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1. Bevezetés 
 

Az újonnan megalakult Újpalotai Összevont Óvoda 2017.08.01-én kezdte meg működését. 

Az átszervezést követően a tagintézmények saját nevelési programjukkal, hagyományaikat 

megtartva illeszkednek a rendszerbe, az Újpalota Pedagógiai Programban az egyes óvodák 

egyéni sajátosságai megjelennek, így  továbbra is biztosított a sokszínű óvodai nevelést. 

Az új intézményhálózat elfogadottsága a dolgozók és a szülők részéről továbbra is megfelelő, 

a támogatottságot, pozitív viszonyulást sikerült megtartani, így az eredményes működésre 

lehetett az erőket koncentrálni.  

A szülők az óvodai csoportok életében  neem  érzékelték a változásokat, minden tevékenység 

a saját pedagógiai programnak megfelelően zajlott. A szülőkkel való kapcsolattartásba a felső 

vezetés – intézményvezető-helyettesek, intézményvezető – is hatékonyan lépett be, a szülők 

ismerik az intézmény szerkezetét, a szolgálati utat, bizalommal fordulnak a vezetés felé. 

Az intézményvezetés az év folyamán közösen oldotta meg a felmerülő problémákat, 

nehézségeket, közösen osztoztunk a sikerekben.  

 

2. Alapító okirat szerinti feladatellátás 
 

            A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011. évi  CXC. törvény  8.  § (1) bekezdése 

alapján a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény.  Felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a Budapest XV. 

kerületben lakóhellyel. Ennek hiányában tartózkodási hellyel  rendelkező  

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Feladata a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása tekintetében: 

A 2014. augusztus 31-ig óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek esetében a 

2011. évi CXC. tv. 4. § 13. pontja alapján kiemelt figyelmet érdemlő - a 4. 

§. 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű, a 4.§ 3.pontja szerinti 

beilleszkedési tanulási, magatartási zavarral küzdő, és a 4.§ 14.pontja 

szerinti kiemelten tehetséges, összefoglaló néven: különleges bánásmódot 

igénylő - tanulók nevelése. A 2014. szeptember 1-től óvodai jogviszonyt 

létesítő gyermekek esetében a 2011. évi CXC. tv. 4. § 13. pontja alapján 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül: 

• beszédfogyatékkal d iagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek 

• mozgásszervi fogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek 

• érzékszervi fogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek 

• egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy 

magatartásszabályozási zavarral) diagnosztizált gyermekek 

• beilleszkedési, tanulási. magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 



 4 / 40 

 

• kiemelten tehetséges gyermekek 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek. 

 

Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggésben gyermekétkeztetési 

feladatot is ellát. 

 

3. Pedagógiai munka-Nevelési feladatok 
 

3.1 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok teljesítésa 

 

Óvodáinkban az életkori sajátosságoknak megfelelő képességek és a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatása a célunk, biztosítva az egyenlő hozzáférést a gyermekeknek.  

A gyermekek fejlesztése pedagógiai programunk szerint zajlott. 

Az óvodapedagógusok széleskörű módszertani szabadságának érvényesülésével megvalósult 

a sokszínűség. 

Az újpalotai óvodák légköre a szeretetteljes, élményekkel teli, gazdag tevékenységek 

biztosításával formálja a gyermekek mindennapjait.  

Igyekeztünk esélyt teremteni arra, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően 

fejlődjenek.  

Az elmélyült játéktevékenységhez minden tagóvodánkban a szükséges eszközök 

rendelkezésre álltak, az óvónői igényeket figyelembe vettük a játékok rendelésénél. 

A gyermekek fejlesztése az elvárható szinten valósult meg, differenciáltan, a felmérések 

eredményeit felhasználva fejlesztették a pedagógusok a gyermekeket. Tervezésükkor az 

egyéni és a csoportos eredményeket is figyelembe vették. 

A gyermekek fejlettségének mérésére – kimenő rendszerben – a közösen kidolgozott új 

táblázatokat használjuk, melyek hosszú távon biztosítják, hogy minden gyermek tagóvodától 

függetlenül azonos szempontokkal legyen felmérve. 

Nevelési céljaink között továbbra is kiemelt szerepet kapott az egészséges életmódra nevelés, 

minél több szabadban töltött idő, mozgásos tevékenységek, helyes egészségügyi szokások 

kialakítása. Egészségmegőrzést- elősegítő programokat szerveztünk a gyermekeknek, mint 

például „egészségnap” illetve a NÉBIH által biztosított „Ételt csak egészségesen” programon 

is minden tagóvodánk részt vett.  
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A környezetünk megismerése is minden óvodánkban kiemelt jelentőséggel bírt, rendszeres 

környezeti sétákon, a kirándulásokon lehetőség nyílt a természeti környezet megismerésére, a 

környezettudatos gondolkodásmód megalapozására. 

A sokirányú élménynyújtás, tevékenykedtetés bővítette gyermekeink tapasztalatszerzését, 

elősegítette a közösségi érzések kialakulását, fejlesztette a gyermekek képességeit.  

Az anyanyelvi nevelés is kiemelt szerepet kapott mindennapjainkban, a tevékenységek 

megvalósítása során a gyermekek egymás közötti és az óvónő gyermek közötti kommunikáció 

folyamatos fejlődést mutatott, a gyermekek meghallgatása, játékszituációk teremtése 

ösztönözte őket a szép, helyes beszédre. 

A tehetséges gyerekek fejlesztéséhez hasznunkra volt mind a munkaközösségünk 

tevékenysége, mind az Újpalotai Tehetséghét, amelyen való részvétel ösztönözte 

gyermekeinket. 

A csoportokban az éves munkatervek alapján megvalósuló nevelőmunka (játék, gondozás, 

fejlesztés) egységes volt 

A gyermekvédelmi feladatokat 3 fő óvodapedagógus látta el. Folyamatos kapcsolattartásuk a 

társintézményekkel és a csoportos óvónőkkel lehetővé tették a problémák gyors orvoslását, a 

megfelelő intézkedések megtételét. A havi rendszerességgel tartott munkamegbeszélések a 

FIÓKÁBAN hatékonyan segítették munkájukat, melyekről beszámoltak a heti 

rendszerességgel tartott megbeszéléseken. 

 

Az egységes hozzáférés, mint kiemelt feladatunk, ebben az évben még jobban meg tudott 

valósulni, mint előzőleg, célom, hogy minden gyermek az Újpalotai óvodában ugyanazokat a 

lehetőségeket megkaphassa, jó irányba halad.  

 

3.2. Gyermeklétszám alakulása a nevelési évben 

 

 Feladatellátási hely  gyermeklétszám 

nevelési év elején 

gyermeklétszám 

nevelési év végén 

SNI gyermekek 

száma 

1. Székhely óvoda 118 121 4 fő 

2. Hartyán Tagóvoda 183 182 3 fő 

3. Kavicsos Tagóvoda 102 107 2 fő 

4. Napsugár 1. Tagóvoda 126 127 2 fő 

5. Napsugár 2. Tagóvoda 89 92 1 fő 

6. Micimackó Tagóvodája 163 167 4 fő 

össz. Újpalotai Ö. Óvoda 781 796 16 fő 
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Sikernek értékelem, hogy tagóvodáinkban a  gyermeklétszám az előző évihez képest 

jelentősen növekedett. 

Az  átjárhatóságot továbbra is biztosítottuk a tagóvodák között, akár év közben is – 3 család 

élt ezzel a lehetőséggel a nevelési év folyamán. 

Az alap logopédia minden óvodában jól működött, a szűréseket elvégezték, a gyermekek 

fejlesztése minden tagóvodában zökkenőmentesen folyt.  

Egy logopédus kolléga minősült sikeresen óvodánkban, a Páskom és a Kavicsos óvodánkban 

dolgozó logopédus. 

A csoportok élete minden óvodában, a kiemelt problémát jelentő munkaerőhiány ellenére is a 

megfelelő és elvárható színvonalon zajlott a nevelési év folyamán.  

3.3. Beiskolázás 

A tanköteles gyermekeink iskolai életre való felkészítésére nagy figyelmet fordítottunk, a 

lemaradásokat egyéni és mikrocsoportos foglalkozásokkal, differenciált feladatok adásával 

pótoltuk. 

A gyermekek iskolai életre való előkészítése megfelelő volt, a viszonylag magas létszámban 

óvodában maradók (Hartyán és Micimackó Tagóvoda) jelentős része nyári születésű, még 

nem érték el az iskolaérettség megfelelő fokát. 

 

Beiskolázási adatok:  

tagóvoda tankötelesek/fő iskolába 

menők/fő 

óvodában marad/ 

óvodai szakvélemény 

alapján 

óvodában marad/ 

szakértői vélemény 

alapján 

Páskom 

székhely 

42 32 10 0 

Hartyán 

Tagóvoda 

78 50 23 5 

Kavicsos 

tagóvoda 

44 32 10 2 

Micimackó 

Tagóvoda 

58 33 24 1 

Napsugár1. 

Tagóvoda 

49 29 18 2 

Napsugár2. 

Tagóvoda 

37 19 14 4 

Összesen 308 195 99 14 

 

 

 



 7 / 40 

 

3.4. Hagyományápolás 

 

• Intézményünkben nagy események az ünnepségek. Nemcsak színesítik a 

mindennapokat, de életre szóló élményt jelentenek a gyermekeknek, szülőknek. 

Viszont figyeltünk arra, hogy ez ne menjen a gyermek játékának és nevelésének 

rovására. Kellő arányt és mértéket próbáltunk felálltani az ünnepek tervezésekor és 

szervezésekor.  

• A nevelési évben lebonyolított ünnepélyek jól szervezettek, színvonalasok voltak, a 

gyerekeknek maradandó élményt nyújtottak, alkalmasak voltak a gyermekek érzelmi, 

közösségi nevelésére. A szülők a számukra nyitott ünnepélyekre szívesen, örömmel 

érkeztek, a programokon jól érezték magukat, azokat színvonalasnak tartották.  

• A mindennapi nevelőmunkánk szerves részét képezte a hagyományok ápolása, jeles 

napok megtartása, melyek mind a kollektív öröm átélésének fontos és meghatározó 

színterei. Ezen rendezvények minden évben ismétlődnek, mégis törekszünk arra, hogy 

a gyermekek minden alkalommal újszerű élménnyel is gazdagodjanak. 

• Méltó módon megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről tagóvodai szinten, illetve 

iskolába látogattunk ünnepségre a nagycsoportosokkal 

3.5. Kiemelt programunk - Újpalotai Tehetséghét 

 

Kiemelt programunk volt az elmúlt nevelési évben  az Újpalotai Tehetséghét, melyet  

2019. április 08-11 között tartottunk a tagóvodáinkba járó gyermekek részvételével. Ennek a 

programnak nagy sikere volt mind a gyerekek és szüleik, valamint a pedagógusok körében is.   

Ebben az évben a Föld  világnapja alkalmával,– téma hét keretében –szervezetük a játékos 

vetélkedőket, „versenyeket”: 

• Képzőművészeti tevékenység – kiállítás a Hubay Alapfokú Művészeti Intézményben  

• Zenei, irodalmi nap,  (ének, mese-vers) szintén a Hubay AMI- ban  

• Környezeti vetélkedő, a Micimackó Tagóvodában – óvónői irányítással   

• Matematikai- logikai csapatverseny a Napsugár 2. Tagóvodában - óvónői irányításával 

• A záró napon saját óvodásaink műsorszámaival, vendég fellépőkkel és ajándékokkal 

kedveskedtünk a gyermekeknek és családjuknak. 

Sokat dolgoztak ennek a programnak a sikeréért a pedagógusok, de megérte, öröm volt látni 

a meghatódott szülőket és a gyermekek boldogságát is. 
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Ezzel a programmal céljainkat elértük, a következő években is ápolni kívánjuk ezt a 

hagyományunkat. 

