

különféle anyagokkal. Szándékunk szerint a végső cél, hogy valamennyi csoportszobában 

legyen egy ilyen készülék.  

* Budapest Józsefvárosi Önkormányzat döntése alapján az OviFoci program keretén belül 

újabb 3 óvoda (Százszorszép, Napsugár tagóvoda, és a Napraforgó Egyesített Óvoda) kapott 

focipályát. Ezzel kerületi szinten már 5 pályával rendelkezünk. 

* Ebben az évben több intézmény igényelt nagyobb mértékű eszköz beszerzést: 

- Egy újabb, az 5. csoport megnyitása miatt a Pitypang tagóvodában (plusz 25 gyermekre) 

asztalok, székek, szekrények, fektetők, játékok kerültek megvásárlásra.   

- A Gyerek-Virág, és a Szivárvány óvoda kettéválása miatt a két „új” tagintézmény-vezető 

irodájának, infrastruktúrájának kialakítása vált szükségessé.  

- Az egyesített óvoda központi irodáinak kialakítása (a Napraforgó Egyesített Óvoda III. eme-

letén) 7 ember számára. Beszerzésre kerültek az irodabútorok, íróasztalok, számítógépek, és 

egyéb eszközök. 

- A Hétszínvirág tagóvodában a bútorok és a játékeszközök kopottá, elavulttá váltak, cseréjük 

az eszköznorma előírásai szerint aktuálissá vált. A beszerzések folyamatban vannak. 

- További 6 óvodában, kisebb összegben ugyan, de szintén elengedhetetlenné vált az éves 

eszköznorma keretünkből bizonyos bútorok cseréje. Ezek beszerzése őszre halasztódott. 

 

II. A 2015/16-os nevelési év munkájának tervezése, szervezése 

Az óvodák egyesítése után fontos feladat volt a közös Éves munkaterv elkészítése, melyben a 

székhely óvoda, illetve tagóvodánként meghatározásra került a nevelési év rendje, a dolgozók 

munkarendje, a pedagógusok munkaidő-számításának, munkarendjének meghatározása, a 

tanügy-igazgatási, a munkáltatói és a pedagógiai feladatok felsorolása. 

Ehhez szükség volt a hatályos jogszabályok áttekintésére annak érdekében, hogy az aktuális, 

friss szabályok beépüljenek a 2015/2016-os nevelési év szabályzataiba és munkatervébe. Kü-

lönös tekintettel arra, hogy az Nkt. rendszeresen módosul. 

Szeptemberben a vezetőség tanulmányozta az alábbi rendeleteket és tájékoztatta az érintette-

ket annak rájuk vonatkozó tartalmáról.  
 

o 3/2015. (I.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, 

o 89/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben tör-

ténő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, 

o 143/2015. (VI. 12,) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szó-

ló  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, 

o 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú mi-

niszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról, 

o 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról, 

o 18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi 

vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról. 



A Napraforgó Egyesített Óvoda    2015/2016-os nevelési év beszámolója       

15 
 

II./1. Munkáltatói feladatok 

Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

Munkaerőhiány esetén az állás meghirdetése, és a 

megfelelő dolgozó kiválasztása. 

igazgató, és az érin-

tett tagóvoda-

vezetők 

munkavállalók 
folyamatosan 

megvalósult 

A képesítési követelmények figyelembe vételével 

az óvodák dolgozóinak alkalmazása. A személyes 

adatainak begyűjtése. Közalkalmazotti erkölcsi 

bizonyítvány beszereztetése.  

igazgató, tagóvoda-

vezetők, munkaügyi 

előadók 

munkavállalók 

legkésőbb a 

munkába állás 

napján  

megvalósult 

A munkaköri leírások átnézése, egységes formába 

öntése, újrafogalmazása munkakörönként. 
igazgató, tagóvoda-

vezetők 
munkavállalók 

szept. 30., majd 

legkésőbb a 

munkába állás-

kor megvalósult 

A közalkalmazottak besorolása, illetmény-

előmeneteli rendszerének figyelemmel kísérése.     

A technikai dolgozó bérének változtatására. javas-

lattétel. 

igazgató, és a mun-

kaügyi előadók 
munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 

Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása. 
igazgató, és az ille-

téke tagóvoda-

vezetők 

munkavállalók 
folyamatosan 

megvalósult 

A közalkalmazottak személyi anyagának bekérése, 

átadása-átvétele, rendezése, folyamatos kezelése. 
igazgató, és a mun-

kaügyi előadók 
munkavállalók 

szeptember 16. 

folyamatosan 

megvalósult 

A Köznevelési információs rendszerben (KIR-

ben) a pedagógusok szakmai gyakorlati idejének 

módosítása, adatainak ellenőrzése. 

helyettesek, az 

illetékes tagóvoda-

vezetők, és az óvo-

datitkárok 

pedagógusok 
szeptember 15. 

megvalósult 

Az Oktatási Hivatal informatikai támogató rend-

szerének (dari.oktatas.hu, oktatas.hu, KIR) figye-

lemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos intézkedé-

sek megtétele. 

igazgató, helyette-

sek, és a tagóvoda-

vezetők 

pedagógusok 
folyamatosan 

megvalósult 

A műszakrend elkészítése. A jelenléti ívek szer-

kesztése, naprakész vezetése. 
tagóvoda–vezetők és 

az óvodatitkárok 
munkavállalók 

műszakrend 

életbe lépése előtt 

megvalósult  

A munkarend meghatározása, munkafegyelem 

betartatása, ellenőrzése. 
tagóvoda–vezetők és 

az óvodatitkárok 
munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 

Szabadságolás jóváhagyása, nyilvántartása, és 

megküldése a MÁK-nak. 

igazgató, és az ille-

tékes tagóvoda-

vezetők 

munkavállalók 
folyamatosan 

megvalósult 

A távolmaradás nyilvántartása, túlmunka elrende-

lése, szabadság kiadása, a kiadás nyilvántartása. 

igazgató, és az ille-

tékes tagóvoda-

vezetők 

munkavállalók 
folyamatosan 

megvalósult 

A dolgozók munka-, baleset- és tűzvédelmi okta-

tásának megszervezése. 
tagóvoda–vezetők munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 

A munkafegyelem betartatása, a szabályok ismer-

tetése (telefon használat, munkakezdés, stb.). 

igazgató, helyette-

sek, tagóvoda–

vezetők 

munkavállalók 
a nevelési év 

nyitóértekezlete 

A pedagógus etika előírásainak betartása, betarta-

tása. Munkaköri leírás átadása. 
tagóvoda–vezetők, 

pedagógusok 
munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 
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II./2. Tanügy-igazgatási feladatok: 

Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

A csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, 

felvételi előjegyzési napló megnyitása, hitelesíté-

se. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

határidőre megva-

lósult 

A gyermekek felvétele, átvétele, a felvétel eluta-

sítása, a gyermekcsoportok kialakítása. 
igazgató, tagóvoda–

vezetők 

gyermekek, szü-

lők, óvodapedagó-

gusok 

megvalósult 

A háromévesek óvodába járásának figyelemmel 

kísérése, igazolatlan hiányzás esetén a szükséges 

intézkedések megtétele. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 

óvodakötelesek, 

szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

Törekvés a gyermekbalesetek megelőzésére 
tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok, 

szülők 

gyermekek 
folyamatosan 

megvalósult 

A gyermekek egészségügyi vizsgálatának 

megszervezése. 
tagóvoda–vezetők gyermekek 

folyamatosan 

megvalósult 

A gyermekek adatainak nyilvántartása. 
tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 
szülők, gyermekek 

folyamatosan 

megvalósult 

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-

igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása. 
tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 
tagóvoda–vezetők 

folyamatosan 

megvalósult 

A statisztikai lapok kitöltése, kötelező adat to-

vábbítás. 

