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1. Helyzetkép 
 

Személyi feltételek 

 

Hétszínvirág Összevont Óvoda 
Óvodavezető Kissné Zachar Piroska 
Óvodavezető-helyettesek Bánhalmi Éva 

Zsárecz Mónika 

Kátainé dr. Kovács Viktória 

Óvodatitkárok Benőné Gruber Zsuzsanna 

Czakó Rita 

Csatári-Grünvald Nóra 

Suplicz Mónika 

 
Aulich Óvoda 

1154 Budapest, Aulich Lajos utca 46-62. 

Óvodavezető-helyettes Kátainé dr. Kovács Viktória 

Csoportok Gyermek Csoport 

létszám  összetétel 

Süni (2.) Óvodapedagógusok Balla Beáta,  

Nagy Cintia 

 

 

23 

 

 

 

vegyes 

 
Dajkák Krusó Mária, 

Csarankóné 

T.Szilvia 

Tigris (3.) Óvodapedagógusok Andreánszkyné 

Balázs Aranka, 

 

 

21 

 

 

 

vegyes 

 
Schön Istvánné 

Dajkák Kankovszky 

Sándorné 

Katica (4.) Óvodapedagógusok Bakos Adrienn, 

Kisbári Rita 

 

 

13 

 

 

 

vegyes 

 
 Dajkák Csepely Éva 

Maci (5.) Óvodapedagógusok Dobó Józsefné, 

Pénzes Evelin 

 

16 

 

 

kis 

 Dajkák Schmitgunst Ágnes 

Nyuszi (6.) Óvodapedagógusok Kátainé dr. Kovács 

Viktória, Tóth 

Orsolya 

 

 

24 

 

 

 

középső 

 Dajkák Oláh József 

Gáborné 

Pedagógiai asszisztensek Puskás Éva Nóra 

Szilágyiné Divinyi Erika 
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Pszichológus Benedek Ildikó 

Konyhások Csánkiné Sz. Éva (áprilisig)/Vidáné Szabó 

Hentrietta (áprilistól) 

Borza Krisztina (6 órás) 

 
Létszámváltozás 

  Október Május 

Gyermek  93    94   

Dolgozó Pedagógus Pedagógus munkát 

segítő 

Pedagógus Pedagógus munkát segítő 

12 11 12 11 

     

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Stabil, együttműködő 

kollektíva. Fluktuáció 

csekély 

 

_ 
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Mézes Óvoda 

Budapest, 1155 Wesselényi u. 29. 

Tagóvoda-vezető Juhász Ferencné 

Csoportok Gyermek Csoport 

létszám összetétel 

Füles Óvodapedagógusok Koller Anita, 

Ruszóné Duschek 

Tímea 

 

 

21 

 

 

kis 

 Dajkák Zsák Zoltánné 

Nyuszi Óvodapedagógusok Vízi Rózsa, 

Gombás Anikó 

 

24 

 

középső 

 Dajkák Oroszné Bak Irén 

Tigris Óvodapedagógusok Juhász Ferencné, 

Bagyuráné Lőrincz 

Zsuzsanna 

 

 

23 

 

 

nagy 

 
Dajkák Légrádi Attiláné 

Pedagógiai asszisztens Csillag Terézia 

Konyhás Sebestyén Andrea 

 

 

Létszámváltozás 

  Október Május 

Gyermek   65   68    

Dolgozó Pedagógus Pedagógiai munkát 

segítő 

Pedagógus Pedagógiai munkát segítő 

6 5 6 5 

     

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Stabil, összeszokott 

közösség. Önzetlen, 

segítőkész kollektíva. 

Türelmesebb kommunikáció. 2 
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Manóvár Óvoda 

1158 Budapest, József Attila utca 59-61. 

Tagóvoda-vezető Vince Viktória 

Csoportok Gyermek Csoport 

létszám összetétel 

Süni csoport Óvodapedagógusok Vincze Viktória  

19fő 

 

középső 

csoport 
Novák Evelin 

Dajkák Podmaniczky 

Zsoltné 

Maci csoport Óvodapedagógusok Toma Ferencné  

18fő 

 

nagycsoport Minárik Eszter 

Dajkák Ágoston Katalin 

Mókus 

csoport 

Óvodapedagógusok Tóth Gáborné  

20fő 

 

vegyes 

csoport 
Papp Esztella 

Dajkák Kollárné Sörös 

Anikó 

Nyuszi 

csoport 

Óvodapedagógusok Marosné Hochrein 

Margit,  

Bencsó Gabriella 

 

20fő 

 

kiscsoport 

Dajkák Kovács Titanilla 

Pedagógiai asszisztens Kupás Andrea 

Pszichológus Szabó Veronika 

Gyógypedagógus Boriné Czekó Eszter 

Konyhás Mettner Katalin 

 

 

Létszámváltozás 

  Október Május 

Gyermek  77 fő   79 fő   

Dolgozó Pedagógus Pedagógiai munkát 

segítő 

Pedagógus Pedagógiai munkát segítő 

10 5 10 5 

     

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Stabil, összeszokott, 

lelkes közösség. 

_  

3 
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Bújócska Óvoda 

1158 Budapest, Őrjárat utca 9. 

Tagóvoda-vezető Vojtku Attiláné 

Csoportok Gyermek Csoport 

létszám összetétel 

Katica 

csoport 

Óvodapedagógusok Orosz Mária,   

17fő 

 

vegyes 

csoport 

 

Badacsonyi 

Krisztina 

Dajkák Bodor Lászlóné 

Breki csoport Óvodapedagógusok Herjavecz 

Hajnalka, 

 

23fő 

 

kis-csoport 

Vágvölgyiné 

Szabó Erika 

Dajkák Sallai Anita 

Pillangó 

csoport 

Óvodapedagógusok Kiss Szilvia 

Piroska, 

 

17fő 

 

középső 

csoport Molnár Eszter 

Dajkák Kristóf Béláné 

Kékmadár 

csoport 

Óvodapedagógusok Vojtku Attiláné,  

18fő 

 

nagy-

csoport 
Odorné Góczán 

Katalin 

Dajkák Vidinszki Józsefné 

Pedagógiai asszisztens Nagyné Garabon Anita 

Konyhás Nikes Sándorné 

 

 

Létszámváltozás 

  Október Május 

Gyermek  75   75   

Dolgozó Pedagógus Pedagógiai munkát 

segítő 

Pedagógus Pedagógiai munkát segítő 

8 5 8 5 

          

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Nem volt személyi 

változás a dolgozók 

körében tanév közben. 

Vannak jól működő, 

egymást segítő 

munkakapcsolatok az 

óvodán belül.  

Két csoportban a felnőttek 

együttműködésén dolgozni kell, 

vagy változtatni. A helyettesítések 

időnként nehézséget okoztak, 

nehezen vállalnak önként túlmunkát 

az óvónők, a dadusoknál ez jobban 

működött, bár ez lehet a túlóra 

kifizetésének köszönhető.  

 

 

2 
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Tóth Óvoda 

1155 Budapest, Tóth István u. 98. 

Tagóvoda-vezető Kiss Erzsébet 

Csoportok Gyermek Csoport 

létszám összetétel 

Katica Óvodapedagógusok Kiss Erzsébet  

24 

 

Vegyes Herold Krisztina 

Dajka Szabó Tiborné 

Süni Óvodapedagógusok Nagy Lászlóné  

24 

 

Vegyes Tóth Valéria 

Dajka Tábori Katalin 

Pedagógiai asszisztens Biténé Keszegh Emese (4 órás) 

Konyhás Kiss Barnáné 

 

 

Létszámváltozás 

  Október Május 

Gyermek   48   48    

Dolgozó Pedagógus Pedagógiai munkát 

segítő 

Pedagógus Pedagógiai munkát segítő 

4 3,5 4 3,5 

     

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Mindkét csoportban 

megfelelő az 

óvodapedagógusok 

együttműködése, közös 

nevelési elveikkel a 

csoport érzelmi életét, 

biztonságát erősítették. 

A dajka nénik elfogadták 

az óvodapedagógusok 

által szabott napirendet, 

egymást segítve a 

csoport előremenetelét 

szolgálták. 

A helyettesítések, a sok óvodai 

programok, néha teljesen 

felborították a tervezett 

munkarendünket. Ezt nehéz a család 

mellett kivitelezni. 

 

 

 

 

2 
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Patyolat Óvoda 

1155 Budapest, Patyolat u. 5-7. 

Tagóvoda-vezető Wollner Krisztina 

Csoportok Gyermek Csoport 

létszám összetétel 

Kék Óvodapedagógusok Hatvaniné 

Mándoki Irén, 

Tarnai Viktória 

 

25 

 

vegyes 

Dajkák Száraz Julianna 

Piros Óvodapedagógusok Gimesi Ildikó, 

Máté Zsoltné 

 

17 

 

vegyes 

Dajkák Menyhárt Eszter 

Zöld Óvodapedagógusok Hamvai 

Zsuzsanna,  

Tomku Zita 

 

25 

 

kis 

Dajkák Bereczki Sándorné 

Sárga Óvodapedagógusok Albecker-Lázár 

Mónika,  

Vass Gabriella 

Katalin 

 

24 

 

középső 

Dajkák Galambosné 

Dancziger Éva 

Lila Óvodapedagógusok Wollner Krisztina, 

Rajz Judit 

 

25 

 

vegyes 

Dajkák Murányi Anikó 

Julianna 

Pedagógiai asszisztensek Rétiné Somogyi Szilvia 

Lehoczky Gáborné (4 órás) 

Konyhások Vargáné Domján Zsuzsanna 

Vidáné Szabó Henrietta (2 órás) 

 

 

Létszámváltozás 

  Október Május 

Gyermek   116   119    

Dolgozó Pedagógus Pedagógiai munkát 

segítő 

Pedagógus Pedagógiai munkát segítő 

10 7,5 10 7,5 

     

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Stabil, összeszokott, 

lelkes közösség. 

_  

3 
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Molnár Viktor Óvoda 

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96. 

Tagóvoda-vezető Metzger Andrea 

Csoportok Gyermek Csoport 

létszám összetétel 

1. csoport Óvodapedagógusok Várnai Petra  

10fő 

 

SNI csoport Laki Eszter 

Dajkák Dobos Erika 

2. csoport Óvodapedagógusok Hoyer Zoltánné  

14fő 

 

SNI csoport Kollmann-né 

Klinger Ibolya 

Dajkák Szilágyiné 

Muka Andrea 

3. csoport Óvodapedagógusok Szabó Imréné  

20fő 

 

nagycsoport Tömböly 

Eleonóra 

Dajkák Bodnár Erika 

4. csoport Óvodapedagógusok Pál Katalin,  

22fő 

 

kiscsoport üres 

Dajkák Tripsz Tímea 

5. csoport Óvodapedagógusok Bozóné Bodzás 

Tímea 

 

 

 

23fő 

 

 

vegyes 

csoport 
Debreceni 

Marianna 

Dajkák Hermanné 

Tarnavölgyi 

Krisztina 

6. csoport Óvodapedagógusok Koch Istvánné  

21fő 

 

vegyes 

csoport 
üres 

Dajkák Heringer 

Jánosné 

7. csoport Óvodapedagógusok Parádai Mónika  

20fő 

 

kiscsoport Vincze 

Lászlóné 

Dajkák Szilágyi Szilvia 

8. csoport Óvodapedagógusok Metzger Andrea  

19fő 

 

nagycsoport Solymosi 

Tamásné 

Dajkák Németh Éva 

Logopédus Reményi Julianna 

Pedagógiai asszisztensek Karvai Jánosné 

Kissné Acsay Éva  

Szabó Krisztián Dániel 
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Gyógypedagógus Gyöngyösi Istvánné 

Konyhások András Enikő 

Radics Éva 

 

 

Létszámváltozás 

  Október Május 

Gyermek   147   147    

Dolgozó Pedagógus Pedagógiai munkát 

segítő 

Pedagógus Pedagógiai munkát segítő 

16 17 14 17 

          

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Az óvodapedagógusok a 

létszámhiány ellenére, 

maximális teljesítményre 

voltak képesek. 

Kevés az új óvodapedagógus  

2 
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Tárgyi feltételek 

 
Aulich Óvoda 

Igény Megvalósult Kiemelkedő Fejlesztendő 

Munkaterv Évközi 

ablakcsere 

folytatása 

  Nem valósult 

meg 

    

udvar teljes 

felújítása 

  Nem valósult 

meg 

  Valószínűleg 

júliusban 

elkezdik a 

kert/udvar 

füvesítését. 

4. csoport - 

linóleum 

kicserélése 

  Nem valósult 

meg 

    

  Felnőtt 

öltözőszekrényekre 

zár beszerelése 

Megvalósult    

  Csúszda eltört - 

csere 

Megvalósult   Nem EU-

szabvány a 

csúszda. A 

csere szülői 

nyomásra 

valósult 

meg. 

  Udvari játékon a 

"híd" leszakadt 

Megvalósult     

  Csoportba rendelt 

szekrények 

összeszerelése 

Megvalósult     

  Vakolat javítása a 4-

es csoportban 

Megvalósult     
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Mézes Óvoda 

Igény Megvalósult Kiemelkedő Fejlesztendő 

Munkaterv Évközi 

ablakok cseréje   nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

1;2;3csoportban 

parketta felújítása 

  megvalósult laminált 

parketta lesz 

letéve a 

csoportokban 

  

1;2;3 csoportban 

beépített 

szekrények ajtók 

és polcok cseréje 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

gyermek WC 

válaszfalának 

cseréje 

  megvalósult várhatóan 

függönyös, 

WC papír 

tartósra 

cserélik le 

  

tornaszobai tusoló 

teljes felújítása 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

tornaszoba 

bejárati ajtótábla 

cseréje 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

konyhai 

szekrények ajtók 

és polcok cseréje 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

konyha tisztasági 

festése 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

felnőtt WC teljes 

felújítása 

(burkolat csere, 

szerelvény 

cseréje) 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

új vezetői szoba 

kialakítása, 

(festés, internetes 

elérés kialakítása, 

mosdó felújítása) 

  megvalósult: 

laminált 

parkettázás, 

festés, 

ablakok/ajtók 

festése 

  ablakcsere 

  logopédiai szoba 

kialakítása 

megvalósult      

kerti pad léceinek 

cseréje 

  megvalósult     

kerti játékok 

cseréje 

(mérleghinta, 

kisház) 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

további rugalmas 

burkolatfelület 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 
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kialakítása a beton 

felület helyén 

kerítés teljes 

cseréje (kb. 100 

m) 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 

fűtésrendszer 

korszerűsítése 

  megvalósult     

udvari kertkapu 

cseréje 

  nem valósult 

meg 

  megvalósításra 

vár 
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Manóvár Óvoda 

Igény Megvalósult Kiemelkedő Fejlesztendő 

Munkaterv Évközi 

 Nyílászárók 

cseréje 

  Megvalósult   

Tornaszoba 

kialakítása 

  Megvalósult    

Fűtés 

korszerűsítés 

  Megvalósult     

Teraszok 

burkolatának 

cseréje 

        

Udvar 

gumiburkolattal 

borítása 

      Egy udvari 

játékot 

szeretnénk a 

mostani 

egyik 

homokozó 

helyére. 

Ennek 

burkolatát 

megoldaná a 

meglévő, de 

még le nem 

rakott 

gumitéglánk. 

      Új iroda 

kialakítása. 

Már csak 

"szépíteni" 

kell 

  

      Fejlesztő 

szobát 

selejteztük, 

átalakítjuk az 

ablakcsere 

után. 

