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Törvényi háttér

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 2011. évi CXC törvény végrehajtási rendeletei:

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

köznevelési intézmények névhasználatáról

 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

 137/2018. (VII.25.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

szóló 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet módosításáról

 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról

Az értékeléshez felhasznált dokumentumok

 Az intézmény Pedagógiai Programja

 SZMSZ

 2020-21. nevelési év munkaterve

 Továbbképzési program - beiskolázási terv

 Gyermekcsoportok éves értékelése

 Mérési eredmények

 Statisztikai adatok

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez negyedik javított változat /Óvodai

nevelés.
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Bevezető

A 2020-21. nevelési év a kialakult pandémiás helyzet miatt újra nehézségek elé állította

intézményünket is. A 2020. év tavaszi időszak után, ősszel a járvány 2. hulláma miatt az

EMMI rendelkezései alapján készített intézkedési terv alapján végeztük munkánkat.

A kormány döntése értelmében 2021. március 8-tól az óvodák bezártak, ekkor már az

intézményünkbe járó több gyermek esetében érkezett szülői bejelentés koronavírus

fertőzöttségről, illetve az alkalmazottak létszáma is napról-napra csökkent a betegség miatt.

Az április 19-ig tartó bezárás időszakában kötelező ügyeletet biztosítottunk a székhelyen, a

Napsugár Óvodában. Kezdetben csekély igény merült fel a szülők részéről, majd fokozatosan

emelkedett a létszám.

Működési feltételek

Intézményünk a 2020-21. nevelési évben - a jelentkezők száma alapján - 9 csoport indítására

kapott engedélyt, amelyből 6 gyermekcsoport a székhelyen, 3 a tagintézményben szerveződött.

Az óvoda nyitvatartása

A fenntartó engedélye alapján: hétfőtől péntekig, napi 11 óra, heti 55 óra.

Személyi feltételek

Alkalmazotti létszám munkakörök szerint (2020. október 01. állapot)

Székhely: Napsugár

Óvoda/fő

Tagóvoda:Szivárvány

Óvoda/fő
Összesen/fő

Intézményvezető 1 1

Óvodapedagógus 9 6 15

Dajka 6 3 9

Pedagógiai asszisztens 2 1 3

Óvodatitkár 1 - 1

Összesen: 29

A 2020/2021. nevelési évet 2 fő új kollégával kezdtük, egy munkatársunk - nyugdíjba vonulás

miatt - felmentési idejét töltötte, egy fő keresőképtelenség miatt tartósan távol volt. A

pedagógushiány intézményünket is érintette (a nevelési év elején 3 fő óvodapedagógus

álláshely volt betöltetlen), ezért azt nyugdíjas kollégák megbízási szerződéssel történő
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alkalmazásával próbáltuk enyhíteni. Továbbá a zavartalan, folyamatos működés érdekében a

pedagógiai asszisztensek munkaköri átcsoportosításával oldottuk meg a délutáni időszak

ellátását, amelyre a 417/2020. (VIII. 30.) Kormányrendelet adott felhatalmazást.

Nevelőtestület:

Nevelőtestületünk innovatív, nyitott, változásokra általában jól reagáló közösség. Jellemző az

önállóság, fejlődőképesség. A csoportokban folyó munkát a harmonikus együttműködésre

törekvés jellemzi. Alapelvünk, hogy olyan légkört alakítsunk ki, melyben a gyermekek

mindenekfelett álló érdeke érvényesül. Fejlődőképességük, rugalmasságuk már az elmúlt

nevelési év tavaszán is megmutatkozott, amikor a vírushelyzet miatt a kapcsolattartás a

szülőkkel, gyermekekkel, illetve a nevelőközösséggel - első ízben - kizárólagosan az online

térben valósulhatott meg.

Gyermeklétszám: 2020. október

Napsugár Óvoda /6 csoport Szivárvány Óvoda / 3 csoport

C
so
p. r

Cs. K. M. S. P. Ő. K. M. P.

fő 24 25 25 25 24 25 23 22 23

ös
sz
.