helyettesek, tag-

óvoda–vezetők,  

óvodatitkár  

az óvoda dolgozói, 

a gyermekek 

a megadott határ-

időre (okt. 15.) 

megvalósult 

Javaslattétel az óvoda nyitva tartására, zárva tar-

tás engedélyeztetése. 
tagóvoda–vezetők 

szülők, alkalma-

zotti közösség 

a zárva tartás 

kiírása február 15-

ig megvalósult 

A tanköteles korú gyermekek létszámának és 

személyének megállapítása. 
tagóvoda–vezetők 

óvodapedagógusok 
gyermekek 

január 10.  

megvalósult 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség  

megállapítása. 
óvodapedagógusok gyermekek, szülők 

az óvodai szakvé-

lemény kiadásáig 

megvalósult 

Tanköteles gyermekekről az óvodai szakvéle-

mény kiadása, az általános iskolai beíratással 

kapcsolatos óvodai feladatok szülői értekezletek 

megszervezése. 

tagóvoda–vezetők 

óvodapedagógusok  

gyermekek, szü-

lők, iskola 

április elejére 

megvalósult 

A gyermekvédelmi feladatok megszervezése. 
tagóvoda–vezetők 

gyermekvédelmi 

felelősök 

gyermekek, szülők 
folyamatosan 

megvalósult 

Jegyző értesítése igazolatlan hiányzásról, óvoda-

látogatás alóli felmentésről, szüneteltetésről kül-

földön tartózkodás miatt. 

igazgató, tagóvoda–

vezetők 
gyermekek, szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

A csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, 

felvételi előjegyzési napló vezetése, ellenőrzése, 

lezárása. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodapedagógusok 
pedagógusok 

folyamatosan 

megvalósult 

Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-

igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása. A honlap 

karbantartása, frissítése. 

tagóvoda–vezetők, 

óvodatitkárok 
tagóvoda–vezetők 

folyamatosan 

megvalósult 
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II./3. Gazdálkodással összefüggő feladatok: 

Feladata volt Felelőse Érintettek Határidő 

Az óvoda éves költségvetésének megtervezése, 

felhasználásának irányítása. 
igazgató, helyettesei, 

tagóvoda-vezetők 

fenntartó, az óvoda 

alkalmazottai 

a tervezet leadá-

sa: októberben 

megvalósult 

Az étkezési térítési díjak kiszámítása, beszedé-

se, adminisztrálása. Az ingyenességről szóló 

nyilatkozatok kiadása, összegyűjtése.  

tagóvoda-vezetők, és 

az óvodatitkárok 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

Az adagok megrendelése, lemondása a Multi 

Scool-ban. Kapcsolattartás a konyhával. 
tagóvoda-vezető, és 

az óvodatitkár 
gyermekek, szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

A kedvezményes étkeztetésről nyilvántartás 

vezetése /6-os sz. melléklet/, adatszolgáltatás a 

JSzSzGyK és az Pü. felé. 

tagóvoda-vezető, és 

az óvodatitkár 

tagóvoda-vezető, 

és az óvodatitkár 

szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

Az intézmény szükségletének megfelelően, a 

rendelkezésre álló keretből a szakmai anyagok, 

és a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése. 

igazgató, tagóvoda-

vezetők 

fenntartó, az óvoda 

alkalmazottai 

folyamatosan 

megvalósult 

Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és 

felújításával kapcsolatos munkák megszervezé-

se. Tisztítószerek, irodaszerek megrendelése. 

JGK elnöke, óvoda-

igazgató, helyettesek, 

tagóvoda-vezetők 

JGK Zrt., szülők, 

gyermekek 

folyamatos, a 

nyári munkák 

megtervezése: 

május hó 

A meghibásodott eszközök javíttatása, a bal-

esetveszélyes tárgyak kivonása, leselejtezése. 
igazgató, helyettesek, 

tagóvoda-vezetők 

gyermekek, és az 

óvoda alkalmazot-

tai 

folyamatosan 

megvalósult 

A kötelező eszköznorma szempontjából az in-

tézmények átvizsgálása, javaslattétel a hiány-

pótlásra. 

igazgató, helyettesek, 

tagóvoda-vezetők 
gyermekek, szülők 

folyamatosan 

megvalósult 

Bérgazdálkodás, a tartós, illetve az átmeneti bér 

nyomon követése, analitikus nyilvántartás veze-

tése. 

igazgató, és a mun-

kaügyi előadók  
munkavállalók 

folyamatos, ok-

tóber vége 

A 2 %-os jutalomkeret szétosztása intézmé-

nyenként, tagóvoda-vezetők javaslatai alapján, 

meghatározott szempontsor figyelembe vételé-

vel. 

igazgató, tagóvoda-

vezetők 
munkavállalók 

pedagógus nap 

alkalmából meg-

valósult 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek bizto-

sítása. 
igazgató, helyettesek, 

tagóvoda-vezetők 

intézményvezető, 

munkavállalók 

folyamatosan 

megvalósult 

Az ingó és ingatlan vagyon védelme. 
igazgató, tagóvoda-

vezetők 

intézményvezető, 

munkavállalók 
folyamatos 

Fogyóeszköz nyilvántartás naprakész vezetése. 

Selejtezés elrendelése, leltározás. 

igazgató, tagóvoda-

vezetők, óvodatitká-

rok 

fenntartó, JGK 

Zrt., óvodatitkár 

folyamatos, ill. a 

fenntartó ren-

delkezése szerint 

A takarékosság és az ésszerű gazdálkodás elvé-

nek betartás. 

igazgató, tagóvoda-

vezetők, óvodatitká-

rok 

fenntartó, JGK 

Zrt., óvodatitkár 

a fenntartó ren-

delkezése szerint 

megvalósult 
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II./4. Pedagógiai feladatok: 

Feladat volt Felelőse Érintettek Határidő 

Az egyesített óvoda pedagógiai programjának 

elkészítése, megvalósítása, összehangolása az 

Országos alapprogrammal és az éves munka-

tervvel. Az óvoda éves munkatervének elké-

szítése. 

igazgató, igazgatóhe-

lyettesek, tagóvoda-

vezetők, nevelőtestü-

let, szakmai munka-

közösség 

igazgató, igazga-

tóhelyettesek, 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

szakmai munka-

közösség 

2015. október 30.-

áig folyamatosan 

megvalósult 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában 

megfogalmazott alapelvek érvényesítése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, szak-

mai munka-közösség 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

Az új gyerekek fogadása, a szülők segítése. A 

beszoktatással kapcsolatos pedagógiai munka 

ellenőrzése, az érintett csoportokban. 

A nyári szünet után visszatérő gyerekek foga-

dása, visszaszoktatása. A szokások felelevení-

tése és az új szabályok megtanítása. 