Számomra személyes siker is, a vezetői pályázatom egyik olyan pontja volt, amitől talán egy 

kicsit tartottak a kollégák, de az eddigi tapasztalatok igen kedvezőek. Köszönet érte Nekik is. 

 

A programon részt vevő gyermekek száma 

 

tagóvoda rajz ének mese-vers környezeti kognitív összesen/ 

részvételx 

Székhely óvoda- 

Páskom 

15 fő 2 fő 8 fő- 

zárónap 

8 fő ( 1csapat) 8 fő  

(1csapat) 

41 

Hartyán 

Tagóvoda 

4 fő 2 fő 2 fő 6 fő ( 1csapat) 6 fő 

 (1csapat) 

20 

Kavicsos 

Tagóvoda 

25 fő 5 fő 14 fő 8fő ( 1csapat) 8fő  

(1csapat) 

60 

Napsugár 1. 

Tagóvoda 

2 fő 2 fő 1 csoport 

(10 fő)- 

zárónap 

6fő ( 1csapat) 6fő 

(1csapat) 

26 

Napsugár 2. 

Tagóvoda 

5 fő 1 fő 5 fő 6fő (1csapat) 8fő  

(1csapat) 

25 

Micimackó 

Tagóvoda 

10 fő 10 fő- 

zárónap 

2 fő 6fő ( 2csapat) 6fő  

(1 csapat) 

34 

összesen 61 22 41 40 42 206 

megjegyzés: egy gyermek akár több kategóriában is indulhatott 

3.6. Óvodán kívüli tevékenységek 

 

Törekedtünk arra az egész év folyamán, hogy az Újpalotai Összevont Óvoda gyermekeinek 

egyenlő lehetőségeket biztisítsunk, függetlenül attól, melyik tagóvodánkba jár, ez vezetői 

feladatom is. 

 

• A kerületi tanuszodába minden tagóvodánk eljárt a nagycsoportos gyerekekkel, 

aminek a szülők nagyon örültek. 

• A Czabán iskola udvarán kialakított korcsolyapályát a téli időszakban rendszeresen 

látogattuk a gyermekekkel. 

• A kerületi szervezésű ovi-olimpián minden tagóvodánk egy-egy csapattal képviseltette 

magát. 

• A 2018. évi kerületi pályázaton minden tagóvodánk nyertes volt egy-egy programmal, 

óvodai szintű kirándulásokat szerveztünk 2018.őszén, melyek igen jól sikerültek, a 
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szülők is nagy számban vettek részt, igen jó volt ezeknek a programoknak a 

megítélése a szülők körében. 

• Tavasszal csoportonkénti kirándulásokat szerveztünk, a gyermekek életében ezek a 

napok igen jelentősek, segítik a környezet megismerését, a közösség alakulását, 

élményt nyújtanak. 

• A kerület közösségi életében aktívan részt vettünk. A kerület által óvodásoknak 

szervezett sportversenyeken, környezeti váltóversenyen minden óvodánk nagy 

létszámban képviseltette magát.  

 

4. Személyi feltételek 
 

4.1. Kapcsolattartás az intézmény vezetősége között 

 

Elsődleges feladatom, hogy az intézmény működéséről minden információ lehetőleg azonnal 

a rendelkezésemre álljon az összes tagóvodára vonatkozóan. 

Ezért a kapcsolattartásra igen nagy hangsúlyt fektettem. 

Heti rendszerességgel tartottunk vezetőségi megbeszéléseket, ahol a feladatokat, az elért 

eredményeket, a rendelkezésre álló források elosztását – a beszerzéseket tárgyaltuk meg. Napi 

kapcsolattartás a tagóvoda vezetőkkel emailen történt. A vezető felé emaileken keresztül 

érkeztek még a havi beszámolők, programtervezetek, a rendkívüli eseményekről szóló 

értesítések. A kapcsolattartás ezen formája igen hatékonynak bizonyult mind a 

kapcsolattartás, mind az eredmények- programok összesítése, és ezek dokumentálása terén. 

Az azonnali problémamegoldásban a telefonos kapcsolattartás is hatékonyan működött. 

A KIR statisztika, a normatívák pontos elkészítése a tagóvoda vezetők feladata, a végső 

ellenörzés és a rögzítés az óvodavezető felelősségi- és hatásköre. A feladatokat közösen,  

pontosan, határidőre elvégeztük. 

Gyermeklétszámok, KIR személyi nyilvántartás vezetése, óvodába járás nyomomkövetése 

minden óvodánkban tagóvodavezetői feladat, megfelelő volt a megvalósítás, a 

megbeszélések, napi kapcsolattartás ezt is segítették. Az egységes vezetői elvárást a kollégák 

elfogadták. 
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4.2. Személyi feltételek alakulása 

4.2.1. Óvodapedagógusi ellátottság 

 

Az óvodapedagógusaink nagy szakmai gyakorlattal bíró, képzett szakemberek. Az új 

kollégákat tanácsaikkal segítik, a mentorok feladatukat megfelelően látták el. 

Sanos továbbra is fennállóprobléma a pedagógus-hiány, ami óvodánkat sem kerüli el. 

Év közben  szinte folyamatosan számolnunk kellett 1-1 pedagógus-hiánnyal, de mivel már 

márciustól megkezdődtek a nyugdíjazás miatti mentesítések, így egyre több üres álláshelyünk 

lett. Az óvodapedagógus hiányt túlmunkával, rugalmas munkakezdéssel tudtuk megoldani.  

 

Sajnos az év elején felvett dolgozók közül 3 fő eltávozott az óvodából, a jobb anyagi 

lehetőségek miatt. 

Az álláshelyeket egész évben hirdettük, nagyon kevés jelentkező volt. 

Még ebben a helyzetben is sikerült elérnünk, hogy a néhány jelentkező segítségével úgy 

kezdjük el a következő évet, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, a gyermekek megfelő ellátása 

biztosított legyen. 

 

tagóvoda üres álláshely a nevelési év 

végén / fő 

üres álláshelyre a nyár 

folyamán felvett dolgozó/ fő 

Székhely óvoda 1 0 

Hartyán Tagóvoda 3 1  

Kavicsos Tagóvoda 2 1 

Napsugár 1. Tagóvoda 3 2 

Napsugár 2. Tagóvoda 2 1 

Micimackó Tagóvodája 0 0  

Összesen 11 5 

4.2.2 Gyógypedagógia 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában nagy előrelépés történt óvodánkban. 

Személyesen is sikernek értékelem, mivel a pályázatomban is mint célt, fogalmaztam meg, 

hogy – képviselőtestületi határozat alapján - óvodánk saját státuszban 2,5 álláshelyre 

gyógypedagógust vehetett fel a  nevelési év elejétől, így a gyermekek gyógypedagógiai 

ellátása biztonságosabbá, áttekinthetőbbé, rugalmasabbá vált. Az utazó-gyógypedagógiai 

hálózatból már régebben is együtt dolgoztunk ezen kollégákkal, kölcsönösen örömmel vettük 

ezt a lehetőséget. Személyükben lelkes és megbízható kollégák erősítik testületünket, magas 

színvonalon látták el feladataikat, a kollégákat is segítették tanácsaikkal. Közös 
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megbeszéléseket tartottak, a munkájuk iránt elkötelezettek, kiváló munkaerők és kimagaslóan 

jó szakemberek. 

 

4.2.3. Pedagógiai munkánkat segítő alkalmazottak 

 

Az óvodapszichológus és a fejlesztőpedagógus minden  tagóvodánkban foglalkozott az arra 

rászoruló  gyermekekkel - az óvodapedagógusok és a szakvélemények alapján - szülői 

beleegyezés után.   Kapcsolatuk az intézmény egyéb dolgozóival jó, számítunk segítségükre, 

nagyban segítik munkánkat szaktanácsaikkal. Fogadóórák keretében konzultáltak a szülőkkel.  

A pszichológus és a fejlesztő pedagógus a fejlesztéseket órarendjük alapján végezték, melyet 

a vezetővel egyeztettek. 

A pedagógiai asszisztensek a gyermekek ellátásában hasznos tagjai a testületnek. Feladataikat 

nagy szeretettel és lelkesedéssel látták el, az óvodapedagógusok aktív segítői. Rendszeresen  

részt vettek a gyermekek kísérésében az óvodán kívüli tevékenységekre (úszás, korcsolya, 

kirándulások), az SNI-s gyermekekkel külön játéktevékenységet vezettek az óvodapedagógus 

iránymutatásai alapján, ami lehetőséget biztosított az óvónőknek a többi gyermek egyéni 

fejlesztéséhez is. 

A dajkai dolgozók nagy tapasztalattal bírnak, feladataikat magas színvonalon látták el. A 

tartósan távollévők helyettesítésére határozott idejű dolgozókat vettünk fel, a 

betegállományban lévő dolgozók munkáját túlmunkában látták el. 

A konyhai dolgozók létszáma az előírtnak megfelelő volt, a hiányzó dolgozók álláshelyeit az 

év folyamán betöltöttük. Továbbra is kiemelt feladatunk volt, hogy rendszeres 

ellenőrzésekkel, oktatással biztosítsuk a megfelelőséget a tálalókonyháink terén, mivel igen 

szigorúak az előírások- elvárások. Ennek érdekében több értekezletet is tartottam a konyhai 

dolgozóknak, oktatásukat a GMK étkeztetési csoportja látta el. 

Az óvodatitkárok – 4 fő- látják el a gyermekek étkezésével kapcsolatos teendőket, összesítik a 

tisztítószer-tisztálkodási szer igényeket, a napi munkavégzésben segítik a vezetőket. 

4.3. Szakmai támogatás - együttműködés 

 

Nevelőtestületünk együttműködésre képes és kreatív szakemberből tevődik össze. A korszerű, 

hatékony pedagógiai munka érdekében rendszeresen belső, szakmai konzultációkat, 

bemutatófoglalkozásokkal egybekötött továbbképzéseket,  hospitálásokat szerveztünk, a 

szakmai együtt működés megvalósult az egyes tagóvodákon belül és a tagóvodák között is. 
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A közös értekezletek elősegítették a feladatok megvalósítását, az egységes szemlélet 

kialakulását. 

A kerületi  Tavaszi Pedagógiai Napokon, melynek témája: „Új generációs gyermekek az 

óvodában” nagy létszámban képviseltettóük magunkat, a nyitó konferencián minden 

pedagógusunk részt vett. 

Óvodánkban az alábbi műhelymunkákat tartottuk: 

 

Dátum Foglalkozás/tevékenység Helyszín Foglalkozást tartó 

pedagógus 

Résztvevők 

száma 

2019. 04.17. 

9.00 óra 

Húsvéti készülődés – 

Hagyományápolás 

vegyes csoportban 

Kavicsos 5. 

csoport 

Balogné Herczku 

Sarolta 

10-12 fő 

2019. 04. 17. 

9.00 óra  

Húsvéti készülődés- 

környezeti nevelés 

komplexen- 

nagycsoportban 

Napsugár 2. 

Tagóvoda 

Maci 

csoport 

Starcsevicsné 

Szabó Renáta 

10-12 fő 

2019.04.18. 

8.30 óra 

Problémamegoldás- 

mozgásos tevékenység 

keretében, vegyes 

csoportban 

Páskom 

óvoda 4. cs. 

Gyarmatiné 

Onczay Ktisztina 

10-12 fő 

 

 

A műhelymunkák tartalmilag csatlakoztak  a központi témához. A kerület többi óvodájában is 

nagy létszámban képviseltettük magunkat. 

 

időpont-

helyszín, 

téma Páskom Hartyán Kavicsos Micimackó Napsugár 

1.-2 

04.16. 

Megnyitó 

 pedagógusok pedagógusok pedagógusok pedagógusok pedagógusok 

04.17.  