/fő

148 68

Intézmény összesen: 216 fő

Pedagógiai folyamatok:
- Tervezés

Óvodánk stratégiai dokumentumai az Alapprogram és a helyi sajátosságok figyelembe

vételével, összhangban állnak az éves tervekkel, amelyek mindenkor a mérésekre,

megfigyelésekre, az előzmények elemzésére épülve készülnek el. A tervezés a nevelőtestület

bevonásával történik.

A Pedagógiai Program a gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzések, a

rendelkezésre álló eszközök és pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésére

törekszik, a gyermekek életkori sajátosságainak maximális figyelembe vételével.
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Elsődleges célunk:

 A nevelés során gyermeki személyiség maximális tiszteletben tartása

 Törvényes és színvonalas intézményi működés

 A járványhelyzet megfelelő kezelése az intézkedési tervben foglaltak maradéktalan

betartásával, az egészségmegőrzés érdekében

További célok:

 Szervezeti kultúra fejlesztése, csapatépítés, együttműködés, kommunikáció fejlesztése

 A tervezett önértékelések, minősítési eljárások sikeres lebonyolítása

 A szakmai munka színvonalának fenntartása, további erősítése, értékmegőrzés

 Létszámhiány zökkenőmentes megoldása

Az éves munkaterv összeállításánál figyelembe vettük a 2019/20. nevelési év

beszámolójában megfogalmazott erősségeinket és a fejlesztendő területeket, valamint az

óvodai szabályzókban – különös tekintettel a Pedagógiai Programban megfogalmazott

céljainkat, feladatainkat.

A munkaközösségek tevékenységét a Pedagógiai Program, az intézményi sajátosságok és a

pedagógusok igényei egyaránt meghatározták. Az éves munkaterv tartalmazta a

munkaközösségi projektterveket.

A csoportok tervező munkájának alapja a Pedagógiai Programunk, (továbbiakban PP) az

előző nevelési év értékelése és az abban meghatározott további fejlesztési feladatok. Továbbá

meghatározó tényező a csoportok összetétele, a gyermekek életkora, egyéni fejlettségük.

Erősségek:

- A PP és a munkaterv figyelembevételével elkészült csoportos nevelési- és éves

tevékenységi tervek és a jeles napokhoz igazított projekttervek a tudatos pedagógiai

munka eredményei.

- A tematikus tervek minden gyermek számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy az

egyéni képességeinek, érdeklődésének megfelelően, az aktuális állapotához igazodva élje

meg a felfedezés örömét.

- A tevékenységek tervezése során a gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodunk,

változatos tevékenységek felkínálásával, a gyermeki kíváncsiságra építve.
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- A nevelési tervek, az értékelések, a gyermekek fejlettségének megfogalmazása során a

pedagógiai szaknyelv használata egyre tudatosabb.

- Eredményes Ped. II. fokozat elérését célzó minősítés 2 fő pedagógus esetében, (K.I.ZS.,

S.K.K.) Mesterpedagógus fokozatot szerzett 2 fő (B.N., NY.G.A.) fejlesztő-innovátori,

illetve szaktanácsadói területen.

Fejleszthető területek:

- Igényes, pontos, naprakész dokumentációvezetés, amely már nagyon sokat fejlődött az

elmúlt időszakban

- Alapos felkészülés a mindennapi gyakorlati munkára, minden pedagógus részéről

Fejlesztési javaslatok:

- A határidők pontos betartása, a csoportnaplók, egyéb dokumentumok naprakész

vezetése.

- A munkaközösségek munkájában és az óvoda életében az egyenlő teherviselés

kialakítása.

Óvodapedagógusok előmeneteli rendszere (2021. január 1. állapot)

Napsugár Óvoda /fő Szivárvány Tagóvoda /fő Összesen /fő

Gyakornok 0 0 0

Pedagógus I. 5 2 7

Pedagógus II. 4 3 7

Mesterpedagógus 2 0 2

Pedagógiai folyamatok:

- Megvalósítás

Intézményi elvárás, hogy a munkaterv eredményes megvalósításában minden pedagógus a

legjobb tudása szerint részt vállaljon. Törekszünk arra, hogy a munkatervben megfogalmazott

célkitűzéseinket - a nevelési év során - a megjelölt határidőig megvalósítsuk. A munkatervben

számos programot terveztünk, de ebben a nevelési évben a tervek csak részben valósulhattak

meg a pandémiás helyzet miatt.