 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, szak-

mai munka-közösség 

alkalmazotti kö-

zösség 

2015. szeptember, 

október során 

folyamatosan 

megvalósult 

A világnézeti semlegesség biztosítása. 
tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület,  

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás, a 

gyakornokok mentorálása. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, szak-

mai segítő 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek 

előkészítése, lebonyolítása 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

A szakmai munkaközösségek (kerületi szintű) 

segítése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 
óvodapedagógusok 

folyamatosan 

megvalósult 

Az önképzések és továbbképzések megterve-

zése, ösztönzése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 
óvodapedagógusok 

folyamatosan 

megvalósult 

A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyí-

tése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

szülők és óvodai 

alkalmazottak 

folyamatosan 

megvalósult 

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az 

egyéni fejlesztés figyelemmel kísérése. 

tagóvoda-vezetők, 

nevelőtestület, 

gyermekek, szü-

lők, 

folyamatosan 

megvalósult 

Pályázatokon való részvétel ösztönzése. 

igazgató, igazgatóhe-

lyettesek, tagóvoda-

vezetők, szakmai 

munkaközösség 

gyermekek, óvo-

dapedagógusok 

folyamatosan 

megvalósult 

Az óvoda információs rendszerének kialakítá-

sa és működtetése (honlap, KIR). 
igazgató, igazgatóhe-

lyettesek 

alkalmazotti kö-

zösség 

folyamatosan 

megvalósult 

A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése, méré-

se, az önértékelési rendszer működtetése. 
igazgató, BECS óvodapedagógusok 

folyamatosan 

megvalósult 

Beszámoló készítése a fenntartó felé. igazgató fenntartó 
a fenntartó előírása 

szerint megvaló-

sult 
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III.  A 2015/16-OS NEVELÉSI ÉV PEDAGÓGIAI FELADATAINAK 

MEGVALÓSULÁSA  
 

 

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. 

Amit lát, inkább megjegyzi,,           .    

de amiben ő maga is tevékenyen részt vesz,  

az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”  

Kodály Zoltán 

Az óvoda minden dolgozójának, kivétel nélkül, kiemelt feladata volt a gyermekek mindenekfelett álló 

érdekeit szolgálni, a meghitt, szeretetteljes légkört biztosítani, valamint a komplex prevenciós program 

tág eszköztárával minél több pozitív élményt, tapasztalatot és fejlesztést nyújtani óvodások számára. 

A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának megfogalmazásakor a legfontosabb 

célunk az volt, hogy az óvodáinkban kiegyensúlyozott, életkedvvel teli, derűs és kreatív 

gyermekeket neveljünk, személyiségüket folyamatosan fejlesszük, egyéniségüket és jogaikat 

tiszteletben tartsuk. 

Feladatunk ebben az évben is a családi nevelés kiegészítése, a gyermekek sokoldalú, komp-

lex nevelése; érzelmileg biztonságot nyújtó, jó légkörben, esztétikailag barátságos környezet-

ben, játékosan, az alap képességeik kibontakoztatásával. Ennek megfelelően a csoportok-

ban az óvónők elkészítették kéthavi bontásban a nevelési, s napi bontásban az oktatási tervü-

ket. A tervek megvalósítása átlagosan 80%-ban sikerült. 

III./1. Az intézményünk pedagógiai céljának megvalósulása az eltelt nevelési évben 

 Nevelési-pedagógiai programunk megfelelt a szülők igényeinek és a fenntartó elvárása-

inak.  

 Szakmai munkánkat minőségügyi szemlélettel láttuk el. 

 Nyitottak voltunk a módszertani megújulásra: Kompetencia alapú nevelés, kognitív pe-

dagógia, kooperatív tanulás, stb. 

 Törekedtünk az élethosszig tartó tanulás megalapozására, és az ehhez tartozó kulcs-

kompetenciák fejlesztésére.  

 Az óvónők innovatívan alkalmazkodtak a felmerülő változásokhoz. 

 Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében differenciált, egyénre szabott feladatokat 

adtunk a gyermekeknek. 

 Az intézményünk hatékony gazdálkodásának köszönhetően, a nevelést, oktatást segítő 

fejlesztő eszközöket be tudtuk szerezni. 

 Egész napos, önálló (idén először) szakmai napot tartottuk 3 helyszínen 5 témában, 140 

fő részvételével. Témáink: az információs és kommunikációs technológiák (IKT) al-

kalmazása az óvodákban, az internet bevonása az oktatásba, esélyegyenlőség segítése a 

kooperatív tanulás módszerével, a folyamatos reggeliztetés előnyei, korszerű testnevelé-

si foglalkozások az óvodákban.  

 A fejlesztő pedagógusok ebben a nevelési évben is hatékonyan korrigálták, javították a 

részképességekben lemaradt óvodásainkat. Különös figyelmet szenteltek a tehetséggon-

dozásra is. 

 A pedagógiai asszisztensek egységes munkaköri leírást kaptak, mely hozzásegítette őket 

feladatuk helyes értelmezéséhez. Ennek köszönhetően jobban tudták segíteni az intéz-

ményükben folyó napi munkát.  



A Napraforgó Egyesített Óvoda    2015/2016-os nevelési év beszámolója       

20 
 

III./2. Általános, minden intézményre érvényes megállapítások  

2.1.  Pedagógiai folyamatok 

Cél volt és meg is valósult: 

 az éves munkaterv, a stratégiai dokumentumok és a szakmai munkaközösségi tervek 

összhangját megteremtettük, 

 az év végi beszámoló megállapításai alapján történt a tervezés a következő nevelési év-

re, 

 a PDCA TMEB-logika (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás) szerinti terve-

zés, pedagógiai munka megvalósult, 

 a nevelőmunka tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermekek 

alapkészségének és kulcskompetenciáinak fejlesztésére törekedtünk, 

 a fejlődési naplóban az egyénre szabott értékelés a pedagógiai programnak és az egyéni 

fejlesztési tervnek megfelelően történt, 

 az intézmény szakmai ellenőrzési rendszerében a tervek megvalósításának eredményes-

sége és hatékonysága meghatározó volt, 

 a gyermekek fejlődéséről, az előírásnak megfelelően, folyamatos visszajelzést biztosí-

tottunk a szülők felé. 

2.2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Cél volt és meg is valósult: 

 az intézményvezetés és a pedagógusok rendelkeztek megfelelő információkkal a gyer-

mekek szociális helyzetéről, 

 a szülők az intézményi stratégiai dokumentumoknak megfelelően vettek részt a közös-

ségfejlesztésben, az együttműködésben, 

 kiemelt figyelmet fordítottunk az egyes gyermeki kulcskompetenciák fejlesztésére, 

 a nevelőmunka keretei a személyes és szociális készségek és képességek figyelembe vé-

telével kerültek kialakításra, 

 megfelelő módon történt az egyéni tanulás bevezetése, pl. a tehetséggondozás, a felzár-

kóztatás esetén, 

 a nevelési és tanulásszervezési eljárások a különböző szociális hátterű, képességű és ér-

deklődésű gyermekek együttnevelését szolgálták, 

 a gyermekcsoportok tevékenysége tudatos tervezés alapján történt, alkalmanként külső 

partnerek bevonásával. 

2.3. Eredmények az intézményi önértékelés szempontjából 

Cél volt és meg is valósult: 

 az intézményi eredmények megfigyelése, összegyűjtése, mérése, elemzése, értékelése, 

 a 6 éves kor után óvodában maradó gyermekek mutatóit megmértük a partnerek bevo-

násával (szülők, pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, pszichológus), számukra 

egyéni fejlesztési tervek készültek a fejlesztőpedagógus bevonásával, 

 az iskolába kerülő gyermekekről ősszel visszajelzést kértünk, óvodába visszahelyezett 

gyermek ebben a nevelési évben nem volt. 

 a gyermekek képességeinek kibontakoztatására törekedtünk a továbbhaladásuk érdeké-

ben, 
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 a nevelőmunka eredményességét jelző mutatókat, a gyermeki teljesítményeket folyama-

tosan (félévente) összegyűjtöttük, elemzése és értelmezése, dokumentálása (személyi-

séglap gyermekenként, csoport- és óvodaszinten) megtörtént, 

 a partneri elégedettségmérést megvalósítottuk a lassú átmenetet mutató gyermekek ese-

tében. 