  

Csoportszobák 

burkolatának 

cseréje 

        

Felnőtt öltöző 

festése 

        

Vízelvezetés a 

gazdasági 

bejáratnál 

        

 

Bújócska Óvoda 

Igény Megvalósult Kiemelkedő Fejlesztendő 
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Munkaterv Évközi 

Tornaszoba 

kialakítása 

  Nem   Továbbra is 

szeretnénk, ha 

tornaszoba lenne 

építve, vagy 

kialakítva, nagyon 

zavaró és 

balesetveszélyes az 

aulában tartani a 

mozgásfejlesztéseket 

a folyamatosan 

átjáró emberek 

miatt. 

Tálalókonyha 

felújítása 

  Nem   A tálalókonyha 

felújítása is fontos 

lenne a NÉBIH 

előírásainak 

megfelelően, egybe 

függő pulttal és 

könnyen tisztítható 

csúszásmentes 

padlóburkolattal. 

Felnőtt öltöző és 

mosókonyha 

felújítása 

  Nem   A felnőtt öltöző és 

mosókonyha 

felújítása időszerű a 

dolgozók nem 

tudják használni a 

tusolót, igénytelen 

állapota és a lefolyó 

folyamatos dugulása 

miatt.   

Légkondicionáló 

berendezés 

  Nem   A lapostetős 

kialakítás valamint 

az épület szigetelés 

teljes hiánya miatt 

tavasztól ősz 

közepéig nagyon 

átmelegedik az 

épület, huzat 

kialakítása szinte 

lehetetlen a 

nyílászárók cseréje 

óta, mivel rosszul 

osztották el a 

nyitható ablakok 

helyét. A 

gyermekekkel való 

munka a dolgozók 

számára is nehezített 

körülményekkel jár, 
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a közel 35-40 fokos 

melegben, illetve a 

pihenő időben is 

nehezen tudnak a 

gyerekek elaludni a 

sokszor nagy hőség 

miatt. 

Rozsdamentes 

és műanyag 

tálaló edények 

beszerzése  

 Megvalósult, az 

Alapítvány 

finanszírozásá-

val 

  

Mozgásfejlesztő 

eszközök: 

Tornaszőnyeg 3 

db; Trambulin, 

(kicsi, közepes, 

nagy) Body Roll 

henger 2 készlet, 

Szuperdeszka 4 

db; Hullahopp 

karika 12 db; 

Labda 24 db; 

Egyensúlyozó 

párna 2 db;   

 Megvalósult 

Alapítvány 

finanszírozásá-

val 

  

Kazáncsere  Megvalósult; 

Önkormányzati 

finanszírozással 

Korszerű 

kazánok 

kevesebb 

energia 

felhasználásával 

működtetik a 

fűtési és a 

melegvizes 

rendszert 

A Security cég felé 

is bejelenteni a nyári 

felújítási 

munkálatokat, 

épületrészek nyitása 

és zárása miatt. 

Illetve igény lenne a 

radiátorok cseréjére 

is ami a kazán 

hatékonyságát 

növelné. 

Porszívó 

beszerzése 

 Megvalósult; 

Költségvetési 

keretből 

finanszírozva 

 Szőnyegtisztító gép 

beszerzése 

hatékonyabbá tenné 

a nyári 

nagytakarítást, akár 

intézményi szinten 

egy-két darabbal is. 

Szeletelőgép  Megvalósult; 

Költségvetési 

keretből 

finanszírozva 
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Felnőtt öltöző 

szekrények és a 

mosókonyhai 

tárolószekrény 

cseréje 

 Megvalósult; 

Alapítványi 

finanszírozásból 

  

Logopédia és 

Fejlesztő szoba 

Tisztasági 

festése 

 Megvalósult; 

Költségvetési 

keretből 

finanszírozva 

 A festők nagyobb 

odafigyeléssel 

dolgozzanak; 

olajfestékkel lett az 

aula és pár óvodai 

gyermekszék 

összecsepegtetve, 

Ajtózár szerkezetét 

is átkenték, így az 

ajtók nem záródtak 

stb. 

Logopédia 

szoba és az 

irodai folyosó 

dekor falfestése 

 Részben 

megvalósult; 

részben 

folyamatban van 

Dolgozók 

hatékony együtt 

működése 

Aktív időhiány  

 

Tárolóház        

építése a 

kisudvaron 

 Megvalósult 

fenntartói 

finanszírozásból 
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Tóth Óvoda 

Igény Megvalósult Kiemelkedő Fejlesztendő 

Munkaterv Évközi 

nyílászáró 

 cseréje 

  nem   Továbbra is 

szükséges lenne a 

nyílszárók cseréje, 

rengeteg energia 

vész el a mostani 

állapotot tekintve. 

udvari kisház 

 javítása 

  folyamatban   Az udvari kisház 

helyére, igényeltünk 

egy udvari faház 

tárolót a szükséges 

kerti eszközöknek, 

így könnyebb lesz az 

udvari játékokhoz 

hozzájutni a 

tárolóházból, ami 

eddig egy helyen 

volt. 

felnőtt WC 

 felújítása 

  nem   Továbbra is hatalmas 

az igényünk egy 

külön WC 

kialakítására a 

személyzet számára. 

Nem érezzük 

biztonságban 

magunkat a mostani 

megoldás szerint egy 

WC-t használunk a 

szülőkkel és minden 

más munkással, aki 

az óvodában 

megfordul. 
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Patyolat Óvoda 

Igény Megvalósult Kiemelkedő Fejlesztendő 

Munkaterv Évközi 

2018. 

Március 

Csatorna tisztítás Megvalósult     

Március Lila csoport: galéria ajtó 

rögzítése újból 

Megvalósult     

Május Kültéri konnektor csere Megvalósult     

 Április Kerti pavilon tető csere  Megvalósult     

  Salgó polcok beszerzése Nem valósult 

meg 

    

  Felnőtt öltöző szekrények 

bővítése 

Folyamatban     
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Molnár Viktor Óvoda 

Igény Megvalósult Kiemelkedő Fejlesztendő 

Munkaterv Évközi 

Gyermekasztal csere Asztal 

csere 

Asztal csere Gyermek 

asztal csere 

  

Terítők beszerzése Terítők Terítők Terítők   

Fektetők cseréje Fektetők Fektetők   Fektetők cseréje 

minden 

csoportban 

Étkészlet csere   Folyamatban   minden 

csoportban 

Evőeszköz csere   Folyamatban   minden 

csoportban 

Porszívó Porszívó Porszívó     

Fejlesztő szoba    fejlesztő szoba     

udvari ivókút       középtávú terv 

homokozó szélének 

cseréje 

  homokozó 

szélének 

cseréje 

  középtávú terv 

Textíliák cseréje     megvalósult   

Csoportszobai bútorok 

cseréje 

  Nem   középtávú terv 

Szőnyegcsere   Nem   középtávú terv 

 

 

Összegzés 

Összegzés: A 2017-18-as tagóvoda vezetői beszámolók tükrében az a konzekvencia 

szűrhető le, hogy több tagóvodában is igény fogalmazódott meg a nyílászárók 

korszerűsítésére, az udvari játékok felújítására, esetenként a cseréjére. Volt olyan tagóvoda, 

ahol nagyobb volumenű felújítást is szükségesnek tartottak. Mivel ezekből (a munkatervben 

is megfogalmazott) igényekből - többnyire az intézményen kívül álló okok miatt 

(jellemzően forráshiány) - csak kevés valósulhatott meg, ezért optimális lenne ezeket a 

nagyobb költségvetésű munkálatokat 5 éves tervbe foglalni és az aktuális munkatervbe 

időarányosan megfogalmazni az adott nevelési évre reálisan tervezhető és kivitelezhető 

folyamatokat. Ezzel elkerülhető lenne a túltervezés miatti évről-évről ismétlődő 

megvalósulatlanság miatti kudarc.                                                                                                                                                                                                                   

Három tagóvodában (Mézes, Aulich és Tóth) fűtéskorszerűsítés és kazáncsere történt, mely 

remélhetőleg az energiafelhasználás csökkenését és egyenletesebb hőmérsékletet 

eredményez a jövőben. 
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2. 2017/2018. nevelési év kiemelt feladatai: 
 

 

Aulich Óvoda 

Munkatervben tervezett 

feladatok 

Megvalósult 

(óvoda mit tett a 

megvalósulásért) 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

Új intézményhálózat 

kialakítása, egymás 

megismerése, 

munkaközösségek kialakítása, 

működtetése 

Megvalósult, 

munkaközösségek 

munkájában részt 

vettünk 

(SNI/autizmus 

munkaközösség, 

BECS, 

gyermekvédelmi, 

oviadmin 

munkaköz.)  

Igény a 

munkaközösség 

létrehozására 

összedolgozás, 

szakmai 

hatékonyság 

2 

BECS munkaközösség munkája Tervezett 

pedagógusok 

önértékelése 

megtörtént  

Felkészültség 

kiváló 

  

3 

Felkészülés az Átfogó 

Intézményi Önértékelési és 

Tanfelügyeleti eljárásra. 

Nem valósult meg, 

törölték az eljárást 

    

- 

Gyermek és pedagógusok testi 

lelki egészség védelme 

Megvalósult (a 

nevelés nélküli 

munkanapokon a 

meghívott 

pszichológus és más 

szakember 

előadásain aktív 

részvétel) 

Csapatépítés, 

konfliktus 

kezelési 

technikák. 

Egymás 

munkájának 

segítése. 

2 

Környezetkultúrára nevelés 

eszközeinek bővítése 

óvodánkban 

Minden lehetőséget 

kihasználunk, sok 

programot 

szerveztünk a 

szabadba.  

Lelkesedés, 

szervezés, 

szülők 

támogató 

magatartása 

  

3 

Komplex mozgásfejlesztés  Mozgáskotta 

megismerése 

elméletben és 

gyakorlatban  

Kollégák 

érdeklődése 

Használatához 

szükséges 

eszköz 

beszerzése 

2 

SNI munkaközösség kialakítása Megvalósult, 

Autizmussal élő 

gyermekek 

továbbképzés 

elvégzése segítette a 

munkájukat.   

Résztvevő 

kolléga 

beszámolója a 

munkaközösség 

munkájáról 

Szakmai tudás 

hiányos 

2 
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Drámapedagógia által nyújtott 

lehetőségek kihasználása a 

gyakorlatban 

Egyéni, csoportban 

végzett komplex 

személyiségfejlesztő 

hatás kihasználása 

Kollégák 

szakmai 

felkészültsége 

összedolgozás, 

tapasztalatcsere 

hiánya, 

munkaközösség

ben való 

részvétel hiánya 

2 

16 

Az értékelés összességében 89 %-os. 
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Mézes Óvoda 

Munkatervben tervezett 

feladatok 

Megvalósult (óvoda 

mit tett a 

megvalósulásért) 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

Az új intézményen belül 

egymás megismerése, 

intézmények közötti 

munkaközösségek kialakítása. 

A megszervezett 

munkaközösségek 

munkájában aktívan 

részt vettünk. A 

meghirdetett 

intézmények közötti 

N.N.N. jelen voltunk. 

  Kapcsolatok 

erősítése, 

tapasztalatok 

átadása. 2 

BECS keretén belül a tervben 

szerepelő pedagógusok 

ellenőrzése, önértékelése. 

 Megszerveztük, 

megvalósítottuk a 

pedagógusok 

csoportlátogatását, 

értékelését, 

önértékelését 

dokumentáltuk. 

    

3 

Gyermekek és pedagógusok 

testi lelki egészségvédelme. 

Továbbképzések, 

cikkek, tanfolyamok 

keresése, csapatépítő 

összejövetelek 

szervezése. 

(karácsonykor, nyár 

elején) 

    

2 

Harmóniában a környezettel Bot Zoltán 

vadállatbefogó 

meghívása. SZÚK 

Köztisztasági 

hivatalban interaktív 

foglalkozás, és 

múzeumjának 

megtekintése (Tigris). 

Tavasszal az óvodába 

hívtuk Sámsonné 

Vezendi Erikát, SZÚK 

alkalmazottját 

interaktív 

foglalkozásra 

(Nyuszi).  

Rendszeresen 

természetmegfigyelő 

séták, és állatkerti 

látogatások 

szervezése. 

Közvetlen 

tapasztalatok 

szereztünk. 

  

3 

10 

 Összességében az értékelés 83%. 

 

  



25 

 

Manóvár Óvoda 

Munkatervben tervezett 

feladatok 

Megvalósult (óvoda 

mit tett a 

megvalósulásért) 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

Az új intézményhálózat 

kialakítása, egymás 

megismerése, intézmények 

közötti munkaközösségek 

létrehozása. 

Az ének 

munkaközösségben 

aktívan részt 

vettünk, a 

munkaközösség 

vezetését is a mi 

óvodánk dolgozója 

vállalta el (Eszti). 

Nevelésmentes 

napokon, karácsonyi 

vacsorán, 

kiránduláson 

örömmel vettünk 

részt (óvónénik 

leginkább) nyitottak 

voltunk a többi 

óvoda dolgozója 

felé. 

    

2 

Az intézmény önértékelési 

rendszerének működtetése 

Ezzel kapcsolatos 

feladatainkat 

elláttuk. Margit nagy 

szerepet vállalt a 

BECS-ben. 

    

3 

Drámapedagógia alkalmazási 

lehetőségeinek bővítése 

      
0 

Testi és lelki egészségvédelem Sztella és Evelin 

szerettek volna ilyen 

irányú 

továbbképzésen részt 

venni, de sajnos nem 

kerültek be 

helyhiány miatt. 

 Szakmai 

érdeklődés, 

motiváltság. 

 Önhibánkon 

kívül nem 

tudtunk részt 

venni a 

továbbképzésen. 

2 

Harmóniában a környezettel Föld napi projekt 

héten virágot, 

zöldséget ültettünk. 

Környezetvédelmi 

vetélkedőn vettünk 

részt. Kirándulást 

szerveztünk ősszel 

és tavasszal. 

    

3 
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Komplex mozgásfejlesztés Mozgáskotta 

módszer/eszköz 

bevezetése tervezett 

keretek között, heti 

rendszerességgel, 

csoportközi 

szervezéssel.  

Nagyon jól 

tudtunk együtt 

dolgozni, 

bemutatót is 

tartottunk a 

kerületi 

szakmai 

napokon. (Sok 

pozitív 

visszajelzést 

kaptunk.) A 

gyerekek 

fejlődésében 

erősen 

megmutatkozo

tt a kotta 

rendszeres 

használata. 

  

3 

SNI munkaközösség 

működtetése 

A 

munkaközösséghez 

szívesen 

csatlakoztunk ketten 

óvodánkból. Sajnos 

csak 1 alkalommal 

jöttünk össze, a többi 

tervezett 

összejövetel nem lett 

megtartva, 

megszervezve. (Nem 

igazán értettük 

ennek okát.) 

  

1 

15 

Az értékelés összességében 71 %. 
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Bújócska Óvoda 

Munkatervben tervezett 

feladatok 

Megvalósult (óvoda 

mit tett a 

megvalósulásért) 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

Új intézményhálózat 

kialakítása, egymás 

megismerése, intézmények 

közötti munkaközösségek 

kialakítása 

Nevelésmentes 

munkanapok 

szervezése mind a 7 

tagintézmény 

részére, ahol lehetett 

kötetlenül 

ismerkedni. 

Munkaközösségek 

létrehozása, 

működtetése a 

tagóvodák között. 

Igen, a 

kereteken belül 

jól volt 

megszervezve 

a közös 

intézményekne

k a 

nevelésmentes 

munkanap, 

alkalmat adott 

az 

ismerkedésre 

A kollégák 

részére több 

olyan 

feladathelyzet 

gyakorlat, 

amelyben 

közösen kell 

dolgozni, hogy 

jobban 

megismerjék 

egymást. 

3 

Önértékelési rendszer 

működtetése  

Részben 

megvalósult, BECS 

tag vett részt a közös 

team munkában. 

A kollégák 

elfogadják a 

rendszer 

szükségességét

. 