Megvalósult intézményi programok:

Autómentes nap, őszi Napsugár-hét, Márton nap, Mikulás, Adventi készülődés, Farsang,

udvarrendezés, madarak védelme, Föld napja, Májusfa állítás - a helyzetnek megfelelően a

korábbiaktól eltérő formában, - tavaszi Napsugár-hét, Anyák napja, Ballagás.
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Elmaradt programok a COVID-19 miatt: iskolalátogatás, vásár, bábszínház látogatás,

autóbuszos csoport-kirándulások, játszóházi programok, múzeumlátogatás, karácsonyi

koncertek.

Az iskolába készülő gyermekek búcsúnapja már az elmúlt évben - alkalmazkodva az

helyzethez - új formában, egy egész délelőtti program keretében került megszervezésre, idén

ezt már mindkét helyen bevezettük. Szándékunkban áll hagyományként a jövőben is ezt a

formát megtartani.

Fontos számunkra a gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és

egyéni sajátosságok figyelembevétele, melyet minden pedagógus maximálisan szem előtt

tartott. A csoportokban folyó pedagógiai munkát a gyermeki személyiség egészére irányuló

fejlődés biztosítása, elősegítése jellemezte, továbbá a sokoldalú képességfejlesztés, melyről

ellenőrző tevékenységeim során is meggyőződhettem.

A pedagógusokat jellemzi - a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében – a magas szintű

minőségi munkavégzés, valamint törekednek a partnerekkel az eredményes, hatékony

együttműködésre.

A gyermekek fejlettségének mérése

A gyermek megismeréséhez kapcsoljuk a szülő által kitöltött anamnézist, a gyermek minden

olyan vizsgálati anyagát, eredményét, amely meghatározza, differenciálja az egyéni fejlesztést.

A mérés alkalmas a fejlődési folyamat követésére, a lemaradások, eredmények, egyéni

feladatok meghatározására. A mérés módszere a gyermek tevékenységének megfigyelése,

vezetése rendszeres, folyamatos. A gyermek fejlődését az ismételt megfigyelések során az

életkori jellemzőkhöz és önmagához viszonyított fejlődésében követjük nyomon. Az

információk birtokában jelöljük meg a fejlesztendő területeket, illetve a területek fejlesztését

elősegítő tevékenységeket és nevelési módszereket.

Az egyéni fejlesztési tervek a Pedagógiai Programra épülnek. Az óvodapedagógusok

felismerik a gyermekek személyiségfejlődési - az esetlegesen jelentkező - tanulási

nehézségeit, és számukra hatékony segítséget nyújtanak, illetve szükség esetén külső

szakembertől kérünk segítséget.

A tavaszi bezárás, a gyakori - tartós hiányzások - megnehezítették a mérési folyamat

maradéktalan megvalósítását.
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A gyermekek mérésekor az alábbi eljárásrendet követjük:

EGYÉNI MÉRÉSEK ELJÁRÁSRENDJE

A mérés
megnevezése

Módszer Gyakorisága Időpont

Bemeneti
mérés

Megfigyelés

Mérőlap kitöltés minden
gyermeknél
óvodába
lépéskor

legkésőbb
november 1-ig

A bemenet vizsgálatot minden
gyermeknél óvodába lépéskor el
kell végezni.

A tavaszig érkező gyermekek
bemenet vizsgálata folyamatosan
történik.

A gyermekek
fejlettségének
mérése

Megfigyelés, Mérőlap kitöltés

nevelési évben
két alkalommal

október

április1. A pedagógusok
megfigyeléseiket rögzítik az
egyéni mérőlapokon

Az április 1. után érkező
gyermekeket csak következő
nevelési év szeptemberében mérjük

2. Százalékoljuk az eredményeket

3.

A megfigyelési, mérési, értékelési
eredmények beépítése a nevelési-
tanulási-tanítási folyamatba

gyermeki
mérések után
folyamatos

4. Csoportos összesítő január 15.

május 15.

5. Óvodai szintű összesítés október 15.

Kimeneti
mérés

Megfigyelés

Mérőlap kitöltés Évente

Iskolakezdés
előtt

Nagycsoport
végén

április 30.
Nagycsoportos gyermekek
kimenetvizsgálata
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Tanköteles gyermekek

A tanköteles gyermekekre fokozott figyelmet fordítunk, a sikeres iskolakezdés érdekében.