2.4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Cél volt és meg is valósult: 

 Megélénkült az óvodák közötti szakmai élet. Kerületi munkaközösségeket hoztunk lét-

re, a munkaközösség vezetők az adott 9 témában a kerület legjobbjaiként, legügyesebbje-

iként meg tudták, illetve meg tudják mutatni magukat, ötleteiket tovább tudták adni (ne-

velési évenként 3-szor is). Új módszereket láthatunk általuk. Az összevonás előtt ezeket a 

munkatársakat és munkájukat csak egy óvodán belül ismerték. Ezek a munkaközösségi 

foglakozások nagyon népszerűek lettek, még azok is, akiket előtte nehéz volt rávenni, 

hogy vegyenek részt továbbképzésen,  versenyeztek azért, hogy ki melyik munkaközös-

ségi foglakozásra mehessen el.    

Munkaközösségeink: 

A munkaközösség neve: Elnöke: Célja: 

1. Hagyományőrzés a József-

városban mk. 
Váradiné Orosz Ágnes 

A népi és a városi hagyomány őrzése, 

összehangolása. 

2. A környezettudatos nevelés 

mk. 
Csabainé Lampert Ágnes 

A környezet tiszteletére, szeretetére 

nevelés. A környezetvédelem fontossá-

gának hangsúlyozás. 

3. Belső önértékelő csoport 

(BECS) mk. 
Juhász Andrea 

A tagóvodák ellátása, segítése, a jog-

szabályok értelmezése az önértékelés 

gyakorlása.  

4. Játékos matematika az óvo-

dában mk. 
Kissné Bagi Magdolna 

A matematika foglalkozások megsze-

rettetése a gyermekekkel és a pedagó-

gusokkal. 

5. Gyermekvédelmi mk. Lehnerné Máté Erika 

A HH-s, és a HHH-s gyermekek vé-

delme és az arra rászoruló családok 

segítése. 

6. Felzárkóztató pedagógusok 

mk. 
Bukva Lajos Imréné 

A felzárkóztató pedagógusok munkájá-

nak koordinálása. 

7. Mentorok mk. Lukácsné Varga Katalin 
A mentori munka pontosítása, fontos-

ságának, felelősségének tisztázása. 

8. Gyakornokok mk. Kozmáné Szabó Edina 
A gyakornokok, pályakezdők munká-

jának segítése, felkészítésük a minősí-

tési eljárásra. 

9. Fejlesztő játékok szerepe az 

óvodában mk. 
Kocsisné Juhász Éva 

Játékidőben történő fejlesztő játékok 

adta lehetőségek ismertetése. 

10. NOS-os munkatársak mk. elindítása folyamatban 
A pedagógiai asszisztensek és a dajkák 

munkájának segítése, pontosítása. 

 

 munkaközösség vezetők működésükhöz munkatervet és a nevelési év végén beszámo-

lót készítettek, 



A Napraforgó Egyesített Óvoda    2015/2016-os nevelési év beszámolója       

22 
 

 a szakmai csoportok működésük során figyelembe vették az intézményi célokat, 

 az intézményi munkatársak számára az információk és ismeretek átadása biztosítva 

volt, 

 a munkatársak között a pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatok és fejleszté-

sek a szakmai együttműködés elsődlegesét segítette, 

 a szakmai munkaközösségek és az egyes pedagógusok magas létszámban részt vettek 

a módszertani fejlesztésekben és a tudásmegosztásban, 

 kialakítottuk az óvodák közötti hatékony kommunikációs rendszert (pl. elektronikus 

levelezés, skype, szóbeli és papíralapú belső információáramlás). 

 az átalakítást követően a korábbiaknál sokkal jobb és gyorsabb és rugalmasabb 

lett az információáramlás az Önkormányzat és az óvodák között. Kevesebb papírt 

fogyasztottunk, az írásos anyagokat e-mail-ben továbbítjuk, a gyakori értekezletek he-

lyett a tagóvoda-vezetőkkel skype segítségével, konferenciabeszélgetések formájában 

(egyszerre 7-8 fővel) tartjuk a kapcsolatot, mivel nem vagyunk egy helyen. 

 a szülőkkel való kapcsolattartás székhely, illetve tagóvoda szintjén idén is jól mű-

ködött, továbbá megalakult az egyesített óvoda szülői szervezete (SZSZ), melybe va-

lamennyi óvoda Szülői Szervezete (15) egy főt delegált. Munkájukat az elnök szemé-

lye fogta össze. 

Érdemleges szülői panasz az egyesített óvoda központjába 2 alkalommal érkezett, a 

panaszt mindkét esetben sikerült megnyugtatóan orvosolni. 

2.5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Az Önkormányzat, mint fenntartó irányító és ellenőrző munkája miatt a kapcsolattartás napi 

szinten szükséges. Az intézmény(ek) zavartalan működtetése, a fenntartói elvárások megvaló-

sítása, illetve az intézmény érdekeinek képviselete ettől a nevelési évtől az igazgatói feladata. 

Ehhez elengedhetetlenül fontos a folyamatos egyeztetés és a rendszeres tájékoztatás. A kap-

csolattartás személyesen, levelezéssel, telefonon, illetve e-mail útján történt. 

Cél volt és meg is valósult: 

 a külső partneri kört feltérképeztük, azonosítottuk és az előző évekhez képest hatéko-

nyabb kapcsolattartási rendszer alakult ki, 

 a külső partnereinket4 folyamatosan és rendszeresen tájékoztattuk az intézményeink 

működésével, illetve a gyermekek fejlődésével kapcsolatos témákban,  

 a tájékoztatást időnként felülvizsgáltuk a visszacsatolás és a fejlesztés lehetőségének 

megteremtése érdekében, 

                                                           
4 Kormányszintű: Emberi Erőforrás Minisztériuma (EMMI), Oktatási Hivatal (OH) és szakértői, tanácsadói 

Fenntartói: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, bizottságai és Pol-

gármesteri Hivatala; Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), Józsefvárosi  

Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt) igazgatósága, és intézményműködtetése 

Társintézmények: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 

VIII. Tankerület, Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 

(JEGYMI), Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézmény, Fővárosi 3. sz. Tanulási; Képességet Vizsgá-

ló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ,  

Egészségügyi intézmények: gyermekorvosok, gyermek fogorvosok, védőnők, Állami Népegészségügyi és Tisz-

tiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ). 
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 ahol kellett az együttműködés tartalmát írásban is szabályoztuk, a partnerek (JGK 

Zrt., JSzSzGyK) bevonásával, az intézmények zökkenőmentes működtetésének érde-

kében, 

 a partneri elégedettségmérésről (pl.: iskola) és az eredményekről visszacsatolást kér-

tünk. 

2.6. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában (ÓNAP-ban) megfogalmazott elvárá-

soknak és a helyi Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

Cél volt és meg is valósult: 

 valamennyi tagóvoda pedagógiai programját felülvizsgáltuk, 

 megalkottuk a Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának első részét 

(70 oldalban), mely tartalmazza a mindenkire vonatkozó általános elvárásokat, ehhez 

csatoltuk a székhely, illetve a tagóvodák sajátos nevelési-oktatási elképzeléseit, mód-

szereit, programjait, 

 a pedagógiai programban kitűzött célokat és a központi tartalmi szabályozók (ÓNAP, 

jogszabályi előírások) összhangját megteremtettük, 

 a pedagógiai programban foglaltak megvalósulását vezetői, illetve tagóvoda-vezetői 

ellenőrzésekkel nyomon követtük, 

 a jogszabályi előírásokat figyelemmel kísértük, a nevelőket tájékoztattuk az esetleges 

változásokról, 

 az intézményi stratégiai célkitűzéseket megjelenítettük az operatív (éves) tervezés 

szintjén is, 

 a tervek és megvalósításuk összhangját, eredményességét folyamatosan vizsgáltuk. 