Értékelések nem 

minden esetben 

valósultak meg. 

A dokumentáció 

időben való 

kitöltése. 

2 

Drámapedagógiai alkalmazása Részben 

megvalósult, felnőtt 

drámacsoport és a 

zenei 

munkaközösség jól 

működött. 

Gyermekcsoportokb

an a drámapedagógia 

nem minden 

csoportban 

alkalmazott 

módszer. 

Két 

csoportban, 

három óvó nő 

járt 

drámapedagógi

ai képzésen és 

azokban a 

csoportokban 

élnek is a 

drámapedagógi

a 

lehetőségével. 

Több csoportban 

is alkalmazni a 

drámapedagógiá

t mint módszert.  

2 

Gyermekek és pedagógusok 

testi és lelki egészségvédelme 

Részben valósult 

meg egy nevelés 

mentes munkanap a 

felnőttek testi lelki 

egészségéről szólt. A 

gyermekek testi - 

lelki 

egészségvédelme 

csoportonként 

különböző 

mértékben valósult 

meg. 

A 

drámapedagógi

a eszközeit 

felhasználva 

igyekszünk a 

testi-lelki 

egészséget 

biztosítani 

dolgozóink és 

gyermekeink 

részére. 

Közösség és 

csapatépítés 

szükséges az 

óvodán belül.  

3 
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Harmóniában a környezettel: 

környezetkultúrára nevelés 

eszközeinek vizsgálata és 

bővítése óvodánkban 

Madarász ovi 

programban való 

részvétel, 

Egészséghét az 

óvodában, Víz 

világnapja, Föld 

napja, Madarak és 

fák napja 

Madarászovi 

programban 

való részvétel 

nagyban 

hozzájárult a 

környezetkultú

rára való 

neveléshez, 

főleg a 

tanulmányi 

kirándulások 

Ösztönözni a 

kollégákat, hogy 

a témába vágó 

pályázatokon 

induljanak. 

3 

Tagóvodák közötti SNI 

munkaközösség kialakítása 

Részben valósult 

meg, volt egy 

autizmus 

továbbképzés, 

amelyen minden 

óvodából vettek 

részt.  

A nevelés 

mentes 

munkanapon 

az autizmus a 

csoportokban, 

esetmegbeszél

ések, 

tapasztalatcser

e nagyban 

segítette a 

munkánkat.  

A dolgozók 

ösztönzése a 

különböző 

munkaközösség

ekben való 

részvételre, és 

az ott hallottak 

továbbadása a 

többi 

munkatársnak. 

3 

16 

Az értékelés összességében 88%.   
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Tóth Óvoda 

Munkatervben tervezett 

feladatok 

Megvalósult (óvoda 

mit tett a 

megvalósulásért) 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pont    

(0-3-ig) 

Egymás megismerése az 

intézményeken belül. Az 

intézmény önértékelési 

rendszerének működtetése. A 

drámapedagógia alkalmazása 

és kibővítése, mind felnőttek és 

gyerekek számára. Gyermekek 

és pedagógusok testi és lelki 

egészségvédelme. SNI 

munkaközösség óvodák közötti 

kialakítása. 

A közös nevelés 

nélküli munkanapok 

jó előmenetelét 

szolgálták az 

intézményen belüli 

ismerkedéseknek. 

A drámapedagógia 

alkalmazása és 

tovább bővítése az 

alkotó fejlesztő 

meseterápiával, 

felnőttekre és 

gyerekekre egyaránt 

nagy hatással volt. A 

testi és lelki 

egészségvédelem 

szorosan 

kapcsolódott a 

dráma és alkotó 

fejlesztő meseterápia 

módszer 

alkalmazásához. SNI 

továbbképzésen vett 

részt egy 

óvodapedagógus.  

Az 

intézményen 

belüli nevelés 

nélküli 

munkanap 

apropójaként 

az egymásra 

figyelés, a 

szabad 

beszélgetés 

nagy hatással 

volt a további 

közös 

munkánkhoz. 

 A közös 

nevelés nélküli 

munkanapokra 

szükség van, de 

igényelnénk az 

évi két nevelés 

nélküli 

munkanapot 

tagintézményen 

belül, mert 

nagyon kevés 

időnk van 

egymásnak 

átadni a 

tapasztalatokat 

továbbképzésekr

ől, általános 

ismeretekről. A 

dráma és alkotó 

fejlesztő 

meseterápiás 

módszereket 

alkalmazva, 

szeretnénk 

tovább haladni.  

3 

Az értékelés összességben 100%. 
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Patyolat Óvoda 

Munkatervben tervezett 

feladatok 

Megvalósult (óvoda 

mit tett a 

megvalósulásért) 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pont (0-

3-ig) 

Egymás megismerése, 

munkaközösségek kialakítása, 

működtetése. 

Megvalósult, 

munkaközösségek 

munkájában részt 

vettünk (dráma, 

ének) helyet adtunk 

az óvodában a 

munkaközösségek 

értekezleteinek, 

megbeszéléseinek. 

Nagyon hasznos 

volt mind a három, 

mert így jobban 

megismertük azokat 

a kollégákat, akik 

másik intézményben 

dolgoznak. 

Összedolgozás, 

szervezés 

  

3 

BECS munkaközösség 

munkája 

Tervezett 

pedagógusok 

önértékelése 

megtörtént  

Felkészültség 

kiváló 

  

3 

Felkészülés az Átfogó 

Intézményi Önértékelési és 

Tanfelügyeleti eljárásra. 

Nem valósult meg, 

törölték az eljárást 

    

 

Gyermek és pedagógusok testi 

lelki egészség védelme 

Megvalósult a 

nevelés nélküli 

munkanapokon 

szervezett 

értekezleteken a 

meghívott 

pszichológus és más 

szakember 

előadásával. 

Csapatépítés, 

közös mozgás 

testedzés, 

konfliktus 

kezelési 

technikák. 

Egymás 

munkájának 

segítése. 

2 

Környezetkultúrára nevelés 

eszközeinek bővítése 

óvodánkban 

Minden lehetőséget 

kihasználunk, amit a 

környék ad, így 

többször mozdultak 

ki a csoportok, 

vonattal is 

kirándulni. (Fóti tó) 

A folyosón 

elhelyezett akvárium 

és terrárium helyet 

ad halaknak és 

teknősöknek. Föld 

napján Hulladék 

Összefogás, 

szervezés, 

információ 

átadása 

  

3 
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hasznosítóba 

látogattunk. 

Komplex mozgásfejlesztés  Mozgáskotta 

használatáról átfogó 

előadást hallottunk 

és gyakorlatban is 

láttuk.  

Beszereztük az 

óvoda részére a 

szőnyeget. 

  

3 

SNI munkaközösség kialakítása Megvalósult, 

Autizmussal élő 

gyermekek 

továbbképzés 

elvégzése segítette a 

munkájukat.   

Kollégák 

érdeklődése 

 

3 

17 

Az értékelés összességében 94%. 
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Molnár Viktor Óvoda 

Munkatervben tervezett 

feladatok 

Megvalósult 

(óvoda mit tett a 

megvalósulásért) 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

Egymás megismerése, 

intézmények közötti 

munkaközösségek kialakítása 

működtetése 

Intézményen belül 

megvalósult, a 

nevelési év 

folyamán lezajlott 

nevelés mentes 

munkanapok is 

lehetőséget adtak 

arra, hogy a 

társintézményben 

dolgozó 

óvodapedagógusok 

is megismerhessék 

egymást. 

A közös 

nevelés 

mentes 

napokon a 

meghívott 

szakemberek 

előadása. 

Igény lenne évi 2 

"saját" nevelés 

mentes munkanapra 

intézményen belül. 

2 

Önértékelési rendszer 

működése (BECS) 

Az Önértékelési 

rendszer részben 

valósult meg. Az 

idei nevelési évre 

megjelölt 

óvodapedagógusok 

ellenőrzése 

megtörtént. 

Szakmai 

felkészültség 

kiváló, 

differenciálás 

elvét 

alkalmazzák. 

  

3 

Drámapedagógia alkalmazása     Ez nem valósult 

meg, nem igazán 

történik alkalmazás 1 

Gyermekek és pedagógusok 

testi-lelki egészségvédelme 

Megvalósult, főleg 

a nevelés mentes 

munkanapokon, a 

meghívott előadók 

segítségével. 

Csapatépítés, 

kirándulások 

  

3 

Harmóniában a környezettel Kirándulások, 

séták. Közös 

virágültetés, 

környezetünk 

szebbé tétele. Víz 

világnapja, Föld 

napja, Fák-

madarak hete 

Közös 

összefogás, 

munka a 

kollégákkal, 

szülők 

bevonása 

  

3 

Komplex mozgásfejlesztés     Mozgáskotta 

beszerzése 
1 

Tagóvodák közötti SNI 

munkaközösség kialakítása 

Az autista 

továbbképzésen 

való részvétel 

  Nagyobb fokú 

érdeklődés 2 

15 

 Az értékelés összességében 71%. 
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Összegzés 

Általános igényként merült fel - az óvodák közti kapcsolat további erősítése és egymás 

megismerésének okán - több olyan program szervezése, mely a csapatépítésre alkalmat teremt. 

A környezeti kultúrára nevelés keretén belül gazdag és érdekes programokat valósítottak meg az 

óvodák. Néhány csoport hulladékhasznosítót látogatott, mások Madarász programban vettek részt. Az 

intézményfenntartó önkormányzat támogatásának segítségével minden óvodából kirándultak a 

gyermekek. A jövőben több lehetőséget kell teremteni az óvodák közti tapasztalatcserére.  

Az SNI munkaközösség munkájának erősítésére és az SNI ellátáshoz szükséges szakmai kompetenciák 

fejlesztésére továbbra is nagy szükség van az intézményben. 

A mozgásfejlesztéssel és egyéb fejlesztéssel szükséges a jövőben bővebben foglalkozni, mert ebben a 

tanévben kevéssé érintettük 

 

 



3. Továbbképzés 
 

Aulich Óvoda 

Tervezett Nem tervezett képzés 
Tudás, hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-ig) Név Képzés Név Képzés 

Kisbári Rita 

Kutyaterápiás 

foglalkozásvezető 

képzés 
  

Jövő tanévtől 

lehetőségek 

megteremtése külön 

foglalkozás keretében - 

kutyaterápia 

 

Személyi, tárgyi 

feltételek 

megteremtése 

1 

Andreánszkyné B. 

Aranka 
Vitamin torna 

  
Saját csoportban 

 

Elméleti, 

gyakorlati tudás 

megosztása a 

kollégákkal 

2 

  
Schőn Ivánné 

Autizmus - 

alapozó tanfolyam 

Autizmussal érintett 

gyermekek esetében 

Érdeklődés, 

lelkesedés, szakmai 

elhivatottság 
 

3 

  
Nagy Cintia 

Autizmus - 

alapozó tanfolyam 

Autizmussal érintett 

gyermekek esetében 

Érdeklődés, 

lelkesedés, szakmai 

elhivatottság 
 

3 

  
Pénzes Evelin 

Autizmus - 

alapozó tanfolyam 

Autizmussal érintett 

gyermekek esetében 

Érdeklődés, 

lelkesedés, szakmai 

elhivatottság 
 

3 

  

Kátainé dr. 

Kovács Viktória 

Autizmus - 

alapozó tanfolyam 

Autizmussal érintett 

gyermekek esetében 

Érdeklődés, 

lelkesedés, szakmai 

elhivatottság 
 

3 
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Mézes Óvoda 

Tervezett Nem tervezett képzés 
Tudás, hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) Név Képzés Név Képzés 

Vízi Rózsa 
Fejlesztő 

óvodapedagógus   

Az új ismereteit 

igyekszik hasznosítani, 

alkalmazni a 

csoportjába járó 

gyerekek esetében. 

Kollégákkal megosztja 

tapasztalatait. 

csoportjában eddig 

elért sikerek  
2 

Ruszóné Duschek 

Tímea 
Játékra fel 

  
nem valósult meg 

 

ösztönzés a 

megvalósításra 
0 

  

Ruszóné 

Duschek Tímea 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

Gyakorlatban nem volt 

lehetősége, mivel nincs 

óvodánkban autista 

gyermek. 

Ismereteit 

megosztotta 

kollégáival. 
 

3 

  
Vízi Rózsa 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

Gyakorlatban nem volt 

lehetősége, mivel nincs 

óvodánkban autista 

gyermek. 

Ismereteit 

megosztotta 

kollégáival. 
 

3 

  

Ruszóné 

Duschek Tímea 

Oviadmin, 

számítógép 

kezelés alap fokon 

Adminisztrációban jól 

hasznosítottuk   
3 
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Vízi Rózsa 

Oviadmin, 

számítógép 

kezelés alap fokon 

Adminisztrációban jól 

hasznosítottuk   
3 

 

Manóvár Óvoda 

Tervezett Nem tervezett képzés 
Tudás, hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) Név Képzés Név Képzés 

  
Toma Ferencné 

Számítógépes 

képzés    
2 

Bencsó Gabriella 

Autizmussal élő 

gyermek. Célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai. 

  

Az autizmus elméleti 

és klinikai (biológiai és 

pszichológiai) háttere. 

Az autizmus 

sokfélesége. Az 

autizmus spektrum 

zavarral élők értelmi 

képességei. 

Fejlesztésük 

alapelveivel való 

ismerkedés. A 

kommunikációs és 

szociális készségek 

sérülése és fejlesztése, 

ezek fontossága. A 

kihívást jelentő 

viselkedések 

megelőzése és 

kezelése. A diagnózis 

hatása a családra és az 

együttműködés 

fontossága. 

  
2 



37 

 

Novák Evelin 

Autizmussal élő 

gyermek. Célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai. 

  

Az autizmus elméleti 

és klinikai (biológiai és 

pszichológiai) háttere. 

Az autizmus 

sokfélesége. Az 

autizmus spektrum 

zavarral élők értelmi 

képességei. 

Fejlesztésük 

alapelveivel való 

ismerkedés. A 

kommunikációs és 

szociális készségek 

sérülése és fejlesztés 

  
2 

Minárik Eszter 

Autizmussal élő 

gyermek. Célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai. 

  
Nem valósult meg 

 

8 óvónőből 4-et 

nem tudok 

elengedni egész 

napos 

továbbképzésre 

mert nem marad 

szakember a 

gyerekekhez 

0 

Papp Esztella 

Autizmussal élő 

gyermek. Célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai. 

  
Nem valósult meg 

  
0 
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Vincze Viktória 

Autizmus 

spektrum 

pedagógiája 
  

Helyhiány miatt 

elutasítva  

Azért nulla mert 

értékelhetetlen, 

hisz önhibánkon 

kívül nem 

kerültünk be a 

továbbképzések

re 

0 

  
Novák Evelin 

Mentálhigiénés 

képzés 
Diploma hiány 

  
0 

  
Papp Esztella 

Mentálhigiénés 

képzés 

Helyhiány miatt 

elutasítva   
0 
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Bújócska Óvoda 

Tervezett Nem tervezett képzés 
Tudás, hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) Név Képzés Név Képzés 

Badacsonyi 

Krisztina 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

    Hasznosnak találta   

A tudás 

továbbadása a 

kollégáknak. 

2 

Vágvölgyiné 

Szabó Erika 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

    Nem valósult meg     0 

Molnár Eszter 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

    Érdekesnek találta   

A tudás 

továbbadása a 

kollégáknak. 

2 

Vojtku Attiláné 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

    Nem valósult meg     0 
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Kiss Szilvia 

Piroska 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

    Nem valósult meg     0 
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Tóth István Óvoda 

Tervezett Nem tervezett képzés 
Tudás, hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) Név Képzés Név Képzés 

Kiss Erzsébet 

Önismeret és 

segítő 

technikák a mesék 

segítségével 

    

A továbbképzés 

megvalósult a 

csoporton belül, ill. 

szülői közösségekben 

is alkalmazva lett. 