8.30  

Mézes 

Tagóvoda  

 

Kirándulás léghajón az 

állatok mesés világába 

– anyanyelvi játékok 

kiscsoportban 

 

Kovács 

Gabriella 

Patyi 

Péterné 

   Tömböly 

Eleonóra 

04.17.9.00 

Szövőgyár 

utcai 

óvoda 

Mozgásfejlesztés – 

mozgásos 

játéklehetőségek 

Nyuszira 

     

04.17.10.0 

Patyolat 

tagóvoda 

„Csodabicikli”utazás a 

gyermekjóga világába 

 

 

 

Szalay 

Ákosné 

  Baranyay 

Katalin 

Stupekné 

Forgó Tímea 

Kovácsné 

Balogh 

Julianna 
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A vezetői mesterprogram is elősegítette a pedagógusok szakmai fejlődését. Célom volt az 

óvodapedagógusok szakmai tapasztalatainak bővítése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

fejlesztéséről való tapasztalat megszerzése a bemutatók kapcsán.       

Az Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos és a Páskom óvodájának jó gyakorlatairól 

szerezhettek tapasztalatot most már egy óvodán belül az újpalotai régióban a pedagógusok. 

A mesterprogram ezen időszakában az alábbi bemutatók valósultak meg, a tervezetteknek 

megfelelően:  

Dátum Foglalkozás/tevékenység Helyszín Cél Résztvevők 

száma 

2018. 

szeptember 

Őszi gyümölcsök- 

kirándulás 

Páskom 

óvoda 6. cs. 

jó gyakorlat 

megosztása 

11 fő 

szeptember Sportnap Kavicsos 

óvoda 4. cs. 

jó gyakorlat 

megosztása 

12 fő 

október őszi gyümölcsök- Páskom jó gyakorlat 10 fő 

04.17. 

10.00 

Mozdonyv

ezető 

Tagóvoda 

„Barátaink a 

madarak”projektmódsz

erre épülő játékos 

délelőtt a madárbarát 

kertben 

    Starcsevicsné 

Szabó Renáta 

04.17  

9.00 

Kavicsos 

Tagóvoda  

Húsvéti készülődés-

hagyományápolás 

vegyes csoportban 

 

Littván 

Istvánné 

 Majorné 

S.Irén 

Bucsányi 

Barbara 

  

04.17. 9.00 

Napsugár 

2. 

Tagóvoda  

Húsvéti készülődés – 

környezeti nevelés 

komplexen, 

nagycsoportban 

Tóth Enikő 

Pallay 

Györgyné 

   Bogya Ibolya 

04.18. 8.30 

Páskom 

óvoda 

 

Problémamegoldás 

mozgásos tevékenység 

keretében, vegyes 

csoportban 

 

Patyi 

Péterné 

Dormoski 

Gizella 

Littván 

Istvánné 

Kocsis 

Adrienn 

Gyimesi 

Márta 

Juhász 

Ágnes 

  

Beöthy Ildikó 

 

 

04.18.9.00 

Aulich 

utcai 

Székhelyó

voda  

„Nyuszi nagymosást 

tart Félpárországban”- 

matematikai, logikai 

gondolkodásfejlesztés 

Kőfaragó 

Csabáné 

    

 

04.18. 9.30 

Régi Fóti 

Úti 

Tagóvoda 

Húsvét nálunk” 

ráhangolódás a 

Húsvétra 

néphagyományőrzéssel 

Takács 

Lászlóné 

Horváth 

Ilona 

Soltészné 

Molnár 

Eszter 

  Lémon 

Istvánné 

Jakabné Papp 

Tünde 
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matematikai tartalmú 

tapasztalatok 

óvoda 5. cs. megosztása 

2019. 

április 

Tavasz- ének Páskom 

óvoda 6. cs. 

jó gyakorlat 

megosztása 

12 fő 

április Virágültetés az óvoda 

udvarán 

Páskom 

óvoda 6. cs. 

jó gyakorlat 

megosztása 

11 fő 

 

április Húsvéti készülődés 

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka 

Páskom 

óvoda 6. cs. 

jó gyakorlat 

megosztása 

12 fő 

 

A foglalkozások lebonyolításának előkészítettsége, a szervezés, a megbeszélések a tervezett 

feladatoknak megfelelően történtek. 

Kiemelt szempontok voltak  a foglalkozás megfigyeléséhez, melyek alkalmazkodnak a 

pedagógus kompetenciákhoz:  

motiváció, egyéni bánásmód, differenciált feladatadás és segítségnyújtás, a megfelelő 

feltételek biztosítása.  

A megbeszéléseken a résztvevők megosztották tapasztalataikat, benyomásaikat egymással. 

Jellemző volt mindvégig a pozitív attitűd, a szakmai elhivatottságot tükröző véleményezés, 

mellyel segítették saját maguk és kollégáik szakmai  fejlődését. 

A mesterprogram megvalósításának mindenképpen pozitív hozadéka, hogy az óvoda dolgozói 

ezáltal is meg jobban ismerhették egymást, jó ötleteket kaptak munkájuk színvonalának 

emelésére. 

4.4. Továbbtanulók, továbbképzésen résztvevők, minősítések 

 

Az beiskolázási tervben erre az évre megfogalmazott céljainkat részben tudtuk teljesíteni, 

mivel elfogadott költségvetés hiányában a tavaszi képzésekre nem tudtunk jelentkezni. 

• 3 fő saját finanszírozásból: „mozgáskotta”  30 órás tobábbképzés 2019-ben. 

• 7 fő egyéb – vizuális, környezeti -módszertani továbbképzés – 2018-ban. 

• 2 fő ingyenes  -minősítés előtti felkészítő - Oktatási Hivatal szervezésében. 

 

A Micimackó és a Napsugár 2. Tagóvodában 1-1 fő sikeresen vett részt a Pedagógus II. 

fokozat elérését célzó minősítési eljáráson.  

Kavicsos tagóvodában 1 fő gyakornok minősült sikeresen, kimagasló eredménnyel. 
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4.5. Vezetői ellenőrzések 

 

A csoportok ellenórzése vezetőtársaim segítségével mindenhol megtörtént, a cél minden 

esetben a szakmai segítés, a pedagógus munkájának megismerése volt  

Ellenőrzésünknél a pedagógiai programunknak való megfelelés és az alábbi szempontok 

érvényesültek: 

       - beszoktatás      

       - tevékenységek irányítása 

       - mozgás-, beszédfejlesztés, egészséges életmód 

       - óvónő-gyermek kapcsolata 

       - írásos munka naprakész állapota 

       - szokás és szabályrendszer 

       - ünnepek, hagyományápolás 

       - új kollégák megismerése. 

      - differenciálás, egyéni fejlesztés. 

 

A nevelőmunka eredményességét a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődésén, 

valamint a csoport szokás-szabályrendjén, mindennapi életén keresztül értékeltem. 

Ellenőrzésemben fontos szempont volt a csoport légkörének felmérése, az óvodapedagógus 

felkészültsége, a gyermekekkel való kapcsolata, a tervezés céljainak megvalósulása. A vegyes 

csoportokban kiemelt szempont, hogy a korosztálynak való feladatokat, az egyéni 

differenciálást milyen módon biztosította az óvodapedagógus. 

A csoportokban folyó foglalkozásokat az év folyamán folyamatosan ellenőriztem, az ezt 

követő megbeszélések segítették pedagógiai munkánkat. 

 

A technikai dolgozókról:    

A technikai dolgozók ellenőrzését a tagóvoda vezetők végezték, az ellenőrző lap alapján. Az 

ellenőrzésben a tisztaság és a gondozásban való részvétel volt a fő szempont. Az intézmények 

tisztasága a év folyamán megfelelő volt, a nagytakarítások megtörténtek. Festések, javítások 

utáni rendrakás, takarítás lezajlott. A különböző programokra való felkészülés (eszközök 

kihelyezése, teremrendezés, kísérés, ültetés) megvalósult. A csoportban a gondozási 

feladatokban való segítés megfelelő volt, igazi segítőtársai a dajkák az 

óvodapedagógusoknak. 
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A konyhai dolgozók ellenőrzése folyamatosan megtörtént, de ennek továbbfejlesztése 

szükséges lesz a következő nevelési évben. 

5. Gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok 
 

A gyermekbalesetek elkerülése érdekében lehetőségeink szerint mindent megtettünk, ez alatt 

nem csak az óvoda balesetmentesítését értve, hanem a gyerekek felvilágosítását az esetleges 

balesetek elkerülése érdekében. Mindezek ellenére azonban gyermekbalesetek 

előfordulhatnak. A nevelési évben az óvodában összesen 9 baleset történt  –jellemzően elesés 

miatti csonttörés-repedés, egyik sem volt súlyos. A szükséges intézkedéseket az 

óvodapedagógusok és a vezetők megtették (elsősegély nyújtása, szülő értesítése, baleseti 

jegyzőkönyv készítése).  Szükség esetén mentőt hívtunk a gyermekekhez. A baleseti 

jegyzőkönyveket a szülők átvették, további kivizsgálást egyik eset sem igényelt. 

6. Gyermekvédelemi ellátás óvodánkban  
 

Az óvodába járó gyermekek száma a nevelési évben 2018.10.01. adatok alapján: 796 fő. 

690 gyermek részesült ingyenes étkezlésben. 

SNI-s gyermekek száma: 16 fő 

HH gyermekek: 7 fő 

HHH gyermekek: 0 fő 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény értelmében az 

óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, 

a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében.  

A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik, ezt idén 

is kiemelten kezeltük. 

Azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, a 

sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb odafigyelést igényeltek.  

Az óvodánkban a gyermekvédelem kapcsán felmerült problémákkal több szinten is 

foglalkoztunk: óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős, intézményvezető. 

 

Minden dolgozóra vonatkozó feladataink voltak: 

• Személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettség. 

• A gyermekvédelemre vonatkozó törvények betartása.  

• Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése.  
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• Személyes kapcsolattartás. 

• A rászoruló gyermekek hatékony megsegítése, minden esetben a gyermekek érdekeit 

szem előtt tartva. 

 

      Tapasztalatok a 2018/2019-as nevelési évről: 

 

 Ebben az évben is a hatályos gyermekvédelmi törvény és a közoktatásról szóló 

törvény figyelembevételével végeztük gyermekvédelmi munkánkat. A gyermekek 

védelme, esélyegyenlőségek biztosítása, jogaik érvényre juttatása a törvények adta 

eszközökkel valósult meg. Az óvoda nevelőközösségének csapatszelleme, 

lelkiismeretes odafigyelése, empatikus magatartása és az önzetlen segítségnyújtási 

képessége, sok eredményt hozott e munkában. Sokat segítettek a tapintatos 

beszélgetések a szülőkkel, az esetmegbeszélések a pszichológussal, a probléma 

megvitatása „egymás között”, orvoslása, a szükséges intézkedések kezdeményezése. 

 Gyermekvédelmi munkánkat lelkiismeretesen végeztük. Folyamatosan kapcsolatot 

tartottunk a Gyermekjóléti Szolgálat és a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival 

(szakmai hozzáértésük sokat segített munkánkban), a csoportos óvónőkkel, 

koordinálták az óvoda gyermekvédelmi tevékenységét. A segítségnyújtás főbb formái 

között információ közvetítés, tanácsadás, ügyintézés szerepelt.  

 Rendszeresen részt vettünk a Gyermekjóléti Szolgálat által tartott szakmaközi 

megbeszéléseken. 

 2019 márciusában részt vettünk a FIÓKA által szervezett éves gyermekvédelmi 

tanácskozáson. 

 A csoportos óvónők kiemelt feladatként valósították meg a gyermekvédelmi 

feladatokat. A gyermekekkel és a családtagjaikkal ők állnak a legszorosabb 

kapcsolatban, azonnal jelezni tudták, ha baj van, s kérték a szükséges segítséget. 

Türelmet, kitartást igénylő munkát végeztek. Az őszinteség, a szakmaiság, a javító 

szándék, kultúrált hangnem jellemezte a prevenciót, a gyermekvédelmi esetek 

megoldását. 