III./3. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítés  

Pedagógiai-szakmai belső ellenőrzés tekintetében az összevonás eredménye, hogy a tagóvo-

da-vezetők sokkal több időt töltöttek a gyermek csoportokban, ezzel közvetlen tapasztalatot 

szerezhettek a csoportok neveltségi és fejlettségi szintjét tekintve.  

3.1. Cél volt és meg is valósult: 

 több idő jutott egy-egy óvodapedagógus megfigyelésére, munkájának ellenőrzésére, 

értékelésére,  

 a minősítő vizsgákra való felkészítés, segítés eredményesebbé vált, 

 a vezetőség részéről a minősítésekkel kapcsolatos változásokat, újításokat Matisz 

Lászlóné segítségével nyomon követtük, ezzel is segítve a tagóvoda-vezetők munká-

ját.  

 részt vettünk több esetben is óvodapedagógusok, illetve tagóvoda-vezetők minősítő 

eljárásában, a bizottság harmadik tagjaként, 

 nem minden esetben, de többségében a gyakornokok beilleszkedésének elősegítése, 

és a tapasztalatok átadása megtörtént a mentorok, valamint a tagóvoda-vezetők segít-

ségével. A két ide vonatkozó kerületi munkaközösség is sokat lendített a kezdeti el-

vándorlás megállítása érdekében. 

 eredményesnek bizonyult a 15 óvoda felosztása 3 csoportba, melynek célja a vezető-

séggel való közvetlen kapcsolat kialakítása, a tagintézményekben folyó munka glo-

bális áttekintése volt. 
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Ssz. Az intézmény neve: Az összekötő személye: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Napraforgó Egyesített Óvoda  

Koszorú Tagóvodája 

Hétszínvirág Tagóvodája 

Mesepalota Tagóvodája 

TÁ-TI-KA Tagóvodája 

dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

igazgató 

 

Ssz. Az intézmény neve: Az összekötő személye: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Gyerek-Virág Tagóvodája  

Tesz-Vesz Tagóvodája 

Napsugár Tagóvodája 

Pitypang Tagóvodája 

Százszorszép Tagóvodája 

Husvéth Laura igazgatóhe-

lyettes 

 

Ssz. Az intézmény neve: Az összekötő személye: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Katica Tagóvodája 

Csodasziget Tagóvodája 

Szivárvány Tagóvodája 

Kincskereső Tagóvodája 

Várunk-Rád Tagóvodája 

Matisz Lászlóné igazgató-

helyettes 

 

3.2. A 2015/16. nevelési évben az alábbi pedagógusok kerültek az Oktatási Hivatal ellenőr-

zési és minősítési tervébe. 

- Pedagógiai-szakmai ellenőrzésben vettek részt sikeresen a 2015. évben: 

A minősítési eljárásba bekerült pedagógusok: 

Ssz. A pedagógusok létszáma: Az eljárás megnevezése: Célfokozat: 

1. 

2 fő 

3 fő 

2015. évi minősítés 

2015. évi kötelező, ideigle-

nesen Pedagógus II. besoro-

lási fokozatba soroltak mi-

nősítési eljárása 

Pedagógus II. 

elérése, vagy 

megvédése. 

 

- 2015-ben kötelező Pedagógus I. minősítési eljárás gyakornokoknak nem volt. 
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2016-ban minősítési eljárásba bekerült pedagógusok: 

Ssz. A pedagógusok létszáma: Az eljárás megnevezése: Célfokozat: 

1. 
5 fő  

+ 

8 fő 

1 fő önhibáján kívül elmaradt 

 

2016. évi minősítés, és  
 

2016. évi kötelező, ideigle-

nesen Pedagógus II. besoro-

lási fokozatba soroltak mi-

nősítési eljárása 

Pedagógus II. 

elérése 
 

Pedagógus II. 

megvédése 

2. 2 fő 

1 fő nyelvvizsga hiányában elma-

radt 

2016. évi kötelező Pedagó-

gus I. minősítési eljárás 

gyakornokoknak 

Pedagógus I. 

 

3.3. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítés előkészítése   

 a portfólió elkészítése során tematikus terv elkészítésére is szükség volt, ezért csoporton-

ként egy félévre szóló tematikus tervet kértünk be az óvodapedagógusoktól; 

 a portfólió foglalkozástervek megírását is tartalmazza. Annak érdekében, hogy pedagógu-

sainknak ne okozzon nehézséget a portfólió elkészítése, az ellenőrző látogatásokat meg-

előzően foglalkozástervvel készültek;  

 a portfólió készítés része az önreflektálás; ezért az ellenőrző látogatást követő megbeszé-

lés után az érintett óvónő legkésőbb 3 napon belül írásban, önreflexiót készített a történ-

tekről; 

 a pedagógusok részére hospitálásokat szerveztünk annak érdekében, hogy megismerhes-

sék egymás szakmai munkáját, és a jó gyakorlatokat meg tudják egymás között osztani;  

 a látogatásról hospitálási naplót készítettek. Ez is a portfóliós előkészületeket szolgálta.  

 2016-ban a munkaközösségek által szervezett kerületi bemutatók is a fenti célt szolgálták. 

A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetősége kerületi munkaközösségeket hozott létre, a 

tagóvoda-vezetők javaslata alapján, a fent felsorolt témákban. 

3.4. A felzárkóztató pedagógusok munkájának értékelése 

 A gyermekek egyéni képességeit az óvodapedagógusok és a felzárkóztató pedagógusok a 

nevelési év elején felmérték: testi, értelmi, érzelmi szempontokból. A dyslexia, logopédi-

ai szűrést az egyesített óvodába, és a tagóvodákba kilátogató logopédus elvégezte.   

 A szülőket tapintatosan, de a valóságnak megfelelően, folyamatosan informáltuk a gyer-

mekek képességéről, a fejlesztési teendőkről. 

 A fejlesztésben résztvevő gyermekeket differenciáltan, egyénre szabott feladatadással, a 

gyermek saját fejlődési tempójának, életkorának megfelelően fejlesztették. 

 A korosztályától elmaradó vagy lassabban fejlődő gyermekek esetében felhívta a figyel-

mét a tagóvoda-vezetőnek, amennyiben szükséges, tájékoztatja a szakszolgálatot. 

 Külön foglalkozást igényelnek azok a gyermekek, akik nyáron születtek és a szeptemberi 

tankötelezettség visszaállítása miatt, egy évvel korábban mennek iskolába. 

 A nem magyar nemzetiségű gyermekek igény szerinti korai fejlesztése megtörtént.  

 Az integrált nevelést a pedagógiai asszisztensek bevonásával együttesen segítették. 
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IV.  A 2015/2016-os nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai voltak: 

 

IV./1. Kerület szintű pedagógiai feladatok  

- Érzelmi és közösségi nevelés   

Az óvodáskorú gyermekek részére az érzelmi nevelés fontossága meghatározó. Személyisé-

gük, érzelmi életük, de még értelmi képességük fejlődése is attól függ, hogy mennyi és milyen 

minőségű szeretetet, odafigyelést kapnak közvetlen környezetüktől. A gyermek érzelmi biz-

tonságát az egyéni, egyedi bánásmóddal tudjunk erősíteni. Óvodás korban lényegesen fonto-

sabb az érzelmi intelligencia, az EQ kialakulása, mint az értelmi intelligencia, az IQ kialakítá-

sa. Ugyanis minden további tevékenység eredményessége, a képességek, készségek fejleszt-

hetősége, a kompetencia alapú nevelés hatékonysága az érzelmi nevelés függvénye. 

Igyekeztünk érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, szorongásoktól, félelmektől mentes, 

családias légkört teremteni az óvodába lépés pillanatától az óvodáskor végéig. Feladatunk volt 

megismertetni a gyermekeket a szűkebb és tágabb környezetükkel, amely a szülőföldhöz való 

kötődés alapja. 