A tanulási képességeket vizsgáló MSSST szűrőteszt (Meeting Street School Screening Test )

segítségével – a nevelési év elején – megpróbáltuk kiszűrni azokat a gyermekeket, akiknél

tanulási veszélyeztetettséget feltételezünk. Az érintett szülőkkel fogadóórán személyesen

egyeztetve, amennyiben szükséges, további vizsgálatra küldtük a gyermeket. A további egy

évre óvodában maradó gyermekek számára nem jelent problémát az óvodai nevelés

meghosszabbítása, mivel a vegyes életkorú csoportok lehetővé teszik, hogy a gyermek eddigi

csoportjában maradjon.

Az MSSST szűrőteszt célja a tanulási zavarok veszélyének előrejelzése, mivel a kutatások

alapján az iskolai problémák jelentős része óvodáskorban megelőzhető.

A tanköteles gyermekek egyéni vizsgálata során a majdani tanulási zavarokért felelős okok

feltárása, diagnosztizálása, majd célirányos fejlesztéssel a részképesség- zavarok felszámolása

történik. Ha úgy találjuk, hogy enyhe a veszély, ill. csak egy-egy területen van lemaradás,

akkor a megfelelő fejlesztéssel behozható a lemaradás. Ha kifejezetten veszélyt jelez a teszt,

illetve több a gyengébb terület, akkor kérjük a szakértői bizottság szakvéleményét, majd

ennek alapján gyógypedagógus, logopédus segítségét a sikeres iskolakezdéshez szükséges

készségek fejlesztésében.

A vizsgálatokat általában október-november hónapban végezzük el. Így még marad

elegendő idő a további teendőkre, a szülői fogadóórák lebonyolítására, továbbá a fejlesztési

lehetőségek kidolgozására.

A 2020/21. nevelési év tanköteles korú gyermekei közül 64 fő került szűrésre a teszt

segítségével.
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64 gyermek közül a mérés alkalmával 54 fő esetében nem jelzett semmiféle veszélyt a teszt

totális értékelése. 9 gyermeknél enyhe veszélyt, 1 fő esetében pedig veszélyt jelzett a teszt a

tanulási zavarok kialakulására. A szűrővizsgálatok felvétele után a következő javaslatok

születtek:

- gyermekgyógyászati és neurológiai vizsgálat,

- logopédiai vizsgálat elvégzése és terápia folytatása,

- pszichológiai vizsgálat és terápia,

- gyógypedagógiai és pszichopedagógiai vizsgálat és fejlesztő terápia,

- óvodapedagógiai fejlesztés.

Tanköteles gyermekek
Napsugár Óvoda

SÜNI 8
MACI 12
PILLANGÓ 11
ŐZIKE 17
KATICA 16
CSIGA 2
ÖSSZESEN: 66 fő
Iskolát kezd összesen: 56 fő

Szivárvány Tagóvoda
MACI 10
PILLANGÓ 11
KATICA 3
ÖSSZESEN: 24 fő
Iskolát kezd összesen: 21 fő

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő fejlesztése érdekében megbízási

szerződéssel – a fogyatékosság típusának megfelelően - gyógypedagógust alkalmaztunk, az

adott szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges óraszámban.

SNI gyermekek 2020. október Napsugár
Óvoda/fő

Szivárvány
Tagóvoda/fő Összesen/fő

Beszédfogyatékos 1 1 2

Látássérült 0 1 1
Kevert specifikus fejlődési
zavar 1 0 1

Összesen 2 2 4
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Gyermekvédelem

Minden nevelési évben kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása, az esetleges

hátrányos helyzet kompenzálása, melyet az éves munkatervben rögzítünk. Sokoldalú,

önkifejezésre lehetőséget adó tevékenységek által segítjük a gyermekek önbizalmának,

önkontrolljuk, önismeretük erősítését.

A gyermekvédelmi felelősök közvetítő szerepet is betöltenek, problémaérzékenységük kiváló.

A gyermekvédelmi rendszer korábbi átalakítását követően egy óvodai szociális segítő

munkatárs által is kapcsolatban vagyunk a Gyermekjóléti Szolgálattal.