 Fontosnak tartották az óvoda és a család érzelmi biztonságot nyújtó nevelésének 

összehangolását.  Elsődleges volt számukra a gyermekek személyiségének, egyéni 

sajátosságainak, körülményeinek megfigyelése, alapos megismerése, fejlődési 

folyamatok nyomon követése. Így minden pedagógusunk aktívan vett részt a 

hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek kiszűrésében. Ennek 
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eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy veszélyeztetett, halmozottan hátrányos és 

hátrányos helyzetű gyermek csekély létszámban volt az óvodánkban. 

 Igyekeztünk segíteni azoknak a szülőknek, akik tanácsot kértek nevelési problémájuk 

megoldásához, s közösen megtaláltuk a problémák megoldását. 

 Továbbra is sokat jelentett és segített a szülőknek az ingyenes óvodai étkezés 

biztosítása.  

 Hiányzások: Az igazolt hiányzások egy részének betegség volt az oka, s elsősorban a 

kiscsoportos korú gyermekeket érintette. A kiscsoportosok körében sajnos sok esetben 

félig gyógyultan jöttek óvodába a gyermekek, majd visszaestek, s fertőzték a 

csoportban lévő társaikat is. Jól tudjuk, hogy a szülők a munkahelyük megtartása miatt 

is sürgetik a gyermekük gyógyulását.  Előfordultak családi okok is pl. nagyszülők 

látogatása, kisebb testvér születése. Továbbra is kértük az orvosi igazolást illetve a 

szülők jelzéseit a hiányzásról. Ha nem jelentkezett a szülő, mi kerestük meg a 

családot. 

Az elmúlt évben sok gondot okozott néhány gyermekünk folyamatos igazolatlan 

hiányzása. Ügyével kapcsolatban több alkalommal részt vettünk vezetői szinten a 

FIÓKA által kezdeményezett esetmegbeszéléseken, folyamatosan nyomon követtük a  

hiányzásokat, illetve több alkalommal felhívtuk a szülők figyelmét az igazolatlan 

hiányzások következményeire. A törvényben leírt kötelezettségünknek eleget téve 

több alkalommal hívtuk fel a szülők figyelmét a rendszeres óvodába járásra, illetve 

értesítettük az illetéket szerveket: öt nevelési napnál több mulasztás esetén értesítettük 

a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot, tíz nevelési napot meghaladó mulasztásról tájékoztattuk az 

általános szabálysértési hatóságot. 

 Csoportszinteken is figyelemmel kísértük a gyermekek hiányzását, számon kértük a 

családoktól a hiányzások okát, s megértettük velük az óvodába járás fontosságát.  

 Több alkalommal készítettünk pedagógiai véleményt gyermekekről bíróság, illetve a 

Gyermekjóléti Szolgálat kérésére. 

 

 7. Kapcsolataink 
 

 Elsőrendű és egyre szorosabb a kapcsolat az óvodai egységek között, amit a közös  

szabadidős tevékenységek, megbeszélések, munkatársi értekezletek, házi bemutatók, „jó 

gyakorlat” átadása is elősegítettek. 
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• A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye munkatársaival 

megbeszéléseket tartottunk az aktuális feladatainkról. Év közben vizsgálatra 40 fő 

gyermeket, iskolaérettségi vizsgálatra 16 fő gyermeket küldtünk. Sajnos nem minden 

gyermek vizsgálata készült el a nevelési év végére. Ez további feladatot ad nekünk, a 

kapcsolatunkat ezen a téren tovább kell erősíteni a szakszolgálattal. 

• Szakértői Bizottsághoz felülvizsgálatra küldtünk 11 fő gyermeket. Az SNI státuszát 

minden gyermeknek továbbra is megerősítették. 

• Egészségügyi ellátás: védőnővel folyamatos kapcsolatunk van, a szűréseket 

tervezetten és szükség szerint elvégezte. a Napsugár 1. Tagóvodában fejtetvességi 

vizsgálatra szinte hetente kellett hívni, sajnos nem minden esetben tudott a védőnő 

megjelenni, ez a helyzet további megoldásra vár. 

     A fogászati szűrések megtörténtek. 

• A László Gyula, a Hartyán, a Kontyfa iskolával való kapcsolatunk elősegíti 

gyermekeink könnyebb beilleszkedését az iskolába. Az alábbi programjaikon vettünk 

részt:  

- Első osztályosok meglátogatása, volt óvodásaink nyomon követése 

- nagycsoportosokkal óralátogatásokon, ismerkedő foglalkozásokon vettünk 

részt 

- Leendő elsős tanító nénik látogatása az óvodákban. 

- Ünnepségen a nagycsoportosokkal vettünk részt, a megemlékezést nagy 

türelemmel és érdeklődéssel figyelték. 

- Beiskolázás előtti szülői értekezleteken a leendő első osztályos tanítók részt 

vettek. 

- Részt vettünk az iskolák által meghirdetett rendezvényeken, nyílt napokon az 

iskolába készülő gyermekeinkkel 

• Több óvodánkban is vendégül láttuk a bölcsődéseket egy-egy programra, 

bábelőadásra, táncos-tornás mulattságra, amit nagy örömmel fogadtak. Ezt már tavaly 

is megtettük, így ez már szinte hagyományóvodánkban. 

• A  beiratkozás előtt a tagóvoda vezetők a szomszédos bölcsődékben tartottak szülői 

értekezletet. A család és óvoda jó kapcsolata továbbra is elengedhetetlen feltétele a 

közös együtt gondolkodásnak, a gyermekek minél hatékonyabb fejlesztésének. Ezt  

segítették elő:  

- Szülői értekezletek,  
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- Fogadóórák (óvónői és vezetői szinten)  

- Közös programok: kirándulások, nyílt napok, Karácsony, Farsang, Anyák 

napja, Évzáró, Ballagás, Gyermeknap, Sportnap 

- Adventkor munkadélután a szülőkkel 

- Nyílt napok. 

 

8. A 2019-2020-as nevelési év előkészítése 
 

A nevelési év előkészítése már május hónapban megtörtént, melyet megelőztek a nyílt napok. 

A leendő kiscsoportosok számára meghirdetett nyílt napjaink jól sikerültek. A szülők 

megismerhették óvodáinkat, az óvónőket, pedagógiai programunkat 

A hétköznapi nyílt napokon betekinthettek a mindennapjainkba az érdeklődők, a szombati 

napokon programokkal kedveskedtünk leendő óvodásainknak, és lehetőség adódott a 

felnőttek közötti ismerkedésre is, a kérdések megválaszolására. 

Sikernek értékelem, hogy nagy létszámban – 30-40 fő – jelentek meg a családok ezeken a 

napokon. Különösen nagy sikere volt a szombati napoknak, melyeken műsorokkal, aktív 

tevékenységek irányításával vártuk a családokat. 

 

 

A beiratkozást összehangoltuk  a tagóvodák között, így miden család a számára kiválasztott 

óvodába nyert felvételt. 

A beiratkozási adatok azt vetítik előre, hogy óvodánkban továbbra is sikerült az összlétszám 

emelése, a következő nevelési évet várhatóan még nagyobb kihasználtsággal tudjuk kezdeni, 

mint ezt az évet. 

Beiratkozási adatok 

Tagóvoda jelentkezettek 

száma /fő 

felvettek / 

fő 

előjegyzésbe 

vettek /fő 

körzetes 

gyermekek 

/ fő 

ÚÓŐ-n 

belül 

körzetes 

ÚÖÓ 

körzetén 

kívüli 
székhely 

Páskom 

óvoda 

35 35 0 17 15 3 

Feladatellátási hely megnevezése hétköznap szombat időpont 

székhely 

Páskom park 37. 

2019. március 27, 28, 30 2019. március 30. 9-11 óráig 

Hartyán Tagóvoda  2019 április 24. 25.   2019 április 27. 9-11 óráig 

Kavicsos Tagóvoda  2019.március 11. 18 2019.március 09. 9-11 óráig 

Napsugár 1. Tagóvoda  2019. április 11, 18 2019. március 23. 9-11 óráig 

Napsugár 2. Tagóvoda  2019. április 11, 18 2019. március 23. 9-11 óráig 

Micimackó Tagóvoda  2019. 04. 23. 25 2019. 03.30 9-11 óráig 
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Hartyán 

Tagóvoda 

 

71 65 6 52 8 5 

Kavicsos 

Tagóvoda 

 

34 34 0 14 14 6 

Napsugár 1. 

Tagóvoda 

 

43 37 6 19 15 3 

Napsugár 2. 

Tagóvoda 

 

32 27 5 19 7 1 

Micimackó 

Tagóvoda 

 

80 75 5 50 8 17 

összesen 295 273 22 171 67 35 

 

 

9. Tárgyi feltételek – hatósági ellenőrzések 

9.1. Tárgyi feltételek 

 

Minden óvodában az alapellátáshoz szükséges eszközök pótlása, cseréje folyamatosan 

megtörtént. 

Fontos feladat volt a 2018. évi költségvetési források célszerű felhasználása, majd a 2019-es 

költségvetés elkészítése a GMK-val közösen, majd az előirányzatoknak megfelelő 

felhasználása. Törekedtünk rá, hogy minden óvodába a szükséges eszközök beszerzésre 

kerüljenek, és hogy a tárgyi feltétel-rendszerben tagóvodáink azonos lehetőségekkel bírjanak. 

Ezen cél még további feladatok elé állít minket. 

 

Az intézmény üzemeltetését a GMK végzi, a szükséges javításokat, azonnali intézkedést 

igénylő hibaelhárításokat folyamán, egyeztetve végezték. A gondnoki hálózat működése, a 

folyamatos kapcsolattartás lehetővé tette a hibák szükség szerinti, akár azonnali (csőtörés) 

elhárítását. 

9.2. Hatósági megfelelőség – ellenőrzések 

 

Tálalókonyháinkat az ÁNTSZ ellenőrizte, az év folyamán felülvizsgáltuk, a rendelkezésre 

álló forrásból új tálalóedényeket, eszközöket vásároltunk, és kiemelt figyelmet fordítottunk a 

tálalókonyháink megfelelőségére  

A beszerzések optimalizásával a tálalókonyháinkat igyekeztünk egységes szintre hozni. 

Minden tálalókonyhánkra rozsdamentes tálalóasztal és melegentartó pult került beszerzésre. 
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Ezeken a nagyobb léptékú beszerzéseken kívül a saját költségvetésünk terhére is figyeltünk a 

beszerzéseknél a minőségileg kifogásolhatatlan eszközök beszerzésére, annak az árán is, hogy 

ezek az eszközök igen költségesek. 

Erre a területre továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani, szükség van további fejlesztésekre 

is a tárgyi eszközök és a konyhai környzet terén.  

A Hartyán Tagóvodában a nyár folyamán NÉBIH ellenőrzés zajlott le, 77% megfelelőséget 

értünk el, ami nem rossz, de felhívta a figyelmet, mely területeken kell még fejlődnünk. Az 

ellenőrzésen feltárt hiányosságok kapcsán intézkedési terv készült, melynek megvalósítása 

folyamatban van, a GMK szakemerei segítik munkánkat. Még továbbra is erre a területre 

kiemelt figyelmet kell fordítani, szükség van további fejlesztésekre is a tárgyi eszközök és a 

konyhai környzet terén.  

 

10.  Pályázatok 
 

A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kísértük, de nem sikerült nyertes 

pályázatot benyújtanunk. Az előző nevelési évben nyert pályázati kirándulásainkat – 

szeptember, október hónapban - teljesítettük, az összegek elszámolásra kerültek. 

 

 

 

 

Összegezés 
 

 

A nevelőtestület által elfogadott és a munkatervben kitűzött célokat, feladatokat tudásunkhoz, 

képességeinkhez mérten teljesítettük.  