  

Konferenciákon 

való részvétel, 

sok tapasztalat 

általi tudást 

nyújtana, így 

fontos lenne 

ezeken részt 

venni, bár 

ezeknek is 

anyagi vonzatuk 

van. 

3 

    Kiss Erzsébet  

Autizmussal élő 

gyermekek 

célzott 

 pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai. 

Tagintézményen belül 

próbáljuk az 

ismereteket 

alkalmazni. 

    2 

Nagy Lászlóné Meseterápia     
nem szeretné 

teljesíteni 

Az előzőleg 

megszerzett 

továbbképzések 

alapján alkalmazza 

az alkotó fejlesztő 

meseterápia 

módszert. 
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Herold Krisztina 
Vizuális képesség- 

fejlesztés 
    nem lett még teljesítve   

Szeretné 

teljesíteni. 
  

Kiss Erzsébet 
TSMT - 

mozgásterápia 
    nem lett még teljesítve   

Szeretné 

teljesíteni. 
  

    Kiss Erzsébet  

Egyéni 

meseterápia 

fejlesztő. 

nem lett még teljesítve 

augusztusban kerül rá 

sor) 

  
Szeretné 

teljesíteni. 
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Patyolat óvoda 

Tervezett Nem tervezett képzés 
Tudás, hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-ig) Név Képzés Név Képzés 

Máté Zsoltné Mese-báb Vass Gabriella 

Autizmussal élő 

gyermekek. 

Célzott pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapja 

Az autizmussal élő 

gyermek című 

továbbképzés 

hasznosnak 

bizonyult, mert segíti 

a két pedagógust, 

hogy megértse az 

ilyen gyermeket a 

csoportjukban.  

    3 pont 

Wollner Krisztina 

Népi játék és 

néptánc 

módszertan 

Albecker-Lázár 

Mónika 

Autizmussal élő 

gyermekek. 

Célzott pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapja 

A népi játék és 

módszertan 

továbbképzés őszre 

van átütemezve. 

    3 pont 

Rajz Judit 

Vizuális játékok, 

képességfejlesztés 

és 

tehetséggondozás a 

gyakorlatban 

    

Novemberben induló 

képzés segít a 

tehetséges 

gyermekekkel való 

foglalkozásban. 

      

Tarnai Viktória Mese-báb     

Mese-báb 

továbbképzés nem 

valósult meg a vidéki 

helyszín miatt. 
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Molnár Viktor Óvoda 

Tervezett Nem tervezett képzés 
Tudás, hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) Név Képzés Név Képzés 

            

Lehetőség 

szerint több 

továbbképzés 

megvalósulása 

3 

Vincze Judit Auti-képzés     

Önkormányzat 

szervezésében valósult 

meg 

    3 

Laki Eszter Auti-képzés     

Önkormányzat 

szervezésben valósult 

meg. 

    3 

Parádai Mónika 
Számítógépes 

képzés 
    

Önkormányzat 

szervezésben valósult 

meg. 

    3 

Kolmann-né K. 

Ibolya 

Számítógépes 

képzés 
    

Önkormányzat 

szervezésben valósult 

meg. 

    3 

Várnai Petra 
Számítógépes 

képzés 
    

Önkormányzat 

szervezésben valósult 

meg. 

    3 

Koch Istvánné 
Számítógépes 

képzés 
    

Önkormányzat 

szervezésében valósult 

meg 

    3 

Bozóné B. Tímea 
Számítógépes 

képzés 
    

Önkormányzat 

szervezésében valósult 

meg 

    3 
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Összegzés 

A kollégák részéről igény van a továbbképzéseken való részvételre és a fenntartó engedélyével az előre tervezett képzések finanszírozására van 

lehetősége az intézménynek. A jövőben a helyettesítésekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni annak érdekében, hogy mindenki részt tudjon venni a számára 

kijelölt tanfolyamon. Az óvodák közti helyettesítéssel könnyíthető ennek a feladatnak a megoldása, különösen a kicsi óvodákban.  

 

 

  



4. Reszort feladatok, reszort felelősök 
 

Munka és tűzvédelmi területi felelősök 

 Patyolat óvoda: Wollner Krisztina 

 Tóth I. óvoda: Kiss Erzsébet  

 Mézes óvoda: Vízi Rózsa 

 Aulich óvoda: Nagy Cintia 

 Bújócska óvoda: Vojtku Attiláné 

 Manóvár óvoda: Vincze Viktória 

 Molnár Viktor óvoda: Metzger Andrea 

 Könyvtár és szertár felelősök: 

 Patyolat óvoda: Vass Gabriella 

 Tóth I. óvoda: Herold Krisztina 

 Molnár Viktor óvoda: Hoyer Zoltánné 

 Aulich óvoda: Bakos Adrienn 

 Mézes óvoda: Légrádi Attiláné 

Munkaközösség vezetők: 

 Gimesi Ildikó 

 Orosz Mária 

 Marosné Hochrein Margit 

 Hoyer Zoltánné 

 Andreánszkyné Balázs Aranka (Gyermekvédelem) 

 Bagyuráné L. Zsuzsanna (Oviadmin) 

 Minárik Eszter 

 Máté Tímea 

Gyermekvédelmi felelős: 

 

 Patyolat óvoda: Vass Gabriella 

 Molnár Viktor óvoda: Tömböly Eleonóra 

 Bújócska óvoda: Végváriné Szabó Erika 

 Manóvár óvoda: Toma Ferencné



5. Óvoda ellenőrzési terve 

 

Ellenőrzött személyek - Aulich Óvoda 

Ellenőrzött személy Dátum Ki ellenőrzött 

Csoportdokumentációk 

(minden csoportban) 

2017.10.16. - csoportnaplók 

ellenőrzése, 2017. 11.15. - az 

éves tervek, havi tervek 

ellenőrzése, 2018. 02.07. - 

féléves értékelés ellenőrzése Nedoba Katalin 

Gyakorlati munka 

ellenőrzése: 

Andreánszkyné B. Aranka, 

Bakos Adrienn, Kisbári 

Rita, Dobó Józsefné, Tóth 

Orsolya (BECS) 

2017. 11. 15., 2018. 01. 16., 

2018. 02. 07., 2018. 03. 14., 

2018. 04. 11. 

Nedoba Katalin, Balla 

Beáta 

Ünnepek, ünnepélyek 

ellenőrzése 

Óvodánk által tartott "jeles" 

napok az éves tervben 

meghatározottak alapján. (Ezek 

ellenőrzése vezetői jelenléttel 

történt.) 

Kissné Zachar Piroska, 

Nedoba Katalin, Kátainé 

dr. Kovács Viktória 

Jelenléti ív, helyettesítések, 

munka alkalmasság Minden hónap utolsó napján 

Kátainé dr. Kovács 

Viktória 

Tűz és munkavédelem 2018. május 29.  

Kátainé dr. Kovács 

Viktória 

Szülői értekezletek, ill. 

erről készült 

jegyzőkönyvek 

Ezek ellenőrzése a szülői 

értekezleten vezetői jelenléttel 

történt, másnap az erről készült 

jegyzőkönyv ellenőrzésére került 

sor. 

Kissné Zachar Piroska, 

Nedoba Katalin, Kátainé 

dr. Kovács Viktória 

 

Ellenőrzés eredménye - Aulich Óvoda 

Kiemelkedő terület Fejlesztendő Pontozás 

Csoportok dokumentációi, 

gyakorlati munkában 

kiválóak az ellenőrzött 

kollégák  

Jelenléti ívek (naprakészek 

legyenek) 

Kiemelkedő terület: 3 

pont fejlesztendő terület: 

1 pont 
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Ellenőrzött személyek - Mézes Óvoda 

Ellenőrzött személy Dátum Ki ellenőrzött 

Bagyuráné Lőrincz 

Zsuzsanna 2017.november 30 

Nedoba Katalin, Ruszóné 

Duschek Tímea 

Vizi Rózsa 
2018.február 01. 

Nedoba Katalin, Ruszóné 

Duschek Tímea 

Juhász Ferencné 
2018. április 27. 

Nedoba Katalin, Ruszóné 

Duschek Tímea 

Sebestyén Andrea 2017. október 19.  Juhász Ferencné 

Légrádi Attiláné 2017. október 30. Juhász Ferencné 

Csillag Terézia 2017. november 15. Juhász Ferencné 

Oroszné Bak Katalin Irén 2017. november 29. Juhász Ferencné 

 

Ellenőrzés eredménye - Mézes Óvoda 

Kiemelkedő terület Fejlesztendő Pontozás 

Saját munkájuk elvégzése 

mellett, kérés nélkül, 

maguk is észreveszik hol 

van szükség segítségre. Ha 

hiányzik valaki önállóan is 

meg tudják osztani a 

feladatokat, nem kell 

utasítás hozzá. 

Egyes esetekben érzelemi 

fűtöttség nélküli, higgadtabb 

kommunikáció. 
3 
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Ellenőrzött személyek - Manóvár Óvoda 

Ellenőrzött személy Dátum Ki ellenőrzött 

Minárik Eszter 2017.10.02 
Vincze Viktória, Marosné 

H. Margit 

Papp Esztella 2017.11.10 
Vincze Viktória, Marosné 

H. Margit 

Toma Ferencné Január Vincze Viktória 

Marosné H. Margit 2018.02.01 Vincze Viktória 

Novák Evelin 2018.02.05 
Vincze Viktória, Marosné 

H. Margit 

 

Ellenőrzés eredménye - Manóvár Óvoda 

Kiemelkedő terület Fejlesztendő Pontozás 

A tapasztaltabb óvónők jól 

szerveznek, a 

részfeladatokat önállóan 

kiosztják, ellenőrzik 

azokat. A teljes rendezvény 

lebonyolítását önállóan 

elvégzik.  

A fiatalabb óvónőknek több 

segítség kell. Rendszeres 

megerősítésre és ellenőrzésre van 

szükségük. Önállóságban kell 

fejlődniük. 

2 
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Ellenőrzött személyek - Bújócska Óvoda 

Ellenőrzött személy Dátum Ki ellenőrzött 

Kiss Szilvia Piroska BECS 

ellenőrzés 
2017.11.17 

Bánhalmi Éva óvodavezető 

helyettes, Kissné Zachar 

Piroska óvodavezető, 

Orosz Mária Mentor 

Orosz Mária BECS ellenőrzés 2018.01.16 

Bánhalmi Éva óvódavezető 

helyettes, Kiss Szilvia 

Piroska óvodapedagógus 

BECS-tag; Vojtku Attiláné 

Tagóvoda-vezető 

Molnár Eszter BECS ellenőrzés 2018.04.11 

Bánhalmi Éva óvodavezető 

helyettes; Orosz Mária 

Tagóvoda -vezető 

Egészségügyi kiskönyvek 2018.05.08 
Orosz Mária Tagóvoda-

vezető 

Csoportdokumentáció 

ellenőrzése 
2018.02.14 

Bánhalmi Éva óvodavezető 

helyettes  

Szülői értekezletek és 

jegyzőkönyvek 
2018.05.28 

Orosz Mária Tagóvoda-

vezető 

Ünnepek, ünnepélyek, 

rendezvények ellenőrzése 

2018.Május 23,24,31, 

június 1 

Kissné Zachar Piroska 

óvodavezető; Orosz Mária 

tagóvoda-vezető 

Tűz és munkavédelem  2018.06.05 
Orosz Mária Tagóvoda-

vezető 

 

Ellenőrzés eredménye - Bújócska Óvoda 

Kiemelkedő terület Fejlesztendő Pontozás 

 Ellenőrzések megszervezése, 

lebonyolítása. Ellenőrzés utáni 

megbeszélések, az ellenőrzött 

személyekkel.  Az ellenőrzési 

határidők pontos megszabása. 

1 
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Ellenőrzött személyek - Tóth István óvoda 

Ellenőrzött személy Dátum Ki ellenőrzött 

Kiss Erzsébet, Becs. 

Ellenőrzés 
2017.10.17 

Nedoba Katalin 

óvodavezető-helyettes 

Nagy Lászlóné 

óvodapedagógus BECS 

tag 

Gyakorlati munka ellenőrzése 

Tóth Valéria, csoportban 

tevékenység ellen. 

 

2018.05.03 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Gyakorlati munka ellenőrzése 

Herold Krisztina 

 

2018.04.27 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Ünnepek, ünnepélyek, 

rendezvények ellenőrzése 
2018.04.27 

Kissné Zachar Piroska 

óvodavezető 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Jelenléti ív, helyettesítések 

ellenőrzése 

minden hó utolsó keddi 

napon 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Egészségügyi alkalmasság 2017.09.29 
Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Szülői értekezletek és 

jegyzőkönyvek ellenőrzése 
2018.01.30 

Kissné Zachar Piroska 

óvodavezető 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Tűz és munkavédelem  2017.10.05 - 2018.05.15 
Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Munkakörrel kapcsolatos 

feladatok 
2017.09.29 

Kissné Zachar Piroska 

óvodavezető 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Munkarend ellenőrzése 2017.10.10 
Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Szabadságolási tömb, ívek 2017.12.12,2018.06.14 
Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Munkafegyelem ellenőrzése 2017.12.11,2018.04.27 
Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Törzskönyv 2017.09.29, 2018.04.27 

Kissné Zachar Piroska 

óvodavezető 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 
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Csoport dokumentáció 

ellenőrzése 

minden hó utolsó keddi 

napon 

Kissné Zachar Piroska 

óvodavezető 

Kiss Erzsébet tagóvoda 

vezető 

Szabadságolási terv  2018.04.27   

 

Ellenőrzés Eredménye - Tóth István óvoda 

Kiemelkedő terület Fejlesztendő Pontozás 

Szülői értekezleten a PPT 

összefoglaló tetszett a 

szülőknek. A 

szabadságolási tervezetet 

jó, hogy ideje korán 

elkezdtük. Az ünnepek és 

ünnepi rendezvények, 

mindig körültekintően jól 

meg lettek tervezve és 

nagyon sikeresek voltak. 

(Márton nap, Karácsony, 

Húsvét, Gyereknap, Apák 

napja stb. ) 

A határidők pontosítása és 

betartása. 
3 
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Ellenőrzött személyek - Patyolat Óvoda 

Ellenőrzött személy Dátum Ki ellenőrzött 

Csoport dokumentációk 

(kék, lila, zöld, sárga, piros 

csoportban dolgozó 

óvónők)   Nedoba Katalin 

Gyakorlati munka 

ellenőrzése: Máté Zsoltné                                                

Tomku Zita 

2017. Október 12.                                       

2018. Április 26. 

Gimes Ildikó, Hamvai 

Zsuzsanna, Nedoba 

Katalin 

Ünnepek, ünnepélyek 

ellenőrzése 

2017. Szeptember 29.(Szüreti m.)                               

2017. December 5. (Mikulás)                                     

2017. December 15. (Karácsony)                                  

2018. Február 9.  (Farsang)                                         

2018. Április 20.   (Föld napja)                                        

2018. Május 4. 18. (Anyáknapja)           

2018. Május 25. (Vidorka nap)               

2018. Május 23.30. Június 

1.(Évzárók) 

Kissné Zachar Piroska, 

Wollner Krisztina                                                     

Wollner Krisztina                                   

Kissné Zachar Piroska, 

Wollner K.   Nedoba 

Katalin, Wollner 

Krisztina Wollner 

Krisztina                                    

Kissné Zachar Piroska                           

Kissné Zachar Piroska, 

Wollner K.   Kissné 

Zachar Piroska 

Jelenléti ív, helyettesítések, 

munka alkalmasság Minden hónap utolsó péntekén Wollner Krisztina 

Tűz és munkavédelem 2018. Május 29. (Tűz riadó) Wollner Krisztina 

 
 

Ellenőrzés eredménye - Patyolat óvoda 

Kiemelkedő terület Fejlesztendő Pontozás 

Csoportok dokumentációi 

napra készek, gyakorlati 

munkában kiválóak az 

ellenőrzött kollégák, 

ünnepek ellenőrzése                                    

Tűz és munkavédelem 

Szabadságos tömbök pontos 

kitöltése                

3 pont 

3 pont 

2 pont                                                                                    
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Ellenőrzött személyek - Molnár Viktor Óvoda 

Ellenőrzött személy Dátum Ki ellenőrzött 

Csoportnapló ellenőrzés az intézményben 2017 szeptember óvodavezető h. 