Személyében tavasszal változás történt, bízunk a sikeres együttműködésben a következő

nevelési évben is.

Erősségek:

 A család: a gyermek, a szülő méltóságának tiszteletben tartása, a családtagok

elfogadása.

 Tapintatos, szakmai alázattal való közeledés azokhoz a családokhoz, akik

segítséget kérnek, vagy feltehetően segítségre szorulnak.

 Prevenció, korrekció, gondozás.

 A Gyermekvédelmi törvényben foglaltak betartása és a szülők tájékoztatása

Fejleszthető területek

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek szüleivel még hatékonyabb együttműködés

Fejlesztési javaslatok

 A Gyermekjóléti Szolgálattal a kölcsönös kapcsolat erősítése a korábban tervezett

intézményközi szakmai konzultációs alkalmak folytatása.

Gyermekjóléti adatok 2020.október

NAPSUGÁR
ÓVODA

HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ

GY.

HALMOZOTTAN
HÁTRÁNYOS H.
GY.

INGYENES
ÉTKEZŐ

TÉRíTÉSKÖTELES
ÉTKEZŐ

S. csoport 20 5
M. csoport 16 9
P.csoport 20 4
K.csoport 20 5
CS.csoport 11 13

Ő.csoport 21 4

ÖSSZESEN 0 0 108 40
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SZIVÁRVÁNY
TAGÓVODA

HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ

GY.

HALMOZOTTAN
HÁTRÁNYOS H.
GY.

INGYENES
ÉTKEZŐ

TÉRíTÉSKÖTELES
ÉTKEZŐ

M.csoport 18 4

P. csoport 19 4
K. csoport 23 0
ÖSSZESEN 0 0 60 8

A célokból és a stratégiai dokumentumokból adódó feladatokból megvalósult

 Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend) egységes

értelmezése, jogszabályi elvárásokhoz való igazítása, gyakorlati megvalósítása.

Pedagógiai programból adódó feladatok közül megvalósult

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez való folyamatos közelítés,

a nevelési feladatok (óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő) magas szintű

megvalósítása.

 A játék személyiségformáló szerepének előtérbe helyezése

Az SZMSZ-ben és a Házirendben megfogalmazottak minden alkalmazott számára kötelező

érvényűek, melynek ellenőrzése a nevelési év során folyamatosan megvalósult. Az estleges

hiányosságok visszajelzése azonnal megtörtént.

A pedagógusok tekintetében megvalósult:

- A tevékenységekben megvalósuló tanulást összekapcsoltuk a gyermekek előzetesen szerzett

tapasztalataival, a spontán és tervezett élményekkel, motiváló tevékenységekkel. Ezzel

elősegítettük sokoldalú fejlődésüket és módunk volt felzárkóztatásra, tehetséggondozásra,

nagy hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi nevelésre is. A gyermekek nevelését és fejlesztését

elhivatott óvodapedagógusok végzik, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai

asszisztensek és dajkák közreműködésével.

- Tevékenységüket meghatározott napokon a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított

logopédus, fejlesztőpedagógus és az SNI gyermekek fejlesztésére megbízási szerződéssel

alkalmazott gyógypedagógusok segítették.

A pedagógus minta szerepének a hétköznapokon elengedhetetlen a jelentősége. Fontos az

óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítő alkalmazottak példamutató magatartása, hiszen
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csak akkor lehetnek hitelesek. A szülők elfogadják és kérik a pedagógusok szakmai

véleményét a nevelésben, esetleges lemaradások esetén a fejlesztésben.

- A csapatmunka erősítése minden évben kiemelt feladat, amely ebben az évben az iskolába

készülő gyermekek élménynapjához kapcsolódva kapott lendületet. Köszönet minden

kollégának a szervezésben a megvalósításban végzett kiemelkedő munkáért, amelynek

igazolása a szülők pozitív visszajelzései.

- Fejlődés tapasztalható az IKT eszközök használatában, amelyet nem csak a napló

megírásához, hanem a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, illetve élménynyújtáshoz is

egyre több pedagógus alkalmaz. Majdnem mindenki tagja valamely online pedagógiai

csoportnak, az itt szerzett információkat, hasznosítható ötleteket rendszeresen felhasználják

munkájukban.