 Az óvodakezdés nagyfokú pedagógiai érzékenységet és tapintatot, odafigyelést igényelt a 

nevelőktől, mert ez az időszak meghatározó a gyermek óvodával, az óvó nénikkel szem-

beni érzelmi kötődésének kialakulásában. S ez érvényes az aggódó szülőkre és nagyszü-

lőkre is.   

 A közösségi nevelést, a gyermekek közötti együttműködést segítette az egyre jobban elter-

jedő a kooperatív tanulás módszerének gyakori alkalmazása.      

 Biztosítottuk az alaphangulatot az elmélyült, tartalmas játékhoz, tevékenykedéshez, fel-

adatok megoldásához és a problémamentes kapcsolatteremtéshez gyermek és felnőtt, il-

letve gyermek és gyermek között. 

 Az érzelmi nevelés során segítettük a gyermekek önkifejezési, önérvényesülési törekvése-

it. Mindezt az önbizalmuk erősítésével, ugyanakkor a reális énkép, önértékelés megterem-

tésével. 

 Az én tudat, az ego erősítése mellett feladatunk volt, hogy a közösségi érzés, a hovatarto-

zás érzése érzelmi alapokon is kialakuljon, megerősödjön a gyermekekben (az én csopor-

tom, az én óvodám, - saját elnevezés, stb.) 

 Minden ember arra vágyik, hogy fontos és elismert tagja legyen az őt körülvevő közös-

ségnek. Ennek tudatában arra törekedtünk, hogy minden gyermeket meghallgassunk, a kö-

tetlen beszélgetések során a csoport valamennyi tagja azt érezze, hogy figyelnek rá, véle-

ményét, elképzeléseit elfogadják.  

 Tudatosan és szakszerűen foglalkoztunk a kiemelkedő tehetségű, a különleges bánásmó-

dot igénylő, a lassabban fejlődő és az egészséges gyermekek közé integrált, sajátos neve-

lést igénylő gyermekekkel is. 

A gyermekek beilleszkedését, érvényesülését bármilyen közösségbe az segíti, ha az együttélé-

si szabályokat, szokásokat megismertetjük velük, s ezek betartására folyamatosan, egész nap 

ösztönözzük őket. A kulturált viselkedési formák megtanítása során igyekeztünk kialakítani a 

gyermekekben az egymás és a felnőttek iránti szeretetet, tiszteletet, türelmet.  
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Valamennyi csoportban az óvodapedagógus feladata volt, saját attitűdjén keresztül az etikai 

kérdésekben a példamutatás, másokkal szembeni türelem gyakorlása, a tolerancia és a külön-

bözőségek elfogadása. 

- Anyanyelvi nevelés 

A gyermek beleszületik egy bizonyos nyelvi közegbe, ahonnan átveszi a szókincsét, a magyar 

beszéd szerkezetét, a környezet beszédmódját. A beszélő környezeten múlik, hogy értéket 

vagy helytelen, magyartalan beszédmódot rögzít. Az anyanyelvi nevelés szempontjából a 

gyermek alapvető környezetének számít a családon kívül az óvoda. Itt különböző nyelvi hatá-

sok érik az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a dajkák és a gyermektársak ré-

széről. Ezekben a társas kapcsolatokban az óvodapedagógus jelentősége kiemelkedő, ő bizto-

sítja a gyermek számára az anyanyelvi mintát. 

Célul tűztük ki a 3-7 éves gyermekek beszédészlelésének, beszédmegértésének fejlesztését 

változatos módszerekkel, anyanyelvi játékokkal, különböző tevékenységformákkal, spontán 

beszédhelyzetekkel beszédaktivitásuk fokozását, nyelvi és kommunikációs képességeik 

kibontakoztatását az iskolaérettség követelményeinek megfelelően. 

Feladatunk volt képessé tenni a gyermekeket a feléjük áramló verbális és metakommuniká-

ciós információk befogadására, megértésére. Képessé tenni őket, hogy saját érzelmeiket, gon-

dolataikat szóban pontosan és hatásosan ki tudják fejezni, és eközben a beszédszituációhoz és 

a kommunikációs partnerhez is igazodni tudjanak. 

 Az anyanyelvi nevelés komplex folyamat, amely a nevelési folyamat egészében, minden 

percben jelen van. Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermekek ön-

bizalmának kifejlődését, a szociális kapcsolatainak kialakítását, elősegíti a gyermekek 

zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését. 

 Elősegítettük a játékos kommunikációs helyzetek megteremtésével, a spontán adódó be-

szédszituációk kialakulásával, az együttes élmények biztosításával, hogy a szociokulturális 

helyzetből adódó tapasztalathiány leküzdhető, a nyelvi-kommunikációs hátrány behozható, 

a kommunikációs készség fejleszthető legyen. 

 Figyelembe vettük az életkori szakaszok jellemző sajátosságait, ezekhez alkalmazkodva 

tudtunk fejlesztésről, korrekcióról, felzárkóztatásról, differenciált bánásmódról, speciális 

fejlesztésről beszélni. 

 A mozgás tudatos fejlesztése révén több fejlesztési területet is befolyásolhattunk, többek 

között a beszédfejlődést. Tudatosan biztosítottunk minél több alkalmat a nyelvi informáci-

ókkal kísért mozgásos megtapasztalásra. A preventív mozgásfejlesztés a kognitív fejlesztés 

mellett a szociális fejlettség, a szociális érettség – és ezáltal a beszéd – és kommunikáció 

intenzív fejlesztéséhez vezet. 

 A pedagógusaink felelősen és tudatosan választották ki a megfelelő anyanyelvi fejlesztő 

játékokat, ehhez kialakították a játékfeltételeket, biztosították az eszközöket. 

 Egyre inkább megjelenő feladat a nem magyar anyanyelvű gyermekek egyéni fejlesztése a 

magyar nyelv megismertetése terén. 

- Kiemelt feladatunk volt továbbá a megfelelő szakmai kapcsolat működtetése a felzárkóztató 

pedagógussokkal, logopédusokkal, és a sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos) gyerme-

kek sikeres integrálása érdekében az JEGYMI munkatársaival. 
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- Néhány tagóvoda számára új feladatok is megjelentek, amit előtte nem ismertek, nem alkal-

maztak pl.: 

 Az IKT eszközök használatának kiterjesztése, bővítése (LCD TV, laptop).Ezeknek 

az eszközöknek a segítségével a pedagógiai munka fejlesztése, színesítése, korszerűsí-

tése megtörtént. A foglalkozásokon való alkalmazásuk sikeresnek bizonyult. Az óvo-

dapedagógusokkal szemben támasztott kompetenciáknak igyekeztünk megfelelni ezen 

a területen is. 

 Az első óvodai egész napos szakmai nap népszerűnek (112 fő részvétellel), és hasz-

nosnak bizonyult.  

Az előadások témái:  * Korszerű testnevelés az óvodákban. * Esélyegyenlőség a ko-

operatív tanulás módszerével, * IKT eszközök használata a mai pedagógiában, * A fo-

lyamatos reggeliztetés előnyei 

- Ebben a nevelési évben lehetőségünk volt 18 fő részére 94 órás számítógép kezelést és hasz-

nálatot segítő informatikai tanfolyam megszervezésére. Ezen részt vettek tagóvoda-vezetők, 

óvodatitkárok (az adminisztráció korszerűsítése érdekében), valamint néhány óvodapedagó-

gus. A továbbiakban, a sikerre való tekintettel, kizárólag óvodapedagógusok számára ősztől 

tervezzük a tanfolyam folytatását, ezzel is segítve a portfólióírás nehézségeit. 