  2018 május óvodavezető h. 

 

Ellenőrzés eredménye - Molnár Viktor Óvoda 

Kiemelkedő terület Fejlesztendő Pontozás 

  Dokumentáció 2 

 

Összegzés: Az ellenőrzések nagy része terv szerint megvalósult a tagintézményekben. A 

legtöbben a határidők betartását, pontos dokumentálást jelölték meg fejlesztendő területként. 

Célszerű lenne egy jól átlátható, mindenki számára érthető, egységes szempontsor 

kidolgozása a belső ellenőrzésekhez annak érdekében, hogy a szakmailag legfontosabbnak 

tartott értékeket tudjuk tetten érni a kollégák munkájában.



6. Óvoda értékelési rendszere 
 

6.1.Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés 

 

Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés fül, önértékelés, tanfelügyelet, minősítés táblázat + 

ellenőrzés eredménye óvodai szinten táblázat 

 

Összegzés: A tagintézményekben lezajlott belső ellenőrzések mind jó eredménnyel zárultak, 

az ellenőrzésre kijelölt kollégák szakmailag felkészülten álltak a feladathoz. A minősítési 

eljárásban részt vettek közül legtöbben kiváló eredménnyel, sikeres minősítő vizsgát tettek. 

 

6.2. Értékelés 

 

A 2017-2018-as nevelési év beszámolójának tükrében 

Tagóvodák Erősségek Fejlesztendő területek 

Aulich 

Továbbképzések 

Tanfelügyeleten, 

minősítésen sikeres 

részvétel. 

 

Sok izgalmas, érdekes 

óvodai program. 

 

Sok lehetőség a családok és 

az intézmény közötti 

kapcsolat elmélyítésére.  

 

Kapcsolattartás a 

társintézményekkel. 

Az intézményben tervezett 

munkafolyamatok 

megvalósítása. 

 

A kommunikáció, a 

kooperáció és a kollektíva 

motivációja a tagóvodában.  

 

SNI-s gyermekekkel 

foglalkozó kollégák szakmai 

kompetenciái. 

 

Pályázatokon való részvétel. 

 

Mézes 

A kommunikáció, a 

kooperáció és a kollektíva 

motivációja a tagóvodában.  

 

Tanfelügyeleten, 

minősítésen sikeres 

részvétel. 

 

Sok izgalmas, érdekes 

óvodai program. 

 

Sok lehetőség a családok és 

az intézmény közötti 

kapcsolat elmélyítésére. 

Aktivitás, közös 

gondolkodás a feladatok 

megoldásában az 

értekezletek során. 
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Kapcsolattartás a 

társintézményekkel. 

Manóvár 

Az intézményben tervezett 

munkafolyamatok 

megvalósítása. 

 

A kommunikáció, a 

kooperáció és a kollektíva 

motivációja a tagóvodában.  

 

Továbbképzések 

 

Sikeres szakmai bemutatók. 

 

Izgalmas, érdekes óvodai 

programok. 

SNI munkaközösség. 

 

A továbbképzések 

megvalósítása érdekében 

szervezés szükséges. 

 

Fiatalabb óvó néniknek több 

segítség kell. Rendszeres 

megerősítésre és 

ellenőrzésre van szükségük. 

 

Kevés családi program.  

 

Kapcsolattartás a 

társintézményekkel. 

 

Pályázatokon való részvétel. 

Bújócska 

Sok izgalmas, érdekes 

óvodai program. 

 

Sok lehetőség a családok és 

az intézmény közötti 

kapcsolat elmélyítésére. 

 

Minősítésen sikeres 

részvétel. 

 

Fiókával való szoros 

kapcsolattartás. 

Az intézményben tervezett 

munkafolyamatok 

megvalósítása. 

 

A kommunikáció, a 

kooperáció és a kollektíva 

motivációja a tagóvodában.  

 

Továbbképzések. 

 

Ellenőrzések megszervezése 

és lebonyolítása.  

 

Feladat választások 

ösztönzése. 

 

Kapcsolattartás a 

társintézményekkel. 

 

Pályázatokon való részvétel. 
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Tóth 

Továbbképzések. 

 

Tanfelügyeleten, 

minősítésen sikeres 

részvétel. 

 

Sok izgalmas, érdekes 

óvodai program. 

 

Sok lehetőség a családok és 

az intézmény közötti 

kapcsolat elmélyítésére. 

 

Kapcsolattartás a 

társintézményekkel. 

 

Pályázatokon való részvétel 

 

Az intézményben tervezett 

munkafolyamatok 

megvalósítása. 

 

a kommunikáció, a 

kooperáció és a kollektíva 

motivációja a tagóvodában.  

 

 

Patyolat 

Az intézményben tervezett 

munkafolyamatok 

megvalósítása. 

 

A kommunikáció, a 

kooperáció és a kollektíva 

motivációja a tagóvodában.  

 

Továbbképzések. 

 

Sok lehetőség a családok és 

az intézmény közötti 

kapcsolat elmélyítésére. 

 

Tanfelügyeleten, 

minősítésen sikeres 

részvétel. 

 

Sok izgalmas, érdekes 

óvodai program. 

 

Pályázatokon való részvétel. 

Egymás munkájának 

segítése. 

Kommunikáció 

Partnerközpontú szülői 

értekezlet. 

Gyermeknapi rendezvény. 

Molnár 

Tanfelügyeleten, 

minősítésen sikeres részvétel 

 

 

 

Fluktuáció, munkaerőhiány 

 

 

Továbbképzések 

 



58 

 

Auti továbbképzésen való 

részvétel. 

 

Kooperáció a kollégák 

között. 

 

 

Napi kapcsolattartás a 

FIÓKÁVAL. 

Naprakész adminisztráció 

Kommunikáció, 

munkamegosztás. 

 

Kevés saját szervezésű 

program. 

 

Kevés családi program. 

 

Kapcsolattartás a 

társintézményekkel 

 

Pályázatokon való részvétel. 



7. Értekezletek  
Aulich Óvoda 

Időpontja 

Óvodavezető 

által 

szervezett  

Tagóvoda 

által 

szervezett 

Óvodapedagógus 

által szervezett Tapasztalatok Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) 

2017. aug. 

vége 

Tanévnyitó 

értekezlet     

Sikeres volt, bizakodva 

tekintett mindenki az új 

tanévre, az "új" feladatokra 

Lelkesedés, 

tájékoztatás 

  

3 

2018. 

június 06. 

Tanévzáró 

értekezlet     

A sok adminisztrációba 

belefáradtak a kollégák 

    
3 

havonta 

Tagóvodai 

nevelési 

értekezletek     

Kötetlen, jó hangulatú, 

mindenre kiterjedő 

értekezletek voltak. 

Együttműködés a 

tagóvodák között 

Határidők betartása 

3 

havonta   

Munkatársi 

értekezlet   

Sikeres volt, az adódó 

problémákat, feladatokat 

együttműködve 

megoldottuk. 

Adott feladatokra 

konstruktív megoldási 

javaslatok 

Pontosabb 

feladatkiosztás 
2 

évente 2X, 

szeptember 

elején ill. 

január 

végén     Szülői értekezlet 

Sikeres a tájékoztatás a 

következő nevelési évben 

várható programokról, 

feladatokról 

Csoportkohézió Jelenlét növelése 

2 

Évente 2X 

Összevont 

SZ.M.K. 

értekezlet     

Sikeres tájékoztatás 

változásokról, 

feladatokról, 

eredményekről. 

Pontos tájékoztatás   

3 

2017. nov. 

14. 

Rendkívüli 

szülői 

értekezlet az 

SNI ellátással 

kapcsolatban     

Mindenki 

együttműködésre 

törekedett 

A témában minden 

érintett (akár 

önkormányzati szinten 

is) jelen volt. 

Megfelelő 

kommunikáció, 

időben történő 

tájékoztatás 

2 
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2018. 

április   

Rendkívüli 

SZMK 

értekezlet az 

óvodai 

étkezés 

minősége 

miatt   

Sikeres volt. Probléma-megoldás Az SZ.M.K.-s szülő 

nem igazán adta jól 

át az információt a 

szülőknek. 3 

2018. 

február 15.   

Összevont 

szülői 

értekezlet az 

iskolába 

menő 

gyermekek 

szülei 

számára   

Általános "beiskolázási" 

tudnivalókról a szülők 

tájékoztatása, valamint a 

Kolozsvár Utcai Ált. 

Iskola tanítói, igazgatója 

bemutatta az iskolát. 

Kötetlen, jó hangulatú 

értekezlet volt 

  

3 
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Mézes Óvoda 

Időpontja 

Óvodavezető 

által szervezett  

Tagóvoda 

által 

szervezett 

Óvodapedagógus 

által szervezett Tapasztalatok Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) 

szept. 
Tanévnyitó 

értekezlet     

      

 

2017.09. 

01 

  

Évkezdéssel 

kapcsolatos 

feladatok   

    aktivitás, ötlethozás, 

közös gondolkodás 

a feladatok 

megoldásában 

2 

2017.10. 

05 

  

Aktuális 

teendők, 

feladatok 

megbeszélése   

    aktivitás, ötlethozás, 

közös gondolkodás 

a feladatok 

megoldásában 

2 

2017.11. 

29 

  

Ünnepek 

előkészítése, 

aktuális 

teendők   

közös megoldásokra 

törekvés, ötletek 

kifejtése 

    

2 

2018.01. 

04 

  

Aktuális 

teendők, 

feladatok 

megbeszélése   

közös megoldásokra 

törekvés, ötletek 

kifejtése 

    

3 

2018.02. 

07 

  

Farsangi 

előkészületek, 

aktuális 

programok, 

teendők   

közös megoldásokra 

törekvés, ötletek 

kifejtése 

egyéni elképzelések    

3 
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2018.03. 

06 

  

Ünnepi 

koszorúzás, 

programok, 

teendők 

megbeszélése   

aktív részvétel, közös 

gondolkodás 

egyéni elképzelések    

3 

2018.03. 

29 

  

Felmerülő 

feladataink, 

ezzel 

kapcsolatos 

teendőink   

aktív részvétel, közös 

gondolkodás 

egyéni elképzelések    

3 

2018.04. 

26 

  

Ünnepek 

előkészítése, 

aktuális 

teendők, 

időpontok 

egyeztetése   

aktív részvétel, közös 

gondolkodás 

egyéni elképzelések    

3 

2018.06. 

06 

  

Aktuális 

teendők, 

feladatok 

megbeszélése   

      

3 

2018.06. 

12 
Tanévzáró 

értekezlet     

aktív részvétel, 

közvetlen hangulat 

    
3 
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Manóvár Óvoda 

Időpontja 

Óvodavezető 

által 

szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett 

Óvodapedagógus 

által szervezett Tapasztalatok Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-ig) 

2017.08.30 
Tanévnyitó 

értekezlet     

      
3 

2017.09.01 

  

Munkaközösségi 

értekezlet 
  

  Jó a kommunikációnk, 

szívesen dolgozunk 

együtt. 

Alkalmazkodásban 

kell még 

fejlődnünk. 

3 

2017.09.29 

  

Októberi 

programok 

megbeszélése   

      

3 

2017.11.06 

  

Novemberi 

programok 

megbeszélése   

      

3 

2017.11.30 

  

Kapcsolatfelvétel a 

Családsegítő 

Szolgálattal   

      

3 

2018.01.16 

  

Iskolaérettségi 

vizsgálatok 

elvégzésének 

menete   

      

3 

2018.01.01 
Első félév 

tapasztalatai 
  

  

      
3 

2018.02.20 

  

Márciusi 

programok 

megbeszélése   

      

3 



64 

 

2018.04.04 

  

Föld napi 

projekthét 

megbeszélése, 

felkészülés a 

kerületi szakmai 

napok 

bemutatójára.   

      

3 
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Bújócska Óvoda 

Időpontja 

Óvodavezető 

által 

szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett 

Óvodapedagógus 

által szervezett Tapasztalatok Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-ig) 

2017.08.30 

Tanévnyitó 

értekezlet a 

Manóvár és 

Bújócska 

tagóvodáknak 

    

Szervezés, 

kommunikáció 

egységesítése, nem 

tetszett a kollégáknak, 

hogy a két óvodának 

egyben lett megtartva 

és hogy át kellett 

menni a Manóvár 

óvodába. 

  

Tagóvodánként 

külön, vagy 

egységesen az 

összes óvoda 

részére szervezni a 

nyitó értekezletet. 

2 

2017.09.04   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak 

  

Feladatok vállalását 

ösztönző rendszer 

kidolgozása szükséges 

  Feladatvállalások  2 

2017.10.10 
Részt vett az 

értekezleten 

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak 

  

Az első közös hónap 

tapasztalatainak 

megbeszélése  

  

Kérdések 

megfogalmazása, 

vélemények 

felvállalása 

2 

2017.11.09   

Programok 

értékelése 

megbeszélése, 

feladatvállalások 

tisztázása még 

hiányos 

  

A közelgő családoknak 

szóló programra jó 

ötleteket hoztak a 

kollégák, lelkesek és 

motiváltak voltak. 

  

A tagóvoda-vezető 

kommunikációja a 

dolgozók felé a 

feladatokról, a 

dokumentációval, 

és a munkaidővel 

kapcsolatosan  

2 
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2018.01.27 
Részt vett az 

értekezleten 
    

Utolsó pillanatban 

értesülés az 

értekezletről 

  

Tagóvodavezető 

kommunikációja a 

dolgozók felé 

2 

2018.01.08   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak 

  

Nehezen született meg 

a döntés arról milyen 

mozgásfejlesztő 

eszközöket vásároljunk 

a gyerekek részére 

  

Vélemények 

megfogalmazása, 

egymás 

véleményének 

elfogadása 

2 

2018.02.05   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak 

  

Pályázati lehetőség 

után senki nem 

kapkodnak a kollégák.  

  
Feladatvállalások 

ösztönzése  
2 

2018.03.06   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak 

  

A hosszasan hiányzó 

kollégát nem szívesen 

helyettesítik a kollégák 

a kötelező óraszámban 

sem. 

  

Egymás segítése, ha 

a párja hosszasan 

táppénzen van.  

2 

2018.04.11   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak és a pedagógiai 

munkát segítőknek. 

  

Óvodán kívüli 

programokra nehezen 

motiválhatóak egyes 

kollégák. A pedagógiai 

munkát segítők 

örülnek, hogy 

naprakészen vannak 

tájékoztatva az óvoda 

programokat illetően, 

és érzik, hogy a 

véleményük számít. 

  

Tavaszi pedagógiai 

napok rendezvényre 

érdeklődés 

felkeltése 

3 
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2018.04.23   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak és a pedagógiai 

munkát segítőknek. 

  

A helyettesítési 

kötelezettségek a 

továbbképzések és 

hiányzások miatt 

elégedetlen hangulatot 

keltenek 

  

Egymás segítése, ha 

szükséges, önként 

felajánlásokra 

motiválás.  

3 

2018.05.07   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak és a pedagógiai 

munkát segítőknek. 