A nevelési évet  sikeresnek értékelem a nehézségek ellenére is. 

 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 28. 

                                                                          

                                                       ………………………………… 

                                                                                      óvodavezető 

 

 
 

 



 23 / 40 

 

MELLÉKLETEK 
 

Páskom székhelyóvoda-  tagóvoda vezetői beszámoló 

 

A nevelési évet a gyerekek sajátosságainak, életkorának megfelelően berendezett, feldíszített 

csoportokkal, teljes óvónői létszámmal kezdtük meg. Az első héten 4 csoportunkba az új 

gyerekek anyás beszoktatásán a csoport mindkét óvodapedagógus fogadta a gyerekeket. 

Szülői értekezleteket a második héten minden csoport megtartotta. Az őszi családi sportnapot, 

mely sokéves hagyományunk az összes óvónő részvételével 17-én délután tartottuk meg, 

melyen az új gyerekek közül is sokan részt vettek. A bemelegítő gimnasztikát idén Zólomi 

Krisztina óvodánk aerobic oktatója tartotta. Az akadálypályákon minden korosztálynak más 

és más feladat volt összeállítva. Sok közös játékot gyermek a szülejével játszott végig. Őszi 

családi kirándulásunkat, melyen az egész óvoda szülőkkel részt vett, idén Szentendrén a 

Skanzenben töltöttük. A programokat nagyon élvezték a gyerekek és a szülők is egyaránt.  

Októberben elkezdődtek a délutáni különfoglalkozások, melyre nagyon sok szülő beíratta a 

gyerekét. Külön foglalkozások: angol, sakk, aerobic, karate, rock and roll, TSMT torna 

mellett Ninjutsura is jelentkezhettek a gyerekek.  

Novemberben több programon is részt vehettek a gyerekek az Önkormányzat jóvoltából 

ingyenesen. Ingyenesen megtekinthették az Ázsia Centerben felállított Utazó Planetárium 

műsorát valamint a nagycsoportosok ellátogathattak a Fővárosi Nagycirkuszba. A Boróka 

Színház óvodánkban tartott színvonalas előadást. Szakmai napot november 15-én tartottunk. 

Az 5-ös csoportban P. Györgyné tartott házi bemutatót, melyre mind a 6 óvodánkból érkezett 

érdeklődő kolléga. A könyvtár látogatási programokat is megkezdték a csoportok.  

Decemberben az SZMK szervezésében érkezett a Mikulás és a Krampusz. A fenyőünnepet 

minden csoport a szülőkkel közösen tartotta. A decemberi külön programunk, melyen minden 

csoport részt vett, bűvészelőadás volt.  

Januárban elkezdődött az úszás, melyet a jelentkező nagycsoportosok gyermekek szülei 

ingyen vehettek igénybe. Külön programunk Mikola Péter zenés előadása volt. 

A jó kapcsolatot továbbra is őrizzük a Kavicsos bölcsődével és a László Gyula Iskolával. 

Ebben a hónapban 5-én délelőtt bemutató foglalkozást néztek a tanítónők az 1-es 

csoportszobában, melyet K. Gabriella tartott. A komplex foglalkozás keretén belül a gyerekek 

motiválása volt a fő megfigyelési szempont. A nagycsoportosainkkal mi mentünk az iskolába. 

A gyerekek számítástechnika és tornaórán vettek részt. Ebben a hónapban óvodánkban 

igényelhették a szülők a gyerekek talp- és gerincvizsgálatát.  
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Márciusban a nagyokkal szintén részt vettünk március 15-i ünnepélyen az iskolában. Külön 

programunk a Vidám Vándor társulat előadása volt. 8-án a Quadro Játszóház kitelepülését a 

tornaszobába szerveztük meg, melyen három csoportunk tudott részt venni, melyet Németh 

Angéla Polgármester Asszony nyitott meg. Hó végén tartottuk meg nyílt hetünket, melyen 

nagyon sok érdeklődő szülő (60-70 fő) jelent meg, legtöbben a gyermeküket is magukkal 

hozták.  

Áprilisban rendeztük második alkalommal az Újpalotai Összevont Óvoda Tehetség hetét a 

Hubay Jenő Zeneiskolában. Sok érdeklődő szülő elkísérte gyermekét. 16- án szakmai napon 

vettünk részt a Polgármesteri Hivatalban. A Tavaszi Pedagógiai Hét kerületi bemutató 

foglalkozásain részt vettünk és a mi óvodánk is bemutatót tartott: 4-es csoport Gy.-né O. 

Krisztina.  

Föld napjára idén is minden csoport ültetett, óvodánk előkertje megtelt virágokkal.  

Május elején tartottuk anyák napi köszöntőnket, melyre egyénileg érkeztek az anyukák, ez 

alól kivétel az 5-ös csoport, ahol közösen köszöntötték a kicsik az anyukáikat.  

Májusban 5-ös, 6-os csoport kivételével kirándultak a gyerekek. Az évzárók megtartása után 

gyermeknapi családi rendezvényünket a rossz idő miatt az óvoda épületén belül tartottuk meg, 

a programok így is színvonalasra sikerültek.  

A nyári udvari életre mindent megszerveztünk, a személyi és tárgyi eszközök 

rendelkezésünkre állnak.  

A nevelési évben teljes óvónői és technikai létszám volt, az esetleges hiányzásokat 

helyettesítéssel oldottuk meg. Gyermekbaleset ebben a nevelési évben 1 fő fejsérülés volt.  

Szakmailag tartalmas nevelési évet zártunk.  

 

       Dormoski Gizella 

 

Nevelési év beszámoló - Hartyán Tagóvoda 

 

 

A Hartyán Tagóvodában a személyi feltételek jól alakultak, minden álláshely betöltött volt. 16 

óvodapedagógus, 8 dajka, 2 konyhás, 3 pedagógiai asszisztens, és 1 fejlesztő pedagógus 

segítette a pedagógiai munkát. Az óvó nénik közül 1 fő gyakornok (Búzási Evelin, mentora 

Kovácsné Pluhár Ildikó). A tárgyi feltételek megfelelőek. 

Az októberi statisztikához az adatokat összegyűjtöttem, továbbítottam. az éves ügyeleti rendet 

elkészítettem.  
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A Tanfelügyeleti ellenőrzéshez a dokumentumokat elkészítettem.  

Ebben a tanévben, óvodánkban semmilyen felújítás nem történt, de a földszinti felnőtt 

mosdójáró lapozását, csempézését, tisztasági festését végezték el a GMK dolgozói. 

 A szabadságon illetve betegállományba lévő dolgozók helyettesítését megbeszéltük. A 

technikai dolgozók munkáját havonta ellenőriztem, és havonta egyszer megbeszélést 

tartottam, az elkövetkezendő programokat, feladatokat beszéltük meg. Minden hónap elején 

gondoskodtam arról, hogy legyen minden csoportban elegendő tisztasági. 

A szülőkkel való kapcsolattartás az egyéni beszélgetéseken, a faliújságon való tájékoztatáson, 

a szülői értekezleteken /melyből kettőt tartottunk/, és a napi szintű beszélgetéseken alapul. A 

szülőket kétszer tájékoztattuk gyermekük fejlődéséről. A tanköteles gyermekek szülei részére 

meghívtunk a Hartyán iskolából egy tanító nénit, nagy érdeklődés volt a szülők részéről. 

Az új gyermekeknek tartott nyílt napokon körülbelül 50 család vett részt. Ezeken a napokon 

bevontuk a kicsiket és szüleiket vizuális, ének-zenei, és mozgásos tevékenységekbe. 

Tavasszal újra megrendezésre került a „Tehetséghét” mely színvonalas volt, és a gyermekek 

nagy lelkesedéssel fogadtak. Óvodánkból összesen 20 gyermek mutatta meg tehetségét 

rajzolásban, ének-zenében, környezetismereti témában, és logikai feladatokban. A programok 

jó hangulatban zajlottak le. 

Tavasszal Önkormányzati ellenőrzés is volt óvodánkban, dokumentumok teljesen rendben 

voltak. 

Év elején 186 fővel indultunk, az év végét 182 fővel zártuk. 

Az 2 fő SNI-s gyermeket gyógypedagógusok láttak el. 1 fő SNI-s kisfiúhoz szurdopedagógus 

járt. 

A tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálaton vettek részt, melyet „Amit az óvónőnek 

észre kell venni” című könyv szerint végeznek a csoportos óvó nénik. 78 fő tanköteles 

gyermekből 50 fő ment el iskolába.  

Gyermek baleset ebben az évben nem történt. 

Igyekeztünk minden hónapban színvonalas programot szervezni gyermekeinknek. 

Gyermekeink úszás oktatáson vettek részt. 

Sajnos a téli időszakban többször fordult elő, hogy az emeleti csoportokban a fűtés nem úgy 

működött, ahogy kellett volna, többször jöttünk be hideg csoportba, amit a FŐTÁV mindig 

orvosolt. 

A tanévben év elején almaszüretre mentünk, Önkormányzati pályázaton nyertük meg a busz 

árát. Gyermeknapra, májusban Játszóházba vittük el az óvoda gyermekeit. 

Úgy gondolom, hogy sikeres, de nagyon mozgalmas évet zártunk. 
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                                                                                                     Soltészné Molnár Eszter 

                                                                     Tagóvoda vezető 

 

Kavicsos tagóvoda - Éves beszámoló 

 

A 2018/19-es nevelési évet  4 vegyes csoporttal és 1 kis csoporttal kezdtük meg. 

Nevelőtestületünk hosszú évek óta törekszik arra, hogy gyermekeink és szüleik elégedettek 

legyenek a Kavicsos óvoda nevelőtestületével és dolgozóival. Esztétikusan kialakított és 

berendezett belső környezet, szeretetteljes, családias légkör fogadja a gyermekeket és 

szüleiket. 

Nevelőtestületünk fontosnak tartja a gyermekek harmonikus, szellemi és fizikai nevelése 

mellett erkölcsi és érzelmi nevelését is.  

Nevelési programunkban kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra való 

nevelést. Alapvető feladatunk a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése, az 

erősségek és az esetleges hátrányok feltárása.  

Logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba teremt lehetőséget a gyermekek külön 

foglalkoztatására, képességeik fejlesztésére.  

Tornaszobánkban a heti két testnevelés-foglalkozáson túl, helyet biztosítottunk, a szülők által 

finanszírozott tanfolyamok megtartására. Szívesen vettek részt a gyermekek az aerobic, rocky, 

balett és karate mozgásfejlesztő tanfolyamokon. Nyelvismeretüket az angol nyelv játékos 

megismerésével fejlesztik az oktatók.  

Óvodánkban figyelmet fordítunk a tehetséget mutató gyermekek fejlesztésére.  

A gyermekeknek rendszeresen programokat szerveztünk számukra: (bábszínház, hangverseny 

és múzeumlátogatás,  sportversenyek, őszi - tavaszi sport nap, iskola látogatás). 

A szülőkkel való kapcsolattartásunkban ebben a nevelési évben is a nyitottságra törekedtünk. 

Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője. A szülőkkel ismét jó kapcsolatot 

alakítottunk ki. A napi beszélgetések, fogadóórák során megbeszéltük az esetleges 

problémákat. Sok közös programot szervezünk a családokkal. Lehetőséget biztosítottunk arra, 

hogy a szülők megismerhessék nevelőmunkánkat. Ősszel a fenntartó által meghirdetett 

pályázaton elnyert támogatással Gyöngyösön jártunk almaszüreten 107 gyermek és 80 szülő. 

Télen és tavasszal közös munkadélutánokat tartottunk óvodánkban nagy sikerrel.  

A nagycsoportosok a kerület által szervezett úszás- és korcsolyaoktatáson ingyenesen vettek 

részt, úszáson 50 gyermek, korcsolya oktatást ebben az évben nem igényelték a szülők a pálya 
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minősége miatt.. A Fővárosi Állatkertbe, mint minden évben ellátogattunk gyermekeinkkel (3 

csoport). Egészségmegőrzésük érdekében nagyon sok időt töltünk az udvaron.  

Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, részt vettünk az iskolák által meghirdetett 

rendezvényeken. 

A leendő kiscsoportosok számára meghirdetett nyílt napjaink jól sikerültek. Megismerték 

óvodánkat, az óvónőket, pedagógiai programunkat. Ebben a nevelési évben is a kavicsos 

bölcsődéseket vendégül láttuk egy bábelőadásra és tánc mulattságra, amit kolléganőimmel 

együtt sikerként könyveltünk el. A beiratkozás előtt a Kavicsos bölcsődében tartottam szülői 

értekezletet.  

A tehetséghéten 60 gyermekkel vettünk részt. A záró ünnepélyen szülőkkel együtt jelentek 

meg óvodásaink. 

Június elején mind az 5 csoportunk volt kirándulni. A tanévet 106 gyerekkel kezdtük, 105 

gyerekkel fejeztük be. Iskolába 34 gyerek ment, és 34 új gyermeket vettünk fel. 

Tárgyi feltételeink adottak voltak, a személyi feltételek terén a nevelési év végére sajnos 

nyugdíjazás miatt 2 üres állásunk volt. A nyár folyamán 1 óvodapedagógust sikerült felvenni. 

 Ebben a nevelési évben 1 fő óvodapedagógus gyakornok státuszban végezte munkáját, 

mentor segítségével. 1 fő főiskolai hallgatónk volt gyakorlaton, 1 fő gyakorlati államvizsgát 

tett óvodánkban.  

Minősítés óvodánkban. 1 fő gyakornokunk tett sikeres minősító vizsgát, kimagasló 

eredménnyel. 

Pedagógiai munkánkat segítette óvodapszichológus és fejlesztőpedagógus. Beszédhibás 

gyerekeinkkel logopédus foglalkozott. Ebben a nevelési évben 2 fő  SNI-s gyerek – 1 fő 

beszédfogyatékos, 1 fő egyéb pszihés - ellátása volt  feladatunk. Fejlesztésüket a saját 

állományunkban lévő gyógypedagógus látta el.  

Ebben a tanévben nálunk nem volt felújítás.  

Az apróbb problémákat a GMK segítségével oldottuk meg. 

 

 Majorné Sebestyén Irén 

 tagóvodavezető 

Micimackó Tagóvoda - Éves beszámoló  

 

A 2018-2019-es tanévet ismét felújítással kezdtük: augusztus 15-én a fűtésrendszer felújítása 

kezdődött meg óvodánkban a szomszédos bölcsőde fűtéskorszerűsítése miatt annak 

érdekében, hogy a két intézmény fűtése külön rendszerről működjön. 
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Ennek ellenére a nevelési évet sikerült nyugodt légkörben indítani, minden gyermek 

megfelelő körülmények között kezdte/ folytatta óvodás életét. 

Személyi feltételeink: a nevelést a tavalyi négy helyett csak egy pedagógus hiánnyal kezdtük. 

Érkezett egy gyakornok pedagógus kolléga, aki augusztus 28. óta tagja nevelőtestületünknek. 

November 16-án visszatért Gyesről is egy kollégánk. Így a betöltetlen pedagógus álláshely 

egy főre csökkent. 

Egy konyhás és egy pedagógiai asszisztens ment nyugdíjba, helyére HACCP vizsgával 

rendelkező dajka állt, egy dadus nénink pedagógiai asszisztens munkakőrbe került.  

A dajkai álláshelyek be vannak töltve, Gyesről jött vissza ide is egy kolléga október 31-én. 

Addig helyettesítő dajka látta el a munkakört. 

2019. március 13-tól Papp Tímea gyakornok óvodapedagógus erősíti csapatunkat, így év 

végére minden pedagógus álláshely betöltésre került. 

Gyermeklétszámunk is kedvezően alakult. Májusban, az óvodai beiratkozáskor 70 gyermek 

iratkozott be intézményünkbe, néhányan nem jelentek meg költözés miatt, vagy másik 

óvodába mentek. Két kiscsoportot indítottunk, 25-25 fővel, a tavalyi kiscsoportokat is 

feltöltöttük, így ezek a csoportok is 25-25 gyermekkel kezdték a nevelési évet. A két középső 

csoport 22-22 fővel, a két nagycsoport 14- 14 fővel indult. Az év folyamán folyamatosan 

érkeztek gyermekek, néhányan elmentek, betegség vagy költözés miatt. 

Jelenlegi létszámunk 172 fő. 

A csoportokat rendszeresen látogattam, a kollégák kéréseit, észrevételeit megbeszéltük a 

nevelői értekezéseken.  

Programjainkat munkatervünknek megfelelően hajtottuk végre. 

Szeptembertől és januártól a nagycsoportosok 10- 10 alkalommal vettek részt úszásoktatáson. 

Október 11-étől 4 alkalommal a Rippel Ovicirkusz foglalkozásain vehettek részt ismét 

nagycsoportosaink. 

Október 2-án pályázati lehetőség által mehetett 130 gyermekünk a Jászberényi Állatkertbe, 

ahol egy tartalmas napot tölthettek az Állatok Napja alkalmából.  

November 7-én nevelőtestületünk alapítványunk támogatásával ismét megrendezte a kerületi 

óvónéniknek meghírdetett vetélkedőjét játékos környezet témakörben. 

Tavasszal nagy energiát fektettünk a leendő kiscsoportosok „csalogatására”. Oviba csalogató 

szórólapunkat idejében kihelyeztük. Nagyon sikeres, vidám nyíltnapot tartottunk március 30-

án, amelynek nagyon magas volt a látogatottsága, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az áprilisi 

csoportos nyíltnapokon sokan visszatértek, új látogatók is kíváncsiak voltak ránk. 
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Ennek köszönhetően a májusi beiratkozáskor 86 gyermek szülei iratták óvodánkba 

gyermeküket. 

Tervezett szeptemberi létszámunk így 192 fő. 

 

Sajnos 2019-ben semmilyen pályázati lehetőség nem volt, ezért a tavaszra tervezett 

programjainkból csak a hagyományos  Családi napunkat tudtuk megtartani, aminek így is 

hatalmas sikere volt. 

Ebben az évben a nyári zárásunk alatt 5 kolléga dolgozott a Hartyán óvodában, mivel tőlünk 

40 gyermek kérte az ügyeletet. Mivel az öt hét alatt gyakran látogattam az éppen dolgozó 

kollégát, tapasztaltam, hogy átlagosan 25 gyermek volt a mi óvodánkból. Az utolsó héten 11-

12-re csökkent ez a szám. Mivel a saját létszámuk is csökkent, az utolsó két napot már 

elosztva töltötték a mieink. 

 

A nevelési évet idén is ( mint 30 éve minden évben) egy hetes ovis táborunkkal koronáztuk 

meg. 35 óvodást és 15 kisiskolást ( volt ovisaink) szórakoztattunk egy hétig Bernecebarátiban 

remek programokkal. 

 

                                                                                                                 Makhándi Lászlóné 

                                                                                                                     tagóvodavezető 

 

Napsugár 1. Tagóvoda éves beszámolója 

 

Ebben a tanévben egy tiszta kiscsoportot indítottunk, egy csoportunk homogén középső 

csoport, négy csoportunk vegyes. 

Tárgyi feltételeink adottak voltak, személyi feltételeink változó. Két gyakornokunk máshol 

keresi boldogulását, egy óvónő GYES-ről jött vissza, de gyermeke betegsége miatt alig 

dolgozott, egy óvónő óvodavezetői állást vállalt. 

Két SNI-s gyermek ellátását gyógypedagógus és logopédus látta el. A tehetségek gondozását 

fejlesztő pedagógus és óvodapszichológus végezte. 

Az óvoda védőnője folyamatosan látogatta óvodánkat, elvégezte a hajas fejbőr vizsgálatát. 

Sajnos sok pozitív eredmény született. A Katica csoportban több eset megbeszélést, 

rendkívüli szülői értekezletet kellett tartani egy problémás gyermek miatt. 

Óvodánkban 12 óvodapedagógus, 6 dajka, 2 konyhai alkalmazott, 2 pedagógiai asszisztens 

dolgozott. 
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A ped. asszisztensek munkája sok rétű. Többször dajkát helyesbítetek, az ő feladatuk az 

óvoda előterének, folyosójának évszaknak megfelelő dekorálása. 

Az egyedül dolgozó óvónő munkáját is segítették. A szülőkkel jó a kapcsolatunk. 

Megtartottuk a szülői értekezleteket, fogadó órákat, napi beszélgetések alkalmával lehetőség 

adott az információ cserére. 

Hirdetőtábláink, faliújságjaink, napra készek voltak. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeikről, 

az iskolák és az önkormányzat által meghirdetett programokon nagycsoportosaink részt 

vettek. 

Óvónői bábcsoportunk többször tartott előadást a gyerekeknek, külsős előadók szolgáltatásait 

is igénybe vettük. 

Szülői igény szerint a nagycsoportos gyerekeket korcsolyázni és úszni hordtuk. 

Októbertől – Áprilisig délutánonként külön programokon vehetettek részt a gyerekek.  

A leendő kiscsoportos gyermekek és szüleik részére 3 nyílt napot tartottunk. Itt elhangzott, 

hogy igény lenne a következő tanévben tiszta kis csoport indítására. 

A tehetség héten 16 gyerekkel vettünk részt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. 

Óvodánkban nagyobb felújítás nem történt, illetve a tavaszi beázás miatt egy csoport szoba, 

öltöző, mosdó karbantartása történt. 

Az udvaron egy fánk kidőlt, egyet kikellett vágni. 

Az apróbb problémákat GMK segítségével oldottuk meg. Tavasszal több csoportunk volt 

kirándulni, a gyermeknapot a Napsugár 2 tagóvodával közösen tartottuk meg. 

 

A nyári szabadságolást sikeresen megoldottuk. Hőségriadó esetén egész nap működött a 

párakapu, a csoportszobákat hűtöttük, gondoskodtunk a gyermekek folyadék pótlásáról. 

A tanévet 125 gyerekkel kezdtük, 127 gyerekkel fejeztük be. 

Iskolába 30 gyerek ment és 31 új kiscsoportos vettünk fel, előjegyzett gyermekek száma: 6 fő. 

 Haskó Józsefné 

tagóvodavezető 

 

 

Napsugár 2. Tagóvoda nevelési év beszámolója 

 

Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam megfigyeléseimet, észrevételeleimet, 

tapasztalataimat, intézményünk statisztikai adatait, valamint a 2018/2019-es nevelési év 

munkatervét. 



 31 / 40 

 

Személyi feltételek: 

- A tanévet hét óvodapedagógussal indítottuk, azonban évközben több, a létszámot 

érintő változás történt: 

- Novemberben új tanerő csatlakozott hozzánk, csakhogy még év közben távozott, 

összeférhetetlenségi okokra hivatkozva. 

- Az újonnan jött kolléganő gyors távozása után a Nyuszi csoportban egy óvónő maradt, 

akinek a munkáját igyekeztünk megkönnyíteni helyettesítésekkel, valamint pedagógiai 

asszisztens állandó jelenlétével. Mindezek ellenére azonban év végén ő is távozott 

intézményünkből, egy másik óvodába tette át a székhelyét. 

- A helyettesítő feladatokat problémamentesen megoldottuk. 

- Szerencsénkre a többi csoportban a párok problémamentesen, színvonalasan 

dolgoznak együtt, otthonos és harmonikus légkört kialakítva, a gyerekek érdekeit 

mindenekelőtt szem előtt tartva. 

- A nevelő munkát idén is a folyamatos és tudatos együttműködés jellemezte. 

- Minden évközben felmerült akadály ellenére dolgozóink szakszerűen, tudásuknak 

megfelelően és legfőképpen gyermekközpontú hozzáállással látták el munkájukat. 