- A kilenc, ebben az évben megalakult és működtetett kerületi munkaközösség szakmai új-

donságokat, értékeket mutatott be. Ezáltal ötleteket kaptak szakmai munkájuk előmozdítására. 

Járulékos haszna pedig az volt, hogy az óvodák pedagógusai megismerték egymást, tájéko-

zódtak más tagóvoda erősségeiről, felszereltségeiről. Vezetői leadták az éves beszámolójukat. 

- Bolgár–magyar köznevelési együttműködés és konferencia 

Bulgária egy nemzetközi EU-s pályázat részeként nyert lehetőséget és támogatást arra, hogy 

magyarországi intézményekkel, illetve önkormányzatokkal együttműködve a közoktatás terü-

letét érintő jó gyakorlatokat tanulmányozhassa, megvitathassa. Józsefváros ebben az évben is 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának aktív közreműködésével részt vett ebben a projekt-

ben. 

 Témái:  - IKT, és a kooperatív tanulás.  

- Továbbá kerületi iskola és óvodalátogatás. 

 

IV./2. Székhely, illetve tagóvoda szintű kiemelt pedagógiai feladatok  

Az intézmény neve, 

és szakmai vezetője: 
Az év kiemelt pedagógiai feladata volt:  megvalósulása 

Napraforgó Egyesített Óvo-

da 
Gyurkovics Miklósné 

igazgatóhelyettes 

Szabad játék fontossága, a játék irányítása.  

A folyamatos reggeli bevezetése. SNI gyerme-

kek integrálása. Gyakornokok mentorálása. 
 87 %-ban  

Csodasziget Tagóvodája 
Schön Ivánné tgóvez.  

A folyamatos reggeliztetés bemutatása az érdek-

lődő tagóvodák számára. Madárbarát óvoda 

program. SNI gyermekek integrálása. Gyakorno-

kok mentorálása. 

 82 %-ban 

Gyerek-Virág Tagóv.  
dr. Gyurasitsné Puha Ibolya tgóvez. 

Kis és nagymozgás fejlesztése. Esélyegyenlőség 

megteremtése. SNI gyermekek integrálása. Gya-

kornokok mentorálása. 

 83 %-ban 
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Az intézmény neve, 

és szakmai vezetője: 
Az év kiemelt pedagógiai feladata volt:  megvalósulása 

Hétszínvirág Tagóvodája  
Aissou Erzsébet tgóvez. 

Esztétikai nevelés, a művészetek eszközével. 

SNI gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása. 

 84 %-ban 

Katica Tagóvodája  
Kakuja Klára tgóvez. 

IKT eszközök mindennapos használata. SNI 

gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása. 
 94 %-ban 

Kincskereső Tagóvodája  
Tavaszi Józsefné tgóvez. 

Hagyományok ápolása. Zenei nevelés fejlesztő 

hatása. SNI gyermekek integrálása. 
 85 %-ban 

Koszorú Tagóvodája 
Bukovicsné Nagy Judit tgóvez. 

Egészséges életmódra nevelés. SNI gyermekek 

integrálása. Gyakornokok mentorálása. 
 84 %-ban 

Mesepalota Tagóvodája 
Tarbáné Kerekes Ágnes tgóvez.           

Esztétikai nevelés a művészetek eszközével. SNI 

gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása. 
 83 %-ban 

Napsugár Tagóvodája  
Kocsisné Juhász Éva tgóvez. 

Egyéni bánásmód alkalmazása a gyakorlatban. 

SNI gyermekek integrálása.  
 90 %-ban 

Pitypang Tagóvodája 
Várađiné Orosz Ágnes tgóvez. 

Néphagyományok, jeles napok ápolása. SNI 

gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása. 
 92 %-ban 

Százszorszép Tagóvodája 
Csabainé Lampert Ágnes tgóvez. 

Zöld óvoda tevékenysége, környezettudatos ne-

velés folytatása. Madárbarát óvoda program. SNI 

gyermekek integrálása. 
 93 %-ban 

Szivárvány Tagóvodája 
Lauter Péterné tgóvez. 

Gyermekvédelmi feladatok koordinálása. Ma-

dárbarát óvoda program. SNI gyermekek integrá-

lása. Gyakornokok mentorálása. 
 85 %-ban 

TÁ-TI-KA Tagóvodája 
 Kissné Bagi Magdolna tgóvez. 

Mozgás (testnevelés foglalkozások) szervezésé-

nek módszertani korszerűsítése. IKT eszközök 

használata. Gyakornokok mentorálása. 
 94 %-ban 

Tesz-Vesz Tagóvodája 
Hollikné Lukács Mariann tgóvez. 

Esztétikus környezeti nevelés hangsúlyozása. 

SNI gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása. 
 85 %-ban 

Várunk Rád Tagóvoda    
Juhász Andrea tgóvez. 

Zenei nevelés módszertani fejlesztése. SNI 

gyermekek integrálása. Gyakornokok 

mentorálása. 
 82 %-ban 

 

IV./3.  Nevelési programunk erősségei 

 A gyermekközpontúság és gyermekek jogainak, szükségleteinek tisztelete. 

 A kompetencia alapú nevelésben kiemelt alapképességek hangsúlyozott fejlesztése, a 

gyermekek életkorának megfelelően.   

 Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében jellemző az egyénre szabott bánásmód, 

feladatadás, a differenciált fejlesztés, s egyre gyakrabban a kooperatív tanulás alkalmazá-

sa. 
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 A fejlesztőpedagógus aktív közreműködésével eredményes a fejlesztett gyermekek felzár-

kóztatása pl.: 

- A hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetben élő gyermekek sikerélményekhez, 

újabb ismeretekhez jutottak. 

- Önbizalmuk erősödött. 

- A gyermekek szándékos figyelme, feladatra való koncentráló képessége javult. 

- Az iskolába kerülő, előtte fejlesztett gyermekek később megállják a helyüket a tanulás-

ban. 

 A gyermeki kíváncsiságra építve, az anyanyelvi és kommunikációs, a komplex művésze-

ti, az esztétikai, az erkölcsi, a testi, a természeti - társadalmi környezet megismerésére 

nevelés során pontosítottuk a gyermekek világról alkotott képét.  

 Megfelelő a szülői és a társintézmények elégedettségi mutatója. A szülői panaszok száma 

lecsökkent. A problémák kezelése az egyesített óvoda igazgatóságán megoldódott. 

 Javult a munkafegyelem, az egységes Munkaköri leírásban megfogalmazottaknak köszön-

hetően (dohányzás, mobil telefon használata, stb.) 

Nehézségeink pedagógiai szempontból: 

 Néhány szülőnél nehezen tudjuk elérni, hogy az 5 évesnél idősebb gyermekek a foglalko-

zások idejére beérkezzenek az óvodába.  

 Több óvodában, délben tömegesen viszik haza a gyermekeket. Ez akkor gond, amikor a 

kisgyermek szociális, és morális családi háttere nem a legideálisabb. Nekik szükségük 

lenne a délutáni óvodai pihenésre, játékra is, a szocializálódásuk megerősítésére. 

 Több tagóvoda nem él a Magyarkúton, és a Káptalanfüreden szervezhető nyaraltatás, tá-

boroztatás lehetőségével. Cél ezen óvodák aktivizálása. 