  

A kollégák egyre 

fáradtabbak és egyre 

nehezebben lehet a 

figyelmüket 

összpontosítani a 

megbeszéléseken.  

Az ovis héttel 

kapcsolatos teendők 

ellen senkinek nem 

volt kifogása, 

segítőkészek és 

együttműködőek 

voltak. 

Feladatvállalások 

elég önállóan 

történtek sok 

ötlettel 

gazdagították a 

szervezendő 

programot. 

3 

2018.05.28   

Munkaközösségi 

értekezlet az 

óvodapedagógusokn

ak és a pedagógiai 

munkát segítőknek. 

  

Ösztönzőleg hatott a 

közelgő nevelés 

mentes munkanapra 

tervezett kirándulás.  

Jó hangulatú és aktív 

részvételű értekezlet 

volt. Együttműködőek 

és segítőkészek voltak 

a kollégák, egymással 

szemben és így autóval 

közösen tudtunk 

elindulni a 

kirándulásra is.  

  3 
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Tóth István Óvoda 

Időpontja 

Óvodavezető 

által 

szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett 

Óvodapedagógus 

által szervezett   Kiemelkedő  Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) 

2017.11.24 Közös Vezetői 

megbeszélések 

    Fontos információkat 

kaptunk. 

Nagyon jó hangulatban 

telt el már az első 

közös óvodavezetők- 

tagóvodavezetők 

megbeszélése. 

  

3 

2018.01.11 Közös Vezetői 

megbeszélések 

    A közös óvodai bál 

ötletét, a mi kicsi 

óvodánk nem annyira 

támogatta. 

    

3 

2018.01.23 Közös Vezetői 

megbeszélések 

     A Tóth óvoda jelezte, 

hogy nem szeretne 

külső intézmények 

által szervezett 

programokon részt 

venni. 

    

2 

2018.02.06 Közös Vezetői 

megbeszélések 

    Fontos információkat 

kaptunk. 

Egyre jobban 

megismerjük egymást 

ezeken a 

megbeszéléseken. 

  

3 

2018.03.29 Közös Vezetői 

megbeszélések 

    Fontos információkat 

kaptunk. 

    
3 
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2018.05.15 Közös Vezetői 

megbeszélések 

    Fontos információkat 

kaptunk. A Tóth 

óvoda jelezte, hogy 

nem szeretne külső 

intézmények által 

szervezett 

programokon részt 

venni, mert van elég 

program felkínálva a 

gyerekeknek, és az 

óvodapedagógusok 

fáradságra 

hivatkoznak. 

    

3 

2018.06.05 Közös Vezetői 

megbeszélések 

    Fontos információkat 

kaptunk. 

    
3 

2017.09.05   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok-

tagóvodavezető 

technikai dolgozók, 

dajkák 

  Szülőivel kapcsolatos 

teendők, éves 

programok 

véglegesítése. 

A két csoportnak 

együtt volt a szülői 

értekezlete. 

  

2 

2017.09.22   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok-

tagóvodavezető 

technikai dolgozók, 

dajkák 

  Szülői utáni 

tapasztalatok. Szüreti 

hét/ Szüreti családos 

délután átbeszélése 

  Külön-külön 

tartjuk az 

elkövetkező 

években, mert így 

célravezetőbb. 

3 

2017.09.26   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok-

tagóvodavezető 

  Szüreti családos 

délután. Helyszín 

pontosítások. 

A népi játékok nagyon 

tetszett gyerekeknek-

szülőknek egyaránt. 

Az időbeosztásra 

jobban figyelni. 

Kézműves ide nem 

fontos, elvonja a 

játék a 

figyelmüket. 

3 
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2017.10.09   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok-

tagóvodavezető 

technikai dolgozók, 

dajkák 

  Nevelés nélküli 

munkanapokról 

beszéltünk. 

Fakultációk 

véglegesítése. Orvosi 

alkalmasságról. Őszi 

kirándulásról. 

Gyerekek mérése 

értékelése.  

  Valika felvetette 

és mindannyian 

egyet értettünk 

vele, hogy 

szükséges lenne 

valami 

hatékonyabb, 

gyorsabb és 

pontosabb 

mérésekre a 

gyerekeknek. A 

fakultációk a 

következő évben 

kicsit későbbre 

tervezzük.  

2 

2017.11.02   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok-

tagóvodavezető 

  Éves programok 

leosztása, felelősei. 

Karácsonyi játékok 

rendelése. Fénykép 

árusítása. Fogadó órák 

megtartásának 

felhívása. 

A fogadóórák szépen 

zajlottak mindkét 

csoportban, sokat 

igényelték az első 

félévben. A karácsonyi 

játékok nálunk 

zökkenőmentesen 

lezajlottak, és mindent 

megkaptunk időben. 

Az éves közös 

programok 

leosztásánál és 

teher viselésénél 

szeretném, ha 

jövőre kicsit 

mindenki 

aktívabban 

kivenné a részét. 

2 
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2017.11.24   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Nevelés nélküli 

munkanappal 

kapcsolatos teendők 

megbeszélése. 

Közös munkával 

minden jól zajlott le. 

Kiemelkedően sok 

információhoz 

jutottunk az előadás 

során. 

Az elkövetkező 

időkben ezekről az 

előadásokról is 

fontos lenne, ha 

készülne 

valamilyen 

beszámoló, 

információ tárolás 

céllal. 

3 

2018.01.05   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

technikai dolgozók, 

dajkák 

  Szülői ért. 

előkészítése. Féléves 

értékelés. Farsangi 

mese előadás 

tervezése. Nyári 

kirándulás ötlet 

begyűjtése. 

Rövid kis interaktív 

mese előadásunk 

nagyon jó ötlet volt a 

gyereknek farsangra. 

  

3 

2018.01.19   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Udvari játékok 

igénylésének 

megbeszélése. Közös 

bulival kapcsolatos 

megbeszélések. 

Az udvari házikó 

helyett inkább egy fa 

szerszám tárolót 

igényeltünk. 

  

2 

2018.01.26   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Nyári kirándulás 

programok 

véglegesítése. 

Sportmanó 

foglalkozás 

átbeszélése. Farsangi 

előkészületek. 

A sportmanó 

foglalkozást nagyon 

szeretik a kicsik és 

középsősök is, mivel 

bővítették az 

eszköztárunkat, így 

jövőre az egész 

csoportnál lehet 

alkalmazni 

Mivel bővítették a 

sportmanós 

eszköztárunkat, 

így jövőre az 

egész csoportnál 

lehet alkalmazni a 

sport 

tevékenységeket. 

3 
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2018.02.09   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Honlapra kerülő 

információk 

egyeztetése. Autista 

továbbképzés 

idejének 

kihelyettesítése. Ovis 

Bolond bál. 

Ellenőrzések az 

oviban. Szakmai 

napok. 

A Bolond bálon való 

játékfűzést amit a 

gyerekek adtak elő, 

nagyon nagy örömmel 

díjazták a szülők. 

  

3 

2018.03.06   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Nyílt napok. 

Gyermekjóléti 

tudnivalók. Húsvét, 

Apák napja, 

Gyereknap tervezetek. 

    

3 

2018.03.21   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

technikai dolgozók, 

dajkák 

  Bolond bállal 

kapcsolatos feladatok. 

Nevelés nélküli nap 

felhívása. Pályázatok 

az óvodában. 

Örülünk, hogy részt 

vettünk a 

pályázatokban. 

Fontos lenne más 

kolléganőt is 

bevonni a 

pályázati 

tervezésbe jövőre. 

3 

2018.04.06   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Bállal kapcsolatos 

teendők leosztása. 

Apák napjára játékok, 

vers, ajándékok 

megbeszélése. 

A jó játékos feladatok 

nagy örömmel 

szolgálnak, gyereknek- 

apának-nagypapának 

egyetemben. 

  

3 
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2018.04.11   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Iskolába menő 

gyerekek óvodai 

szakvéleményeinek 

kiadása. Játékok 

előrendelése. 

Ellenőrzés az 

óvodában. Csoport 

napló, hiányzási 

napló, gyerekek 

értékelése, 

munkarend, munkaidő 

betartásának 

ellenőrzése. 

Az óvodai 

szakvélemények 

kiadásánál félreértés 

történt.  

Több 

kommunikációra 

lenne szükség a 

csoportos óvónők 

között, így 

kevesebb hiba 

csúszna be. 2 

2018.05.14   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

technikai dolgozók, 

dajkák 

  Gyereknapi 

programok 

ismertetése. Kerületi 

főzőnapok. Állatkert 

látogatásával 

kapcsolatos teendők. 

Tűzvédelmi 

előkészülete. 

Ballagással 

kapcsolatos teendők. 

Nyári szabadságok 

megbeszélése. 

Nevelés nélküli 

munkanap, kirándulás 

szervezése. 

A gyereknapra időben 

felkészültünk, minden 

rendben volt. A 

kerületi főzőverseny, 

nagyon jó hangulatban 

telt el. A nyári 

szabadságolások 

beosztása, mint mindig 

most is nehézségeket 

okozott, de sikeresen 

megbeszéltük. 

A gyereknapi 

főzés nem tetszett 

a szülők 

többségének, a 

következő évben 

erre jobban oda 

kell figyelni. 

A kerületi 

főzőversenyre jó 

lenne több 

kolléganőt és 

családot is 

beszervezni. 

3 
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2018.06.05   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

  Szülői értekezlet a 

kicsiknek. Kirándulási 

teendők. 

  A kirándulásokat 

át kell gondolni a 

következőkben, 

hogy szülős vagy 

szülő nélkül 

legyen inkább. 

3 

2018.06.07   Óvodai megbeszélés 

óvodapedagógusok 

tagóvoda-vezető 

technikai dolgozók., 

dajkák 

  Nyári felnőtt 

kirándulás, 

programok 

véglegesítése. 

Munkaruha rendelés. 

Továbbképzésről. 

Ebédbefizetési 

lehetőségek nyáron. 

Adatvédelmi 

tájékoztatón részt 

venni. 

  A cél az lenne, 

hogy mindenki 

részt vegyen a 

következő év végi 

kiránduláson. 

2 

2018.06.12 Tanévzárás Tanévzárás   Évértékelés Valika beilleszkedett 

jól a kis 

közösségünkbe. 

Mindenki dicséretre 

méltóan állta az év 

terheit és teljesítette a 

rábízott feladatot. 

A következő év 

tervezett 

programjainak 

átgondolása és ha 

szükséges 

ritkítása. 

2 
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2018.06.15   Éves 

értékelés/Tanévzárás 

  Az 

óvodapedagógusok 

által leírt évértékelése, 

átbeszélése. 

Megköszönni az éves 

kitartó szorgalmas 

munkát. Az 

óvodapedagógusok 

határozott döntéssel 

külön szervezik a 

következő év 

csoportos programjait. 

A sok jó program 

mosolyt csal a 

gyerkőcök arcára, ám a 

fejlesztésre szoruló 

gyerekeknek nem tesz 

jót ez a sok program. 

Igazság szerint, a 

vegyes csoport 

összetétel is nehezít a 

programok 

megvalósításán. 

A következő 

tanévre a két 

csoport, külön 

szervezi és tervezi 

meg a 

programokat. A 

nagy 

ünnepkörökhöz 

tartozó programok 

közösek 

maradnak, de 

egymás között 

leosztva a vele 

járó feladatokat. 

3 

2017.09.24   SZMK. megbeszélés   Új SZ.M.K. a Süni 

csoportban. 

Programokkal járó 

felelős leosztások. 

Elfogadták az év elején 

a tervezett 

programokat, ill. a 

három színház helyett, 

kérték, hogy mind az 

öt alkalomra vigyük el 

a nagyobbakat. 

  

3 

2017.11.21   SZMK. megbeszélés   Házirend betartásával 

kapcsolatos 

problémák felvetése. 

Mikulás, karácsonyi 

ünnep átbeszélése. 

Támogatást kaptunk a 

közös cél 

véglegesítésének 

segítségéhez. 

Az óvoda udvar 

nem játszótér, ezt 

jövőre is 

szeretnénk 

megértetni a 

szülőkkel. 

3 
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2018.02.16   SZMK. megbeszélés   Bolond bál 

szervezése. 

Elkövetkező féléves 

tervezett programok 

teendői. 

  Szülői segítségre 

mindig 

szükségünk lesz, a 

programok 

megvalósításához. 

Mindkét csoporttól 

szükséges az 

óvodapedagóguso

k bizalmas 

odafordulása a 

szülők felé. 

3 

2018.05.14   SZMK. megbeszélés   Gyereknap. 

Kirándulás. Pályázati 

helyzetkép, 

tájékoztatás. 

Pályázatokon nyertünk. 

A "Vidám ovis évek" 

Alapítvány pályázat a 

"Szüreti mulattság" 

kiadásait megoldotta. 

Az önkormányzat általi 

pedig a nyári 

kirándulás terheit 

oldották meg. 

A következő 

évben a két 

csoport a nyári 

kirándulást is 

külön tervezi. 
3 
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2018.06.14   SZMK megbeszélés   Év végi elszámolás. 

Az év margójára. A 

következő év 

programjainak 

fixálása, ill. a Sünis 

SZMK szülők kérik a 

két csoport szétválását 

az éves teljes program 

szervezésére és 

kivitelezésére, ill. a 

programok ritkítására. 

A két csoport külön 

programszervezésére, 

itt nem teszek még 

ígéretet. A következő 

nap előbb egyeztetek a 

két csoport 

óvodapedagógusaival. 

Elfogadni mindkét 

csoport 

pedagógusainak 

mások az 

adottságai, 

teherbírásuk, ill. a 

tagóvoda vezető 

melletti kolléganő 

jobban terhelve 

van. 

2 
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Patyolat Óvoda 

Időpontja 

Óvodavezető 

által 

szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett 

Óvodapedagógus 

által szervezett Tapasztalatok Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

 (0-3-ig) 

Havonta   

Havi szervezési 

feladatok 

megbeszélése   

Sikeres volt, 

problémákat, 

szervezési gondokat 

mindig sikerült 

megbeszélni 

Probléma megoldás   

3 

Havonta 

Szervezési 

feladatok, 

határidők     

Sikeres volt, 

problémákat, 

szervezési gondokat 

mindig sikerült 

megbeszélni 

  Pontos rögzítése a 

feladatoknak, 

határidők betartása 3 

Évente 2X     

Szülői 

beszélgetések 

Sikeres volt, a szülők 

tájékoztatást kaptak 

programokról, 

nevelési elvekről.  

  Még mindig 

kötetlenebb 

"beszélgetősebb" 

szülői 

értekezleteket 

kellene szervezni 

3 

Évente 1X   

Szülői beszélgetés az 

iskolába készülő 

gyerekek szüleivel   

Szentkorona utcai 

iskola tanító nénije 

általános tudnivalókat 

ismertet az iskoláról 

    

3 

Havonta   

Munkatársi 

megbeszélés   

Szervezési feladatok 

kiosztása, tennivalókat 

megbeszéltük. 

  Pontosabb feladat 

kiosztás 2 

Évente 2X   

Szülői Szervezet 

Értekezlete   

Sikeres a tájékoztatás Segítőkészek   

3 
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Évente 2X 

Tanév nyitó 

és záró 

értekezletek     

Sikeres tájékoztatás 

változásokról, 

feladatokról, 

eredményekről. 