A nevelőmunkát segítők tekintetében megvalósult:

 Az év során több alkalommal, hiányzó konyhai dolgozók helyettesítése

 A folyamatos - tavaszi nyitást megelőző fertőtlenítésben, illetve a nyári festést követő

nagytakarításban végzett munka során, amelyért minden dajkának köszönet jár

 A pedagógiai asszisztensek és óvodatitkár segítő munkája, többek között a gyermekek

reggeli érkezésével kapcsolatos feladatok zökkenőmentes lebonyolítása

 Munkakörtől független feladatok ellátása a zavartalan működés érdekében

(hiányzások esetén)

Önértékelési programból adódó feladatok megvalósulása:

Az óvodapedagógusok önértékelése általános pedagógiai szempontok szerint történik. Célja

az ellenőrzött pedagógusok pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése. Módszere a

tevékenységek egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógusok mindennapi

nevelőmunkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, valamint az

intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése. Fontos eleme

tervezetek írása, az önreflexió tudatos gyakorlása.

Ebben a nevelési évben 1 fő (P.I.) óvodapedagógus önértékelését valósítottuk meg.
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Továbbképzések:

Az óvodapedagógusok továbbképzési kötelezettségüknek a járványhelyzetben online

formában tettek eleget.

Fejlesztési javaslat:

A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása - intézményen belüli tudásmegosztás

gyakorlatának kialakítása, működtetése.

Pedagógiai folyamatok:

- Ellenőrzés

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét az SZMSZ, illetve az adott nevelési évre

vonatkozó szempontjait az éves munkaterv szabályozza.

A belső ellenőrzés feladatköre magába foglalja az intézményben folyó szakmai

tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat.

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel

ellenőriz. A csoportban végzett látogatás az az ellenőrzési forma, amely a legátfogóbb és

legkonkrétabb képet nyújtja a pedagógiai munkáról, ezért ez nem nélkülözhető. A

csoportlátogatások során az ellenőrzés kiterjed a nevelési év fő feladatára és a korcsoporthoz

igazított speciális feladatok elemzésére, értékelésére.

A tervezett belső ellenőrzés során az ellenőrzés célja a tényleges állapot összehasonlítása a

nevelési programmal, annak cél- és feladatrendszerével, továbbá visszajelzés a munka

színvonaláról.

A tervezett ellenőrzések ebben a nevelési évben - a vírushelyzet miatt - csak részben

valósultak meg. A pedagógiai dokumentáció vezetését rendszeresen, több alkalommal

ellenőriztem. Az ezzel kapcsolatos, illetve a csoportlátogatásokon szerzett tapasztalataimat az

érintett pedagógussal minden esetben megbeszéltük.

Erősségek:

- Az ellenőrzött területekről pozitív tapasztalatok gyűjtése, ezek visszacsatolása szóban,

írásban

- A fejlesztési javaslatok elfogadása, beépítése a mindennapi pedagógiai munkába.

Fejleszthető területek:

- A határidők mindenkori betartása
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- Alaposabb felkészülés a mindennapokra

- Vezető helyettes/ tagóvoda-vezető bevonása az ellenőrzési feladatokba

Fejlesztési javaslatok:

- Igényes, pontos és esztétikus dokumentációra való törekvés mindenki részéről

Közösségfejlesztés

- Hagyományok ápolása

Mindennapos nevelőmunkánk szerves részét képezi a hagyományok ápolása, jeles napok

megtartása. A színvonalas ünnepek az óvodapedagógusok igényességét tükrözik, a

gyermekközösség számára maradandó élményt jelentenek.

Alkalmazotti közösség:

A nevelési év végén csapatépítő kirándulást szerveztünk. A kötetlen formában történő

együttlét erősítette a közösséget, hatását a mindennapok során is érezzük az együttműködés, a

közös munka során.

Fejlesztési javaslatok:

- A jeles napok megünnepléséhez további ötletek gyűjtése

- Az alkalmazotti közösség fejlesztésére új lehetőségek felkutatása, megvalósítása

Kommunikáció

Az információk átadása nagyrészt az értekezletek során valósult meg. (jelenléti illetve online

formában)

- Havonta vezetőségi értekezletet tartottunk

- Nevelőtestületi értekezletek kéthetente, illetve szükség esetén

Online csatornák

- e-mail

-Messenger csoportok (vezetőség, illetve alkalmazotti közösség)

- ZOOM, MEET alkalmazás használatával tartottuk a kapcsolatot a zárás időszakában.