IV./4. Szakmai elismerések a 2015/16-os nevelési évben 

Az intézmény neve: 
Polgármesteri  

Dicséret 

Józsefvárosi 

Gyermekekért 

Jubileumi 

jutalom 

Törzsgárda 

jutalom 

Szolgálati 

emlékérem 

Napraforgó Egyesített 

Óvoda 
- - 1/30 1/30 - 

Csodasziget Tagóvodája - - 2/30 1/30 - 

Gyerek-Virág Tagóvodája - - - - 2 

Hétszínvirág Tagóvodája - 1 1/30, 1/40 - - 

Katica Tagóvodája  - - 1/30, 1/40 1/20 1 

Kincskereső Tagóvodája 1 - 1/30 - - 

Koszorú Tagóvodája  - - 1/25, 1/40 1/20 - 

Mesepalota Tagóvodája.           - - 1/30 - - 

Napsugár Tagóvodája. 1 - 1/30 - - 

Pitypang Tagóvodája. - - - - - 

Százszorszép Tagóvodája  - 1 1/25, 1/30 1/20 - 

Szivárvány Tagóvodája - - 1/30 1/30 - 
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Az intézmény neve: 
Polgármesteri  

Dicséret 

Józsefvárosi 

Gyermekekért 

Jubileumi 

jutalom 

Törzsgárda 

jutalom 

Szolgálati 

emlékérem 

TÁ-TI-KA Tagóvodája  - 1/30  - 

Tesz-Vesz Tagóvodája -  1/30 - - 

Várunk Rád Tagóvodája    

 
- - - - - 

 

IV./5. Kerületi szintű szakmai események 

- Egész napos Óvodai szakmai nap (első)  2016. február 25.-én  125 fő részvételével, 

- Pedagógusnap 2016. 06. 08. 40 fővel, - Óvodák napja (első) 2016.06.10.-én 240 fővel 

Az aktivitás, a kedvező tapasztalatok és a programok népszerűségét tekintve a következő ne-

velési évben folytatjuk a két új rendezvény megszervezését, lebonyolítását. 

 

V. AZ INTÉZMÉNY(EK) ELLENŐRZÉSE 

 

Az ellenőrzés célja a pedagógusok és a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájá-

nak megismerése, a nevelőmunka minőségének növelése, az egységes elvárás-rendszer kiala-

kítása, folyamatos visszajelzés biztosítása volt. 

- Az ellenőrzések során ismét tapasztaltuk, hogy az intézményeink falai között az óvodások 

jól érzik magukat, magatartásuk megfelelő, neveltségi szintjük jó. Az SNI gyermekek in-

tegrálására nagyobb figyelmet fordítottunk. 

A szülők általában elégedettek az óvónők és a dadusok munkájával. Az iskolába menő 

gyermekek felkészítése megtörtént.  

- Ellenőrző munkánk során igyekeztünk betartani a „helikopter szemlélet elvét”, melynek 

lényege, hogy felülről nézve, az egyéni érdekeket lehetőleg szem előtt tartva, de minden eset-

ben, a gyermekek és az óvoda érdekeit előtérbe helyezve szervezzük, irányítsuk, és értékeljük 

a pedagógiai feladatok ellátását. 

V./1. A nevelőmunka belső ellenőrzésének (munkaterv alapján) szempontjai: 

 (megegyeztek a tanfelügyeleti értékelési területekkel és szempontokkal): 

Területek Szempontok 

1. Pedagógiai módszerta-

ni felkészültség 

Milyen a módszertani felkészültsége? 

Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenysé-

gekben?  

Alkalmazza-e a gyermekközösségnek, különleges bánásmódot igénylőknek meg-

felelő, változatos módszereket? 

Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a meg-

figyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? Ho-

gyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a gyermekközösség-

hez, illetve a képességfejlesztési területekhez? 

2. A gyermek személyi-

ségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvé-

nyesülése, a hátrányos 

Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? 

Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz? 

Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésben és 

a pedagógiai munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szocio-
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helyzetű, sajátos nevelési 

igényű vagy beilleszke-

dési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyer-

mek, többi gyermekkel, 

együtt történő sikeres 

neveléséhez, fejlesztésé-

hez szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

kulturális háttér)? 

Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? 

Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek-

kel, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges gyermekekkel, illetve a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel? 

3. A gyermek csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, 

csoportirányító tevékeny-

ség 

Milyen módszereket alkalmaz a közösség belső struktúrájának feltárására? 

Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási környezetet kialakítani, 

amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben 

megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző 

társadalmi rétegből érkezett társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hát-

rányos helyzetű gyermekeket is? 

Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek 

teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül szervezett tevékenysé-

geiben)? 

Melyek azok a probléma-megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

4. Pedagógiai folyama-

tok, tevékenységek terve-

zése és a megvalósítá-

sukhoz kapcsolódó önref-

lexiók 

Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, tervezési mód-

szerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? 

Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? 

A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alapprogram 

nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenci-

ákat? 

Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt intézményi 

céloknak? 

Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes neveltségi szintjére, 

tudására és a gyermekcsoport jellemzőire? 

5. Az ismeretszerzés, a 

tanulás támogatása 

Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és 

alkalmazza a nevelési és tanulásszervezési eljárásokat? 

Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését, és 

hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, érdeklődését? 

Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműkö-

dési képességét? 

Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, ismeretszerzési, tanulási környezetet hoz 

létre az ismeretszerzési, tanulási folyamatra? 

6. Pedagógiai folyamatok 

és a gyermekek személyi-

ségfejlődésének folyama-

tos értékelése, elemzése 

Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatban a 

diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelési formákat? 

Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a gyer-

mekek önértékelésének fejlődését? 
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7. Kommunikáció és 

szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkoruknak megfe-

lelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? 

Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése? 

Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát 

segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? 

Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagógusaival? 

Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kívül, jó gyakor-

lat stb.)? 

Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan 

fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? 

Mennyire tud azonosulni az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az 

intézmény pedagógiai hitvallásával? 

8. Elkötelezettség és 

szakmai felelősségválla-

lás a szakmai fejlődésért 

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fej-

lődés, továbblépés igényét? 

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmájában 

megjelenő változásokat? 

Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősség-vállalása a 

munkájában? 

Munkájában mennyire pontos, megbízható? 

 

Összegzés: 

Tapasztalatunk szerint intézményeinkben a gyermekek jól érzik magukat, számukra a 

nyugodt, családias légkör, a megfelelő játékok és fejlesztő eszközök biztosítottak. Az 

esetleges panaszokat, hiányosságokat igyekeztünk rendezni, pótolni. 

Óvodáink jellemző módon jól felszereltek, tiszták, és esztétikusak. Szakmailag sokszínű-

ek maradtak, és a vezetőség szerint színvonalasabbak lettek, a szülők, és a társintézmé-

nyek körében népszerűek. A gyermekek ellátottsága megfelelő. 

A dolgozók munkakörülményei jók, a feladatuk elvégzéséhez szükséges eszközök rendelke-

zésükre állnak. A karbantartási, javítási munkálatok megvalósítása a JGK Zrt. közreműködése 

óta javult és szervezettebb lett. A szakmai anyagon túli beszerzések kompetenciája januártól 

számunkra kibővült, ezáltal az intézmény önállósága mindannyiunk örömére nagyobb lett 

(irodaszer, informatikai eszközök, munkaruha beszerzés, stb.).  

Az összevonás után sokkal gyorsabb lett az információáramlás az Önkormányzat és az 

óvodák között. Kevesebb papírt fogyasztunk, az írásos anyagokat e-mail-ben továbbítjuk, a 

gyakori értekezletek helyett a tagóvoda-vezetőkkel skype segítségével, konferenciabeszélge-

tések formájában (egyszerre 7-8 fővel) tartjuk a kapcsolatot.  

Célunk a jövőben is a tagóvodák egyéni arculatának megtartása mellett, hogy mind a 15 óvo-

da egyformán vonzó legyen a szülők és gyermekek számára, ne legyenek magas létszám-

mal működő népszerűbb óvodák és kevésbé keresettek. A jól működő óvodák példamutatással 

húzzák fel a kevésbé aktív óvodákat.  

 
             ____________________________________________ 

        dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

             igazgató 
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