Pontos tájékoztatás   

3 
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Molnár Viktor Óvoda 

Időpontja 

Óvodavezető által 

szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett 

Óvodapedagógus 

által szervezett Tapasztalatok Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-ig) 

2017.augusztus Tanévnyitó nevelői ért.     
      3 

2018.január Tagóvoda vezetői ért           3 

2018.február Tagóvoda vezetői ért     
      3 

2018.március Tagóvoda vezetői ért     
      3 

2018.április Tagóvoda vezetői ért           3 

2018.május Tagóvoda vezetői ért           3 

2018.június Tanévzáró nevelői ért.     
      3 

    2018.január 2018.január 

havi szintű 

megbeszélések 

nagyon jó 

hangulatban, 

konstruktív 

szellemben 

folytak, közösség 

formáló erejük 

kiemelkedő 

  kommunikáció, 

munkamegosztás 
3 

    2018.február     

    2018.március     

    2018.április     

    2018.május     

 

Összegzés: Az értekezletek a legtöbb tagóvodában hatékonyan, jó hangulatban zajlanak. Az óvodák egyéni sajátosságaikhoz képest nagyon 

különböző fejlesztendő célokat fogalmaztak meg. A Mézes óvodában az értékelés alapján kiemelten fontos lenne az aktivitás, közösen 

gondolkodás fejlesztése. A Bújócska Tagóvodában az értékelés alapján igény lenne a kollégák közötti segítőkészség fejlesztésére. A Tóth 

óvodában elsődleges fejlesztési célként fogalmazódott meg a két csoport programjainak különválasztása a jövőben. Az egymás közötti 
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kommunikáció fejlesztése olyan igény, amelyet minden óvoda megfogalmazott, a következő évben hasznos lehetne ennek segítése és támogatása 

esetleg valamilyen előadás/ továbbképzés/ program keretében. 

 

8. Nevelésmentes munkanapok 2017/2018-as nevelési év 

 
Aulich Óvoda   

Időpontja 

Óvodavezető 

által szervezett  

Tagóvoda 

ált.szervezett Téma, előadók Hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) 

2018. 

január 02.   

Gyermekvédelemmel 

kapcsolatos 

ismereteink bővítése 

meghívott előadóval 

Csillag Mirna 

előadása az 

óvodai 

hiányzások és a 

gyermekvédelem 

kapcsolatáról 

Ismereteink 

bővítése 

Az előadás 

interaktív volt, 

kötetlen légkörben   

3 

2018. 

január 26. Csapatépítés   

Csapatépítő 

játékos feladatok. 

Bánhalmi Éva 

előadása. 

Ír táncház. 

Aktív játékokkal 

biztosította 

egymás 

megismerését. Hangulat 

Kollégák 

aktivitása 

3 

2018. 

április 03. 

Egészséges 

életmódra 

nevelés 

csapatépítéssel 

egybekötve   

Pedagógusok lelki 

és testi 

egészségvédelme, 

az örökbefogadás 

témaköre, jogi 

szabályzásának 

bemutatása. 

(Hidvégi Andrea, 

Lőrincz Ernő) 

  

Mozgáskotta 

megismerése Hangulat 

Mozgáskottát csak 

elméletben sikerült 

megismerni, a 

gyakorlati 

bemutató kevés 

volt, az előadó 

személye nem 

fogta meg a 

közönséget. 3 
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2018. 

április 21.   

Tavaszi pedagógiai 

napokon látottak 

megosztása a 

kollégákkal, 

tapasztalatcsere, 

Aulich Mókanapra 

készülés 

Tavaszi 

pedagógiai napok 

A 

tapasztalatcseréből 

sokat tanultunk; a 

rendezvény jól 

sikerült. 

Lelkesedés, őszinte 

vélemények 

megosztása   3 

2018. 

június 08. 

Kirándulás a 

Lázár 

Lovasparkba.   

Csapatépítés 

festői 

környezetben 

Az óvodán kívüli 

program 

lehetőséget 

biztosított a 

kollégák 

megismerésére Szervezés, program   3 
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Mézes Óvoda   

Időpontja 

Óvodavezető 

által 

szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett Téma, előadók Hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

 (0-3-ig) 

2018.01.26 igen           3 

2018.04.03 igen   Egészség nap!       3 

2018.05.18   igen 

Mogyorósi 

Zsuzsanna, XII. 

kerületszakszolgál

at - korai fejlesztő, 

fejlesztőpedagógu

s. Mozgás 

fejlesztési 

terápiák, 

módszerek, 

programok. 

Mozgás és 

figyelem. 

Csoportos 

fejlesztési 

lehetőségek, 

prevenció. Eset-

megbeszélések. 

még nem volt rá 

lehetőség 

megerősítést 

kaptunk, az eddigi 

ismereteink 

újabbakkal 

bővültek. 

korábbi időpontra 

érdemes szervezni, 

hogy lehetőségünk 

legyen még az 

adott tanévben 

alkalmazni a 

megszerzett tudást 

2 

2018.06.08 igen   

Domonyvölgyi 

kirándulás 

(csapatépítés)   

Kollégák 

megismerésére, 

közelebbi 

kapcsolatok 

alakulására volt 

lehetőség kötetlen 

formában.   

3 

2018.06.18   igen 

Csapatépítő 

kirándulás.       
3 
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Manóvár Óvoda   

Időpontja 

Óvodavezető 

által szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett Téma, előadók Hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-ig) 

2017.10.31 Előadások 
  

Autizmus 
Új információval 

nem szolgált.     
1 

2018.01.26 Csapatépítés 

    

Jól éreztük 

magunkat, bár nem 

nagyon tudtunk 

megismerkedni más 

óvodák dolgozóival.     

2 

2018.04.03 Előadások 

  

Egészséges életmód 

Az előadások nem 

adtak hasznos 

információt.  

A mozgásos 

tevékenységek 

viszont roppant 

szórakoztatóak 

voltak, aktívan 

részt vettünk 

benne.  

Jobb előadók 

meghívása. 
1 

2018.05.18 

  

Megbeszélés 

Éves programok 

értékelése, 

következtetések 

levonása. Jövő évi 

tervek, éves 

programtáblázat 

összeállítása. 

Nagy szükségünk 

volt erre a napra, 

hogy ne 

"kutyafuttába" 

kelljen megbeszélni 

az óvodaszintű 

programjainkat. 

Remek 

visszajelzéseket 

tudtunk adni 

egymásnak (ki 

miben volt jó, 

esetleg gyengébb).     

3 
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2018.06.08 Kirándulás 

  

Lázár Lovaspark 

Itt volt alkalom több 

emberrel 

megismerkedni. 

Nagyon jól éreztük 

magunkat ezen a 

programon, 

sajnálhatja, aki 

nem jött:-)))   

3 
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Bújócska Óvoda   

Időpontja 

Óvodavezető 

által szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett Téma, előadók Hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

 (0-3-ig) 

2017.10.31   igen 

Autista gyermekek 

nevelése a 

csoportokban  

Tapasztalatok 

megbeszélése  

Minden csoport 

hozzászólt 

Tájékoztatás a 

témáról, hogy a 

kollégák 

felkészülése 

zökkenőmentes 

lehessen 

2 

2018.01.26 igen   

Bánhalmi Éva 

mester 

programjának 

ismertetése; stb. 

Csapatépítés 

Együtt dolgozás a 

kollégák között a 

dráma játékoknál 

  3 

2018.04.03 igen   
Testi-lelki egészség 

Bogár Zsuzsa; stb. 

Tagintézmények 

közötti kapcsolatok 

épülése 

Sokan aktívan 

vettek részt 

A nap 

dinamikája nem 

volt 

egyensúlyban 

2 

2018.06.08 igen   Kirándulás Csapatépítés 

Részvételi arány 

magas volt, jól 

érezték magukat a 

kollégák, 

felszabadultság és 

összedolgozás 

jellemezte a napot a 

csapat részéről. 

  3 
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Tóth István Óvoda   

Időpontja 

Óvodavezető 

által szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett Téma, előadók Hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) 

2018.01.26 Nevelés nélküli 

munkanap 

    

Egymás megisme- 

réséhez szükséges. 

Jó volt! Jóléreztük 

magunkat. 

További jó 

kapcsolat 

ápolása. 

3 

2018.04.03 Nevelés nélküli 

munkanap 

    

Fontos ismereteket 

kaptunk a 

mozgáskotta 

használatához, 

valamint az örökbe 

fogadás és a mozaik 

családok 

megértéséhez. 

Jó volt! Jóléreztük 

magunkat. 

További jó 

kapcsolat 

ápolása, egymás 

iránti tisztelet 

gyakorlása. 
3 

2018.06.08 Nevelés nélküli 

munkanap 

    

Egymás megisme- 

réséhez szükséges a 

közös kirándulás. Jó 

lenne, ha jövőre 

mindenki így 

gondolkodna. 

Jó volt! Jóléreztük 

magunkat. 

További jó 

kapcsolat 

ápolása, egymás 

megértése. 
3 

2017.11.24 

  

Nevelés nélküli 

munkanap 

Dr. Schneider Júlia 

gyakorló 

gyermekorvos 

tapasztalatai, a 

pszichomotoros 

fejlődés korai 

tüneteiben. Hallás, 

észlelés fontossága. 

csoporton belül, 

szülői tanácsadásra 

Sok ismeretre 

tettünk 

 szert. 

Az ismereteket, 

jó lenne az 

elkövetkező 

időkben 

dokumentálni, 

hogy ne merüljön 

feledésbe. 

3 
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2018.02.09 

  

Nevelés nélküli 

munkanap 

Továbbképzések 

fontos dolgainak át- 

adása. Csoportban a 

gyerekek 

méréseinek 

egyszerűsítése, 

átgondolása, 

kiértékelése. 

csoporton belül, 

szülői fogadó óránál 

Közös dolgokról jól 

tud- 

tunk együtt 

gondolkodni, és 

megoldásokat 

keresni. 

A Szakértői el- 

lenőrzésekre 

általunk vélt 

gyerekeket 

fontos elküldeni, 

és a szülőket 

megértésre bírni 

ez ügyben. 

3 

 

  



89 

 

Patyolat Óvoda   

Időpontja 

Óvodavezető 

által szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett Téma, előadók Hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) 

2017.11.03   Csapat építés 

Az óvoda belső 

díszítése, színes 

mesefigurás 

falfestés. 

Esztétikussá vált a 

folyosó falai. 

Jó szervezés, 

kreatív 

gondolkodás, 

munka felosztása, 

esztétikus eredmény 

Képkeretekre 

nem jutott idő. 

3 

2018.01.26 Csapat építés   

Csapat építő játékos 

feladatok. 

Bánhalmi Éva 

előadása. 

Ír táncház. 

Aktív játékokkal 

biztosította egymás 

megismerését. 

Az Ír táncház és 

zene igazi élmény 

volt. 

Érdekesebb 

előadó és játékok 

jobbak lettek 

volna. 

2 

2018.04.03 

Testi és lelki 

egészségvédelem   

Pedagógusok lelki 

és egészség 

védelme. Hidvégi 

Andrea, Lőrincz 

Ernő 

Mozgáskotta: 

Pszichológus:  

Aktív mozgásos 

program 

felfrissítette az 

óvónőket. 

Mozgáskottáról 

elméletben sok 

mindent 

megtudtunk. 

Többen is rájöttünk, 

hogy keveset 

mozgunk. 

Mozgáskotta 

előadásban több 

gyakorlatnak 

kellett volna 

lennie. 

3 

2018.05.25   

Gyermeknapi 

rendezvény 

Készülés a Vidorka 

napra 

Tartalmas 

gyermeknapi 

rendezvényt sikerült 

tartanunk. 

Rugalmasság a 

dolgozóktól, 

alkalmazkodtak az 

időjárás 

változásaihoz. 

Szervezés 

Több más jellegű 

játékok 

szervezése. 

2 

2018.06.08 Kirándulás   

Csapatépítés, 

egymás 

megismerésére. 

Kötetlen szabad 

légkörben jobban 

megismertük 

egymást. 

Szervezés kitűnő 

volt.   

3 
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Molnár Viktor óvoda   

Időpontja 

Óvodavezető 

által szervezett  

Tagóvoda által 

szervezett Téma, előadók Hasznosulás Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont  

(0-3-ig) 

2107.nov.     

Csapatépítő 

tréning   

Mindegyik előadó 

szakmai 

felkészültsége   

3 

2018.január     

Bánhalmi Éva 

előadása   

Szakmai 

elhívatottsága, 

innovatív szemlélete   

3 

2018.május   

Következő nevelési 

év feladatainak 

megbeszélése     Összetartás   

3 

2018.június 

Kirándulás a 

nevelő testület 

részére     Csapatépítés     

3 

 

 

Összegzés: A nevelésmentes munkanapok eredményesen, jó hangulatban zajlottak a kollégák értékelése alapján. A 2018.04.03. nevelésmentes 

munkanapon hallott Mozgáskotta előadást több intézmény is kevéssé hasznosnak értékelte, elsősorban a gyakorlat hiányát fogalmazták meg 

problémaként. A kollégák pozitívan értékelték a közös nevelőtestületi értekezleteket és igényt tartanának az intézmények közötti kapcsolat 

elmélyítésére. Az év végi kirándulás minden tagintézménynek nagyon tetszett. 

  



91 

 

9. Éves programterv 
 

Aulich Óvoda 

Hónap Nap Tagóvoda Program, rendezvény Helyszín Érintettek száma Hasznosulás, tapasztalat 

09. 12. Aulich 

UTE tornaszakosztályának 

bemutatója, 

gyermekcsalogató Aulich 91 gyerek 

Kerületi országos hírű tornaszakosztállyal a 

kapcsolatunk erősítése, a gyermekekhez a 

torna világának közelebb hozása. 

09. 

18-19-

20-21. Aulich 

Szülői értekezlet 

csoportonként Aulich 

óvodába járó 

gyermekek szülei 

Éves program, csoportok napirendje, 

csoportszokások megismertetése a szülőkkel 

09. 23. Aulich Évadnyitó pizzaparti 

Aulich - 

udvar 

24gyere 

hozzájuk tartozó 

szülők 

Hagyománnyá váló csoport/csapatépítő 

programon a gyerekek, szülők jobban 

megismerték egymást, közösségkovácsoló 

ereje volt. 

09. 27. Aulich 

Őszi hét: piac látogatások, 

szőlő préselés, must készítése 

Aulich -

udvar, 

újpalotai 

piac 91 gyerek 

Hagyomány az óvodában ez a hét, a 

gyerekek a szőlőlé, mustkészítéssel 

megismerkedhetnek 

09. 28. Aulich 

Szüreti bál - Tálas Ágnes 

meghívott vendég 

Aulich - 

udvar 91 gyerek 

Jól sikerült, igazi szüreti mulatság volt 

néptánccal, élő zenével. 

10. 05. Aulich 

Állatok világnapja 

alkalmából állatsimogatás Antalfa utca 24 gyerek 

Az állatsimogatóban testközelben 

megismerkedhettek a gyermekek a 

háziállatokkal. 

10. 06. Aulich Évadnyitó brummogó parti 

Aulich - 

udvar 

17 gyerek 

hozzájuk tartozó 

szülők 

Hagyománnyá váló csoport/csapatépítő 

programon a gyerekek, szülők jobban 

megismerték egymást, közösségkovácsoló 

ereje volt. 

10. 06. Aulich 

Óvodánk névadójára 

emlékezünk 

Aulich Lajos 

emléktábla nagycsoportosok 

13 aradi vértanúra emlékezünk, köztük 

óvodánk névadójára 
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10. 9. Aulich 

Állatok világnapja 

alkalmából Both Zoltán 

vadállatbefogó a vendégünk Aulich 91 gyerek 

Állatokkal testközelben találkozhattak a 

gyerekek, nagy élmény volt. 

10. 21. Aulich Nőtincsi gesztenyeünnep 

Nőtincs 

Sehol-sziget 75 gyerek 

Új, hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek a 

gyerekek az élményekkel teli kiránduláson. 

10. 24-25. Aulich Tökfaragás 

Kozák Téri 

Közösségi 

Ház 50 gyerek 

Tetszett a gyerekeknek, hogy a munkájuk 

produktumát hazavihették. 