Az értekezletek során lehetőség adódott a különböző problémák, nevelési helyzetek, egyéni

esetek megbeszélésére is.

A szülőkkel való kapcsolattartás is többnyire az online térben valósult meg.
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Erősségek

 Minden alkalmazott időben értesült a feladatokról, munkájukhoz szükséges

információkról.

Fejleszthető területek

 Hiányzás esetén is mindenkihez jusson el az információ

 A kiadott feladatok határidőre való, pontos, igényes elkészítése.

 Az óvodai online levelezőrendszer olvasása minden dolgozó részéről, a visszajelzés

alkalmazása

Fejlesztési javaslatok

 Az egyéni problémák időbeli jelzése

Mentorálás

Szem előtt tartottuk az új kollégák támogatását, szakmai megsegítését, közösségbe

illeszkedését.

Az óvodapedagógus hallgatók mentorálását tapasztalt, sok éves szakmai gyakorlattal

rendelkező, szakmájukat kiválóan művelő kollégák szívesen vállalják. Ebben a nevelési évben

1 fő főiskolai hallgató töltötte szakmai gyakorlatát, illetve a felsőoktatási intézmény kérésére

gyakorlati záróvizsgáját is lebonyolítottuk. További 1 fő, dajka-képzésben részt vevő

teljesítette szakmai gyakorlatát az intézményben.

Tárgyi feltételek

Intézményünk a tárgyi fejlesztés során minden esetben szem előtt tartja a Pedagógiai Program

cél és feladatrendszerét, a tárgyi eszközök elhasználódását, figyelembe véve a kollégák

javaslatát is.

Igyekeztünk kihasználni az intézményi költségvetés és az alapítvány nyújtotta anyagi

támogatást. Elsősorban a dologi költségvetés biztosít anyagi keretet a tárgyi fejlesztésekre,

ütemezve minden nevelési évben lehetőségünk van az elavult, elromlott eszközök cseréjére és

bővítésére.

A helyiségekben olyan élettér létrehozására törekszünk, amely derűs, biztonságos, esztétikus

környezetet biztosít gyermekeink számára. A szakmai eszközök tekintetében átlagos az

ellátottság. Az intézmény helyiségei a dolgozók munkájának köszönhetően esztétikusak,

praktikusak. A bezárás időszakában is készültek - dekorációs céllal - szép munkák.
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Igyekszünk az egyes helyiségek optimális funkcióit megtalálni. Törekszünk a balesetmentes,

biztonságos környezet kialakítására.

A csoportok részére a nyár folyamán pótlásra kerültek az étkezéshez szükséges eszközök,

továbbá takarítógép, mosógép, mikrohullámú sütő, illetve egyéb kisebb eszközök

(laminálógép, vízforraló) beszerzése megtörtént. A 2021. évi költségvetésben tervezett

beruházások a 2. félévben folytatódnak.

Az óvoda alapítványa révén sikerült 2 udvari játékot telepíteni a Napsugár Óvoda udvarára, a

Szivárvány Tagóvodába az adó 1%-ból a gyerekek részére udvari járműveket, tornaszobai

eszközöket vásároltunk.

A festési munkálatok mindkét épületben, a nyári zárás alatt megvalósultak.

Az udvari játékok fejlesztése, a tagóvoda gyermekmosdóinak felújítása kiemelt cél a

következő évben.

Pályázati tevékenység

PPG TRILAK nyereményjátékán beltéri falfestékeket nyertünk a Szivárvány Óvoda részére.

PÖTTÖM-FÜRDŐ pályázat ketretében mosdófelújításra pályáztunk, sajnos eredménytelenül.

2021. január végén lezárult az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támogatott

„Oktatás a kultúrában, kultúra az oktatásban” című VEKOP- 7.3.4-17-2017-00005

azonosítószámú pályázat megvalósulási időszaka. A két évig tartó - a pandémia miatt

többször is módosított program - az óvodapedagógusoktól nagyfokú rugalmasságot, állandó

újratervezést kívánt.