- A technikai dolgozóink létszámában is történt változás: a Katica csoport dadus nénije 

más intézményben folytatta a munkaviszonyát. Szerencsére helyettesíteni nem kellett, 

ugyanis helyette azonnal érkezett egy új kolléga.  

- A technikai dolgozók többsége elfogadja a közösen kialakított értékrendünket, aszerint 

dolgoznak. Megbízható, gyermekszerető tagjai a közösségünknek. 

- A pedagógiai asszisztens jelenléte komoly segítséget jelent számunkra. Mindig abban 

a csoportbon nyújt segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá (ez általában a Nyuszi 

csoport). 

- Az egyik pedagógusunk, Solymosi Tamásné minősítési eljárásban részesült. 

A gyermekek létszámösszetétele: 

- Óvodánk férőhelyeinek száma 100. 

- Ezen tanévet 90 fővel kezdtük és 92-vel fejeztük be. 

- Csoportlétszámok: 

o Pillangó csoport: 22 fő 

o Nyuszi csoport: 24 fő 

o Katica csoport: 24 fő 

o Maci csoport: 22 fő 
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- Tanköteles korúak száma: 37 fő 

o 2018/2019-es évben iskolai tanulmányait megkezdi: 22 fő 

o Óvodában marad: 15 fő 

- SNI-s gyerekeink száma: 1 fő (Pillangó csoport) 

- BTM-es gyerekek száma: 3 fő (Pillangó csoport) 

- Intézményünk továbbra is keresett a szülők körében, ennek következtében többen 

iratkoznak be, mint ahány férőhelyet biztostani tudnánk.  

- A gyermekbalesetek megelőzése, elkerülése érdekében a szükséges óvintézkedéseket 

legjobb tudásunk szerint megtettük. Igyekszünk minden balesetet megelőzni, de sajnos 

erre nem mindig van garancia.  

Tárgyi feltételek: 

- Az elmúlt évben intézményünket érintő felújítások, munkálatok nem voltak. 

- Az alapítványi (A Holnap Egészséges Gyermekeiért Alapítvány) pénzből udvari 

árnyékolókat, udvari játékokat (biciklik, rollerek, motorok) és fejlesztő játékokat 

vásároltunk intézményünk részére. 

Teljesített feladatok: 

- A korszerű, hatékony pedagógia munka érdekében belső, szakmai konzultációkat, 

bemutató foglalkozásokat, nyílt napokat, hospitálásokat szerveztünk. 

- Az ünnepségekre továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk; minden évben törekszünk arra, 

hogy ünnepségeinket tartalmilag megfelelően, témához hűen, színvonalasan és 

élménydúsan szervezzük.  

- A szülők a számukra is nyitott ünnepségeken szívesen részt vettek, azokat 

színvonalasnak tartották. 

- Természetesen jeles napjaink is megünneplésre kerültek. Intézményünk számára 

fontos az innováció, újításaink mértéke leginkább a minden évben ismétlődő jeles 

napok, ünnepélyek megszervezésénél, megtervezésénél mérhető. Igyekszünk újszerű, 

élvezhető, tanulságos és élménygazdag rendezvényekkel szolgálni a fejlődő 

gyermekek számára. 

- Idén is megrendezésre került a Szülők-Nevelők Bálja. Ezen esemény immár minden 

évben, hagyományszerűen megrendezésre kerül, köszönhetően a szülők eziránti 

igényének. Ennek megfelelően minden évben szép számban képviselik a szülői gárdát. 
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A bálon befolyt összeget a gyermekekre fordítottuk, ennek köszönhetően év végén 

minden csoport látogatást tehetett a Fővárosi Növény- és Állatkertbe. 

- 2018/2019-es nevelési évünk programjai a következők voltak: 

o Rendszeresen szerveztünk kulturális programokat (bábszínház, zenés műsorok, 

könyvtárlátogatás stb.) 

o A kerületben meghirdetett vetélkedőkön, sportversenyeken aktívan részt vettünk. 

o A szülői igények alapján a befizetett és szervezett különóráink idén is megvalósításra 

kerültek. 

o A tanév elején élménydús, eseménygazdag őszi kirándulásokat szerveztünk (Maci és 

Katica csoport).  A csoportok két különböző napon tettek látogatást a törökbálinti 

Almáskert ültetvénybe. Mindeközben a Pillangó csoport a csömöri Szedervölgy 

Majorban járt. 

o Oktatási intézményünk 74 gyermek részvételével a Normafához kirándult, mely 

kirándulás az önkormányzati pályázat révén valósulhatott meg. 

o Minden kínálkozó lehetőséget igyekeztünk kihasználni, mely a mindennapokon 

túlnyúló ismeretanyagot, ingergazdag programot biztosított a gyermekek számára.  

o Ingyenes korcsolya- és úszásoktatás indult a nagycsoportosok részére. Ezen 

oktatásokra heti rendszerességgel jártunk. 

o A NÉBIH által kirendelt szaktanácsadó játékos formában egészségügyi tanácsadást, 

előadást tartott a nagycsoportos gyermekeknek. 

o Bábmunkaközösségünk tagjai többször is színvonalas előadással szórakoztatták a 

gyerekeket. 

o Öko akadályversenyen is részt vettünk. 

o Ezen tanévben is megrendezésre került az újpalotai óvodások tehetséghete. A 

gyermekek különböző kategóriában mérhették össze tudásukat, ügyességüket, 

tehetségüket.  

o A betervezett nevelési értekezleteket, megbeszéléséket, szülői értekezleteket 

megtartottuk. 

o A tanköteles gyermekek szülei részére két külön értekezletet tartottunk. Az egyikre 

meghívtuk az érdeklődő alsós tanítónéniket, akik bemutatták iskolájukat, valamint 

beszéltek az iskolaérettségről. A másik értekezleten intézményünk pszichológus és 

fejlesztő pedagógus szakemberei iskolaérettségi témakörben szülői fórumot tartottak. 

Ezen külön értekezleteken a szülőknek alkalmuk nyílt kérdéseik feltevésére, melyre a 

meghívott előadók szívélyesen és részletesen válaszoltak. 
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o Az egyéni felmérések a gyermekek fejlettségi szintjéről, továbbá a tanköteles korú 

gyermekek iskolaérettségi vizsgálatai megtörténtek, ütemszerűen és a programunkban 

előre meghatározottak szerint. 

Kapcsolattartás: 

- A szülőkkel, hozzátartozókkal, szakmai dolgozókkal nemcsak a kapcsolat 

kialakítására, hanem folyamatos fenntartására is nagyon ügyeltünk. Nevelési évünk 

elejétől kezdve állandó tájékoztatást nyújtottunk, eredményeinkről, nevelési 

céljainkról napi szinten beszámoltunk, az információközlés akadálytalan, 

zökkenőmentes lebonyolítására nagy figyelmet fordítottunk. A kapcsolattartás 

mindkét irányban tökéletesen működik, a szülők személyesen, vagy a megtartott nyílt 

napokon is érdeklődhetnek, informálódhatnak, bepillanthatnak az óvoda 

hétköznapjaiba. 

- Intézményünk szakembereivel (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus) együttműködésünk továbbra is problémamentes. A napi 

kapcsolattartás hozzájárul egymás munkájának segítéséhez, a felmerülő problémák 

megbeszéléséhez, mindezt a gyermekek fejlődésének érdekében.  

- A logopédiai felmérések, vizsgálatok időben, annak rendje-módja szerint lezajlottak. 

- A védőnő elvégezte a szokásos egészségügyi szűréseket minden csoportban. Az óvoda 

védőnőjével is rendszeres kapcsolatot tartunk fenn.  

Kijelenthetem, hogy mindent egybevetve sikeres, eredményes évet zártunk. A számtalan 

pozitív visszajelzés, szülőktől és tanároktól egyaránt kapott dicséretek tovább ösztönöznek 

minket arra, hogy mindenki folyamatos újításokra törekedve, szakmai fejlődésünknek eleget 

téve, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevételével fenntarthassuk 

szakmai színvonalunkat. Munkánk eredményességét a gyermekek egyéni fejlődésén és a 

pozitív visszacsatolásokon keresztül tudjuk leginkább nyomon követni. 

Bogya Ibolya 

tagóvodavezető 

 

Gyógypedagógusi  beszámoló a sajátos nevelésű gyermekek fejlesztéséről 

 
2018. szeptemberétől kezdtem meg az egyéni fejlesztést az Újpalotai Összevont Óvoda 

tagóvodáiban.  
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Szenzoros-szenzomotoros foglalkozásokat tartottam egy egyéb pszihés fejlődési zavaros, 

négy megkésett beszédfejlődésű gyermeknek heti 2-2-3 órában. A logopédus kolléganőmmel 

szoros együttműködésben igyekeztünk a foglalkozásokat összehangolni. Napi, heti szinten 

konzultáltunk a fejlesztendő teendőkről, a gyermekek egyéni problémáit, személyiségüket 

figyelembe venni. 

A szülőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, személyesen, fogadó órákon, telefonon 

keresztül.  

Az óvónők ugyanúgy, mint a szülők, szorosan együttműködtek velünk. 

 Próbáltunk a gyermekekkel való foglalkozásokon kívül az óvodákban dolgozó 

óvodapedagógusoknak is szakirodalmat, segítséget nyújtani a gyerekekkel való egyéni 

bánásmód területén, a differenciálás, a sajátos nevelési igényt kiváltó okok és a 

megsegítésüket szolgáló speciális módszertani ismeretek átadásában is. Ők ezt nagyon 

szívesen vették, mivel a szakértői bizottság által SNI kódokkal rendelkező gyerekeken kívül is 

több gyermeknél volt tanulási, hiperkinetikus, figyelem, stb. probléma, melyeket mi is 

észleltünk. 

A foglalkozásokat játékosan, az életkoruknak, egyéni sajátosságaikat figyelembe véve 

építettük fel.   

Mindig maradt idő játékra, beszélgetésre is. Ezekre külön nagy hangsúlyt fektettünk.  

Többször beültünk a csoportokba, a többi gyermekkel is foglalkoztunk, elmagyaráztuk, hogy 

miért visszük ki a csoportból a társaikat. Nagyon örültünk, mert szinte minden alkalommal 

szívesen jöttek, jól érezték magukat. Ezt a szülők is megerősítették. A beszédük, mozgásuk 

egyenletes tempójú fejlődést mutatott, amelyek az újabb szakértői vizsgálati 

dokumentumokból is nyomon követhető. 

Egy kisfiú két hónap múlva speciális csoportba került, ahol napi szinten tud továbbfejlődni, az 

ő helyébe egy olyan gyermek került, akinél a szociális, családi háttér miatt jelentős lemaradás 

volt szinte minden területen.  

Nagyon nyitott volt, motiválható, ezért a heti 3 óra egyéni fejlesztéssel, az óvodai 

csoportfoglalkozásokkal a lemaradása jelentősen javult. 

Munkámat, munkánkat örömmel végeztük, mivel a gyerekek fejlődése, a szülők, óvónők 

visszajelzése pozitív volt, a gyerekek pedig örömmel jöttek, sőt, jöttek volna nyáron is. 

                                                  Gajdán Gabriella 

            gyógypedagógus 
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Gyógypedagógiai fejlesztés 

 

A 2018/2019-es tanévben az Újpalotai Összevont Óvoda tagóvodáiban (Kavicsos, Páskom, 

Hartyán, Micimackó) összesen 9  fő sajátos nevelési igényű tanulót 4 helyszínen   

részesítettem egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátásban heti 20 

órában. A gyermeklétszám tanév elején 7 fő volt, időközben csatlakozott hozzájuk még két fő 

(Sz.Balázs és B. Zsigmond). A gyermekekkel többnyire heti 3 órában (2 mozgás és  1 

kognitív) foglalkoztam, de előfordult  2 (M.M.S.), illetve heti 4 ( L.G.B. és G.Zs.M.) óra is. 