A projekt keretén belül szervezett, térítésmentesen létrejött programok:

- Óriás társasjáték- játék bérlése animátorral (amelyet végül megvásároltunk)

Heti tehetséggondozó szakkörök az iskolába készülő gyermekeknek (óvodapedagógusok

által vezetett foglalkozások)

-Meseszínház-drámapedagógiai foglalkozás

-Manókezek-kézműves szakkör
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-Szélforgó-mozgásos népi gyermekjátékok

-Okosovi-matematikai képességek fejlesztése játékosan

- Népi gyermekjátékok, népi gyermekjátszó (2 alkalom)

- “Varázslatos Meseország”- nyári egyhetes tematikus könyvtártábor (2 alkalom)

- Tarsoly Zenekar népzenei koncertje, táncházzal az óvoda udvarán

- Fővárosi Növény- és Állatkert: kirándulás autóbusszal (2 alkalom)

- Zenepedagógiai foglalkozás korcsoportonként, zenepedagógus közreműködésével

- Bűvészműsor és ugrálóvár a búcsúzó, iskolába készülő gyermekeknek

- Múzeumpedagógiai foglalkozások a Petőfi Múzeumban

- „Búzától a kenyérig”- kenyércipó sütése udvari kemencében

- Népi Mosoda - interaktív foglalkozás

- Mezőgazdasági Múzeum látogatása autóbusszal, múzeumpedagógiai foglalkozás

Tervezett kulturális eseményeinket, programjainkat 2020 márciusáig, - a kialakult

járványhelyzetig - zavartalanul élvezhették óvodásaink. Majd 2020 szeptemberétől, a

rendkívüli intézkedések értelmében, minden betervezett kulturális programot törölni kellett. A

projektből megmaradt összeget eszköz- és anyag vásárlására fordíthattuk.

Eszközök, melyekkel gazdagodott óvodánk:

- Csoportonként 1-1 db vezeték nélküli JBL hangszóró

- Hanhtechnikai - erősítő berendezés a rendezvények megtartásához

- Gyermekkönyvek - csoportonként

- Bábok

- Okoskocka -fejlesztő társasjáték

- Gyermek íj-szettek
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Kapcsolatok más intézményekkel

Ebben az évben a személyes kapcsolat a városban működő intézményekkel korlátozott volt, a

hagyományos, személyes kapcsolattartásra nem, vagy alig volt lehetőség.

Elmaradt - korábbi években rendszeres látogatások: könyvtár, általános iskolák, bölcsőde,

múzeum.

A gyermekorvossal viszont rendszeres, napi kapcsolattartás alakult ki, különös tekintettel a

járványhelyzetre.

Összegzés

Nevelőmunkánk során a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát felkelteni, a megfelelő

módszerekkel fejlődésüket biztosítani, mindennapi feladatunk. Tudjuk, hogy nevelni csak

szeretettel és pedagógiai elhivatottsággal lehet. Alapelvünk a gyermekek mindenek felett álló

érdeke. Meggyőződésem, hogy az óvodánkban dolgozó kollégák ebben a nevelési évben is

felelősségteljesen, magas fokú szakmai elhivatottsággal, gyermekszeretettel végezték

munkájukat.

Összességében a 2020-21. nevelési évben végzett munkát eredményesnek értékelem, annak

ellenére is, hogy a pandémia miatt nehézségekkel szembesültünk.

A 2021. év lelkileg nagyon megviselte az alkalmazotti testületet. Rövid ideig tartó súlyos

betegség miatt januárban elveszítettük egy kollégánkat, majd a fokozódó járványhelyzetben

az alkalmazottak nagy része és családtagjaik is megbetegedtek, amelynek következtében

sajnos halálesetek is történtek. Mindezek ellenére igyekeztünk a munkát maximális

erőbedobással végezni, a hiányzó kollégákat helyettesíteni, a nevelőmunka folyamatosságát

megőrizni oly módon, hogy mindebből az óvodás gyermekek a legkevesebbet érezzék.

Aszód, 2021-09-03

Nyiryné Gazdik Andrea

intézményvezető


	Az értékeléshez felhasznált dokumentumok