A kognitív fejlesztéseket egyéni, a mozgásfejlesztést  egyéni és  páros szervezési formában 

(K.B. és L.G.B.), illetve osztott (K.Z. és Sz.B.) órában is végeztem. 

A gyermekek összetétele:  egyéb pszichés fejlődési zavar:  két fő;  kevert specifikus fejlődési 

zavar: két fő (egyiküknél  szociális szorongásos zavar is társul); az iskolai készségek kevert 

zavara: egy fő. Beszédfogyatékos gyermek: 1 fő. Az aktivitás és figyelem zavar két 

gyermeknél fordul elő. Egy gyermeknek még csak előzetes szakvéleménye van. 

A Micimackó Óvodában négy gyermeket láttam el. Egyikük beszédfogyatékos, őt 

mozgásfejlesztésben részesítettem. A másik három gyermek mozgás- és kognitív fejlesztést is 

kapott. Év elejéhez képest kis mértékben mindannyian fejlődtek. A gyermekek a rendszeres, 

tervezett  feladatvégzésre az együttműködési készség hiánya, illetve impulzuskontroll 

gyengesége  miatt nehezen voltak   rávehetők.     

A Hartyán Óvodában egy főt részesítettem mozgás- és kognitív habilitációs/rehabilitációs 

ellátásban. Együttműködési készsége jó volt, év eleje óta sokat fejlődött.   

A Páskom Óvodában három főt láttam el a tanév során. Egyikőjük (B.Zs) májustól 

kapcsolódott be  a foglalkozásokba, ő jól együttműködik, érdeklődő. Egy gyermek  nagyon 

sokat hiányzott, ezért a fejlesztés hatása kismértékű.   A harmadik gyermek önmagához képest 

jól fejlődött. 

A Kavicsos Óvodában  egy főt részesítettem mozgás- és kognitív fejlesztésben.   Év elejéhez 

képest jól fejlődött együttműködési készsége is. 

Mozgásfejlesztés: a fejlesztőterem biztosítva volt minden intézményben. Kognitív fejlesztés 

esetében a meglévő eszközökkel dolgoztunk. Nyomtatáshoz, másoláshoz lehetőséget a 

Micimackó Óvodában kaptam. Eszközigény tanév elején: iratrendező tasakok, dossziék, 

melyekben a tanulók anyagát, felmérését tudjam tárolni. Mozgásfejlesztéshez, 

járásegyensúlyhoz minden intézményben szükség lenne legalább egy 3-4 méter hosszúságú 

kötélre. 
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A második félévben részt vettem egy 3 napos továbbképzésben (OkosKocka).  A  lehetőséget 

nagyon szépen köszönöm.  

Az óvónőkkel a kapcsolatom jó,  személyesen mindig meg tudjuk beszélni a problémákat.  A 

szülőkkel fogadóórán megismerkedtem (2 fő kiv.). Velük személyesen, illetve telefonon, 

esetleg  email-en keresztül is tartjuk a kapcsolatot, ha szükséges. 

Munkámat nagyban segítette, hogy az óvoda dolgozói együttműködőek voltak. Köszönöm a 

segítséget, az integrációban való hatékony együttműködést.   

                                                                                                                Grézal Gyuláné 

                                                                                                                gyógypedagógus 

 

Pszihológusi beszámoló 

 

Az idei tanévben is próbáltam a lehető legnagyobb foglalkoztatási létszámot elérni a 

gyermekeknél. Ennek érdekében szinte minden tagóvodában eljutottam teljes csoportot érintő 

foglalkozásokra, melyek átlagosan  4-6 foglalkozást érintettek. Ezeken az alkalmakon az 

óvodapedagógus ( esetleg pedagógiai asszisztens, dajka ) jelenlétében történtek a tematikus , 

előre megbeszélt fejlesztések. 

Az idei tanévben sikerült az állatasszisztált terápiás órákat minden óvodában bemutatni ( 2 

csoportot alapítványi hozzájárulás segítségével ) ingyenesen tudtunk működtetni 4 illetve 8 

alkalommal. 

Tovább folytattuk fejlesztőpedagógus kollégámmal a Tehetség Csoportokat , most a Hartyán 

és Nádastó Tagóvodákban. 8 alkalommal, csoportonként 6-6 fővel. 

A nyári összevonásokat kihasználva, testvér foglalkozásokat, anya-gyermek kapcsolatépítő 

alkalmakat van módomban tartani, melyekre szívesen megjelennek és időt szakítanak a 

szülők. 

A tanév során feltűnő jelenség volt, hogy nagyon korán, már az első , beszoktatás utáni 

időszakban jeleztek kollégáim problémákat a belépő kiscsoportos gyermekeknél. Ez azért 

érdekes és feltétlenül jelzés értékű, mert a teljes első évet szeretem meghagyni a fejlődés 

egyéni eltérő ütemének, de több gyermek esetében idén lépéseket kellett tenni, hogy a 

segítségadás időben megtörténjen. 

Több alkalommal sikerült a szülőket gyermekpszichiátriai szakrendelés felkeresése felé 

irányítani. A vizsgálatok a gyanú fennállását igazolták, vagy még több esetben folyamatban 

vannak és valószínűsíthető, hogy a nyári időszakban lezárulnak. 
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A tavaszi időszakban önköltségi áron részt vettem a Bethesda Gyermekkórház által szervezett 

ADHD komplex tanfolyamon.  Kutyaterápiás kolléganőmmel sikerült publikálnunk közös 8 

alkalmas munkánk eredményét , mely az Óvodai nevelésben jelenik meg a közeljövőben. 

Ellátott gyermekek száma ( csoportok, egyéni egyben ): 

• Micimackó Tagóvoda: 4 teljes csoport, 10 egyéni 

• Hartyán Tagóvoda: 5 csoport kutyaterápia teljes első félév, 5 állandó egyéni 

• Nádastó 1-2 Tagóvoda: 4 folyamatos kutyaterápia, 15 egyéni,  

• Páskom Tagóvoda: 9 egyéni, időszakos csoport 3, legtöbb csoportos segítség 

• Kavicsos Tagóvoda: 1 csoport, 1 kutyacsoport szorongók, 10 egyéni 

Folyamatos szülőkonzultációk nagyon nagy számban. Kapcsolattartás Szakszolgálattal, 

Fiókával valamint a területi gyermekpszichiátriával. 

 

Baranyay Katalin óvodapszichológus 

 

Fejlesztőpedagógusi értékelés 

 
A 2018/2019-es tanévben az Újpalotai Összevont Óvoda tagintézményeiben az 5-7 éves korú 

gyermekek (elsősorban kognitív) képességeit mértem fel Sindelar mérőeszközzel, a 3-4 éves 

gyerekek esetében pedig a szabad játék megfigyelését, illetve eszközökkel végezhető játékos 

feladatokat alkalmaztam képességeik feltérképezésében. A gyermekek mozgásának vizsgálata 

megfigyelések alapján történt. A BTM-es gyerekeknél a szakvéleményükben javasolt 

területek fejlesztését végeztem, külön mérés esetükben nem történt. 

A felmérések eredménye, a csoportokban végzett pedagógiai megfigyelések, az 

óvodapedagógusokkal, és a szülőkkel történt konzultációk alapján összesen 69 gyermek 

részesült a tanév során folyamatosan fejlesztésben, amelyből Hartyán: 17, Nádastó 1.: 13, 

Nádastó 2.: 7, Kavicsos: 9, Páskom: 5, Micimackó: 18 gyermek. Esetükben különböző fokú 

elmaradást, bizonytalanságot tapasztaltam bizonyos részképesség területeken. Ők heti egy 

alkalommal jártak hozzám kis csoportos foglalkoztatás, illetve egyes esetekben egyéni 

foglalkoztatás keretén belül. A   fejlesztő foglalkozások alatt a fejlesztendő területekhez 

adekvát, célirányos feladatokkal segítettem a gyermekek fejlődését. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a fejlesztésben részt vevő gyerekek nagy többségénél az 

érzelmi stabilitás, lelki egyensúly megteremtését tekintettem/tekintem legfontosabb 
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feladatomnak foglalkozásaimon annak ellenére, hogy ebben a családnak kellene a legnagyobb 

szerepet vállalnia. Csak és kizárólag érzelmileg stabil állapotban lévő gyermek fejlesztése 

lehet hatékony. Tapasztalataim alapján sajnos egyre több gyermeknél nincs meg a rendezett 

családi háttér, egyre több a reggelente otthonról érkező nyugtalan gyermek. A figyelmi 

problémák hátterében is gyakran nevezném meg ezt, mint fő okot. Nagyon sok gyermeknél 

tapasztalok elmaradást figyelem, beszédészlelés/beszédértés, és mozgás területeken. Jól 

látszik, kivel mennyit beszélgetnek, kinek mennyit mesélnek otthon, és ki az aki egész 

délután, és hétvégente is a tabletet, telefont nyomkodja. A családok kirándulási szokásai is 

tükröződnek abban, mennyire fejlett a gyerekek mozgása. Több gyermek (őket megkérdezve) 

hétvégente a lakásból sem mozdul ki... 

A következő tanévben is ezen területek fejlesztésére helyezem a legnagyobb hangsúlyt. 

 

Sikeresnek bizonyult a Nádastó 1. tagóvodában (első félévben) és a Hartyán tagóvodában 

(második félévben) az óvodapszichológussal közösen alakított tehetségcsoportunk 

megvalósítása. Mindkét tagóvodában 6-6 gyermek 4-4 alkalomból álló komplex 

tehetséggondozó foglalkozássorozaton való részvétele valósult meg.   

 

A Páskom tagóvodában lehetőségem nyílt állatasszisztált terápia (kutyaterápia) levezetésére. 

Január közepétől szponzor által támogatott formában indultak el a foglalkozások 7 fős 

gyerekcsoportnak heti rendszerességgel, 5 alkalommal. 

 

Az idei tanévben három alkalommal tartottunk szülőfórumot az óvodapszichológussal 

karöltve. Két alkalommal a Nádastó 2. tagóvodában októberben és februárban  

„Iskolaérettség” témakörében, amelyeken elkeserítő volt az érdeklődő megjelenő szülők 

száma. Harmadik alkalommal a Nádastó 1. tagóvoda Pillangó csoportjában májusban 

tartottam „Beszédészlelés” témában szülői fórumot, amely sikeresebbnek bizonyult. 

 

Fejlesztő munkám mellett mindig fontosnak tartottam a különböző szakmai továbbképzéseken 

való részvételt, a megújulás lehetőségét; nem történt ez másképpen az idei tanévben sem. 

Részt vettem 2018. novemberében a Csokonai Művelődési Házban megrendezésre kerülő 

tehetségkonferencián, illetve szerepet vállaltam az Újpalotai Óvodások Tehetséghetének 

megszervezésében, lebonyolításában, amely immár második alkalommal került 

megrendezésre. 
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A Csodakapu Közhasznú Alapítvány által szervezett „A beszédértés, észlelés zavara” című 

előadását is megtekintettem, ezzel is bővítve ismereteimet. Részt vettem a Tavaszi Pedagógiai 

Napok Nyitókonferenciáján, melyen szintén sok érdekesség hangzott el. Májusban 

elvégeztem a Bethesda Kórház ADHD szakambulanciája által meghirdetett ADHD-tréning 

képzést, befejeztem a DSZIT egy éves továbbképzését, illetve sikeresen lezártam az ELTE-

BGGYF első évét. Július első napjaiban elvégeztem a Magyar Mozgáskotta Módszer három 

napos tanfolyamát is. Az előadások anyagát próbáltam/próbálom beépíteni a mindennapi 

fejlesztő tevékenységembe. 

Az időpont ütközések miatt sajnos az idei tanévben nem tudtam részt venni a Pedagógiai 

Szakszolgálat által meghirdetett szakmai napokon. 

 

 

Vitányi-Stumpfl Roxána (fejlesztőpedagógus) 

 