11. 10. Aulich Libás-lámpás felvonulás 

Aulich - 

udvar 

91 gyerek + a 

hozzájuk tartozó 

szülők/rokonok Élményekben gazdag program volt. 

11. 

13-14-

15-16-

17. Aulich Fényképezés Aulich 

91 gyerek (aki 

igényelte) Karácsonyi ajándékként készültek a képek. 

11. 

27-28-

29. Aulich Planetárium Ázsia Center 

Süni, Katica, 

Tigris és Nyuszi 

csoport Élményekkel teli program volt. 

12. 01. Aulich 

Az igazi Mikulás - színházi 

előadás Aulich 91 gyerek Nagyon jó volt a színvonalas bábelőadás. 

12. 06. Aulich Mikulás látogatása Aulich 91 gyerek Nagyon várták a gyerekek, boldogok voltak. 

12. 

8-11-12-

13 Aulich Adventi kézműveskedés 

Kozák Téri 

Közösségi 

Ház 

Süni, Katica, 

Tigris és Nyuszi 

csoport Élményekkel teli program volt. 

12. 8. Aulich Adventi vásár Aulich 

óvodánkba járó 

gyermekek szülei Sikerült visszaadni a vásári hangulatot. 

12. 

18-19-

20-21-

22. Aulich 

Karácsonyi ünnepség: 20-a, 

délelőtt egész óvoda, du.  

csoportokban Aulich nagycsoportosok 

Szeretetteljes légkörben telt a közös 

gyertyagyújtás 
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01. 

09-16-

26-30… Aulich 

úszás - keddenként 11 

alkalom 

Csokonai 

Kulturális és 

Sportközpont 

- Tanuszoda 

25gyerek+4felnőtt, 

lila csoport 

Úszás megszerettetése, vízhezszoktatás 

sikeres volt. 

01. 18. Aulich Talpvizsgálat Aulich igény esetén  

Lehetőség volt meggyőződni az ortopédiai 

vizsgálat szükségességéről. 

01. 30. Aulich Mackókiállítás Aulich - aula 

25gyerek+4felnőtt, 

lila csoport 

A mackókiállítás közelebb hozta a 

gyerekekhez e jeles napunkat. 

02. 

5-6-7-8-

9. Aulich 

Farsang: jelmezes felvonulás, 

csíkos-pöttyös- kockás nap, 

pizsamaparti, báb műsor Aulich 95 gyerek 

Hagyomány az óvodában csoportonként a 

versenyjátékok és a jelmezes felvonulás, az 

egész heti beöltözés. 

02. 08. Aulich Iskolalátogatás 

Kolozsvár 

Utcai 

Általános 

Iskola nagycsoportosok Jó kapcsolat fenntartása az iskolával. 

02. 14. Aulich 

Tálas Judittal a farsang 

búcsúztatása Aulich 95 gyerek Elbúcsúztattuk a telet. 

02. 15. Aulich 

Szülői értekezlet az iskolába 

menő gyermekek szüleinek Aulich 

Iskolába menő 

gyermekek 

szüleinek Sikeres volt a szülők tájékoztatása 

02. 16. Aulich Oviolimpia 

Kolozsvár 

Utcai 

Általános 

Iskola 

Iskolába menő 

gyermekek  Jó kapcsolat fenntartása az iskolával. 

03. 01. Aulich Tűzoltók látogatása Aulich 95 gyerek Élményekben gazdag program volt. 

03. 10. Aulich Nyílt nap Aulich 

Leendő 

gyermekek és 

szüleik Óvodánk bemutatása 
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03. 14. Aulich Március 15-ei ünnepség Aulich 95 gyerek 

Hagyományosan megemlékeztünk erről, 

magyarságtudatot erősítettük. 

03. 22. Aulich 

Víz világnapja alkalmából 

vizezés az udvaron. 

Aulich - 

udvar 97 gyerek 

A víz fontosságára sikeresen felhívtuk a 

gyermekek figyelmét. 

04. 28. Aulich 

Húsvéti hagyományok 

ápolása Aulich 97 gyerek Jól sikerült ez a hagyományápolás. 

04. 04. Aulich Locsolkodás Aulich 97 gyerek Nagyon élvezték a gyerekek. 

04. 05. Aulich Szalóki Ágnes - Gingalló 

Budapest 

Bábszínház 24 gyerek Nagyon élvezték a gyerekek. 

04. 06. Aulich Nyílt nap Aulich 

Leendő 

gyermekek és 

szüleik 

Óvodánk bemutatása, nagy volt az 

érdeklődés. 

04. 

9-10-11-

12. Aulich Anyáknapi fotózás Aulich 

97 gyerek igény 

esetén 

Anyák napja alkalmából készültek a képek, a 

szülők elégedettek voltak. 

04. 13. Aulich 

Katasztrófavédelem 

szervezésében 

akadályverseny 

XV. Kerületi 

sportpálya 10 gyerek Nagyon tartalmas, sportos napot töltöttünk el. 

04. 

16-17-

18. Aulich 

A Föld világnapja alkalmából 

ültetés az óvodánkban Aulich 97 gyerek Az óvoda udvarát sikerült megszépítenünk. 

04. 21. Aulich Nyílt nap Aulich 

Leendő 

gyermekek és 

szüleik Óvodánk bemutatása. 

04. 24. Aulich Öko-akadályverseny XV. Fő tér 10 gyerek Élményekkel teli program volt. 

05. eleje Aulich Anyák napja Aulich 97 gyerek + anyák 

Nagyon emlékezetes, megható ünnepség 

volt. 

05. 07. Aulich Piliscsévi kirándulás Piliscsév 92 gyerek Nagyon tartalmas kirándulás volt. 

05. 08. Aulich Bozsik kupa 

Reac 

sportpálya 10 gyerek Jól megszervezett sportesemény volt. 
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05. 09. Aulich 

Koncert a ballagó 

gyerekeknek 

Csokonai 

Közösségi 

Ház 21 gyerek Jól sikerült program volt. 

05. 25. Aulich Pingvin Pityu zenés előadása Aulich 97 gyerek 

A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára 

sikerült felhívni a gyermekek figyelmét. 

05. 26. Aulich Aulich Mókanap Aulich 

Az idejáró és 

leendő gyermekek 

és szüleik 

Nagyon jól sikerült, emlékezetes nap volt 

rengeteg programmal. 

05. 29. Aulich Fogorvosi szűrővizsgálat Aulich 97 gyerek 

A további fogorvosi ellátás szükségességé 

sajnos egyre több gyereket érint. 

05. 31. Aulich 

Látogatás a Fővárosi 

Állatkertbe 

Fővárosi 

Állatkert 72 gyerek 

Emlékezetes nap volt, sok állatot láthattak 

élőben is a gyermekek, akikről eddig csak 

könyvben találkoztak. 

06. 

04-05-

06-07. Aulich évzáró Aulich 97 gyerek Nagyon emlékezetesre sikerült napok voltak. 

06. 07. Aulich ballagás Aulich 

97 gyerek, ballagó 

gyermekek 

rokonai Meghatóra sikerült nap volt. 

 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Minden program nagyon jó volt, a gyerekek nagyon élvezték. 

Leginkább a nem óvodai kereteken belül tartott programok voltak a 

legemlékezetesebbek (Piliscsév, Állatkert…). Az a tapasztalatunk, 

hogy a gyerekek szívesen kirándulnak, szívesen mozdulnak ki az 

óvodából, és ennek a szülők is nagyon örülnek. 

A kötelező szűrővizsgálatok nagyon sok időt vesznek 

igénybe. (Szükséges rossz.) Ennek szükségességét sok szülő 

nem ismeri fel, a gyermekek tovább irányítását nem veszik 

jó néven. (2 pont) 

3 pont 
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Mézes Óvoda 

Hónap Nap Tagóvoda Program, rendezvény Helyszín 
Érintettek 

száma 
Hasznosulás, tapasztalat 

Szept. 13. Mézes 

Szülői Posztós Ágnes 

meghívott vendéggel Tigris csoport 24   

  13.  Mézes 

UTE tornaszakosztály 

óvodás válogatás 

Műfüves 

sportpálya 49 

Több gyermeket kiválogattak, de kevesen 

viszik el a gyermeküket. 

  18. Mézes Szülői értekezlet Füles csoport 21   

  20. Mézes Szülői értekezlet Nyuszi csoport 24   

  22. Mézes 

Szüreti kirándulás, Tigris, 

Nyuszi   49   

  28. Mézes Könyvtárlátogatás 

Pestújhelyi 

Művelődésiház 24 

Nagyon tetszett a gyerekeknek, még sosem 

voltak ilyen helyen. Új helyzet más viselkedésd 

kívánt a gyerekektől, új tapasztalatokat 

szereztek. 

Okt. 04. Mézes 

Vendégünk Bot Zoltán 

vadállat befogó 

Füles, Tigris, 

Nyuszi csoport 69 

Testközelből ismerkedtek a gyerekek az 

állatokkal. 

  11.  Mézes 

Köztisztasági Múzeum, 

interaktív foglalkozás, 

környezetvédelem- 

újrahasznosítás 

SZUK 

Köztisztasági 

Hivatal 24 Élmény és tapasztalás más módszerekkel. 

  18. Mézes Piaclátogatás Öv utcai piac 24 Közvetlen tapasztalás, majd saláta készítése. 

Nov. 06. Mézes Mártonnapi libahét 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 69 

Az egyhetes program lehetőséget adott rá, hogy 

a népszokást megismerjük, minden lehetőséget 

kihasználva. (pl. dalok, játékok, barkácsolás, 

libás ételek,) 
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  14. Mézes Boszik Óvodás focifesztivál 

REAC Budai 

II. László 

stadion 10 gyermek Jó élménnyel jöttek vissza a gyerekek. 

  22. Mézes Karácsonyi fotózás 

Mézes 

tornaszoba 69 

Szülők elégedettek voltak, nagyon sok 

utánrendelés volt. 

  23. Mézes Könyvtárlátogatás 

Pestújhelyi 

Művelődésiház 24   

Dec. 04. Mézes Boszik Óvodás focifesztivál 

Szentkorona 

Ált. Isk. 10 gyermek   

  05. Mézes Mikulás az óvodában 

Füles, Tigris, 

Nyuszi csoport 69 Örömmel várták, pozitív élmény volt. 

  06. Mézes Mézeskalács város építése Óvoda előtere 69 

A szülőkkel együtt sütött mézeskalács házak, 

fenyők, stb. kiállítása közös élményé, ünnepi 

készülődéssé vált. 

  12. Mézes 

Újpesti Katolikus Ált. Isk. 

Karácsonyi kántálás, regölés Tigris csoport 69 

Betekintést kaptak a gyerekek a karácsonyi 

népszokásainkból. Pozitív volt, hogy a 

gyerekek (3.4. osztályosok) adták a műsort. 

  15. Mézes 

Karácsonyi ünnepség az 

óvodánkban 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 69   

Jan. 08. Mézes Úszás, vízhez szoktatás 

Kolozsvár 

Tanuszoda 24   

  10. Mézes Könyvtár látogatás 

Pestújhelyi 

Művelődésiház 24   

  15. Mézes Úszás, vízhez szoktatás 

Kolozsvár 

Tanuszoda 24   
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  16. Mézes 

Családi álarcverseny 

meghirdetése Óvoda előtere 69 

Sok álarc érkezett a házi versenyre. Érdekes, 

meglepő ötletek, megoldások születtek. Szülő-

gyermek, aki nem nevezett, boldogan vett részt 

a szavazásban. A "nyertese" büszkék voltak 

magukra. 

  18. Mézes Szülői értekezlet Tigris csoport 24   

  22. Mézes Úszás, vízhez szoktatás 

Kolozsvár 

Tanuszoda 24   

  23. Mézes Szülői értekezlet Füles csoport 21   

  24. Mézes Ismeretszerző séta 

Óvoda 

környéke 24   

  25. Mézes Szülői értekezlet Nyuszi csoport 24   

  29. Mézes Úszás, vízhez szoktatás 

Kolozsvár 

Tanuszoda 24   

  29. Mézes Medvehét 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 69 

Több összehasonlító, csoportosító versenyt, 

építős, barkácsolós mozgásos játékot 

szerveztünk a témakör köré. Élvezettel, 

próbáltak taktikázni a medvék méretével, 

nagyságával, fajtájával a gyerekek. 

  31. Mézes Talpvizsgálat 

Mézes 

tornaszoba 69 Nem volt nagy érdeklődés a vizsgálat iránt. 

Febr. 05. Mézes Úszás, vízhez szoktatás 

Kolozsvár 

Tanuszoda 24   

  05. Mézes Farsang hete 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 69   
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  06. Mézes Bozsik fesztivál 

Szentkorona 

Ált. Isk. 6 gyermek 

Pozitív élmény volt a gyerekeknek, jó 

szervezéssel. 

  08. Mézes Iskolalátogatás 

Kolozsvár Ált. 

Isk. 24   

  12. Mézes 

Úszás, vízhez szoktatás/ 

Tigris csoport 

Kolozsvár 

tanuszoda 24   

  14. Mézes 

Szülői értekezlet; 

Vendégeink a tanító nénik Tigris csoport 24   

  19. Mézes 

Úszás, vízhez szoktatás/ 

Tigris csoport 

Kolozsvár 

tanuszoda 24   

  21. Mézes 

Ismeretszerző séta/ Tigris 

csoport 

Óvodánk 

környéke 24 

Növények megfigyelése, közvetlen 

megtapasztalás. 

  23. Mézes Oviolimpia/ Tigris csoport 

Kolozsvár Ált. 

Isk. 24 

Versengés közben fejlődött a csapatszellem, 

éhezték a sikert. 

  26. Mézes 

Úszás, vízhez szoktatás/ 

Tigris csoport  

Kolozsvár 

tanuszoda 24   

  28. Mézes 

Ismeretszerző séta/ Nyuszi 

csoport 

Óvodánk 

környéke 24   

Márc. 5. Mézes 

Úszás, vízhez szoktatás/ 

Tigris csoport 

Kolozsvár 

tanuszoda 24   

  6. Mézes 

Ismeretszerző séta/Tavaszi 

séta/ Nyuszi csoport  

Óvodánk 

környéke 24 

Természet közvetlen megfigyelése, gyalogos 

közlekedés tapasztalatai. 

  7. Mézes 

Ismeretszerző séta/Ébredő 

természet/Tigris csoport 

Óvodánk 

környéke 24   

  8. Mézes 

Ismeretszerző 

séta/Hóvirágkeresés/ Füles 

csoport 

Óvodánk 

környéke 21 

Gyalogos közlekedést megtapasztalták 

csoportosan. 

  10. Mézes Nyíltnap az óvodában Mézes óvoda     
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  12. Mézes 

Úszás, vízhez szoktatás/ 

Tigris csoport 

Kolozsvár 

tanuszoda 24   

  13. Mézes 

Márc. 15-i megemlékezés/ 

Nyuszi csoport, Tigris 

csoport 

Pestújhelyi 

emlékmű 48   

  19. Mézes 

Víz hete, víz világnapja az 

óvodában 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 69 

Vizes játékok, kísérletek széleskörű ismeretet 

adtak a gyerekeknek. 

  19. Mézes 

Úszás, vízhez szoktatás/ 

Tigris csoport 

Kolozsvár 

tanuszoda 24   

  21. Mézes 

Könyvtárlátogatás/ Tigris 

csoport 

Pestújhelyi 

Művelődésiház 24   

  26. Mézes 

Úszás, vízhez szoktatás/ 

Tigris csoport 

Kolozsvár 

tanuszoda 24 

6 gyermekünk a haladók közé került, 5 

gyermek tovább folytatta szülővel a 

tanfolyamot. 

  28. Mézes Nyuszi jár az óvodában 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 69 

Népszokás elmélyítése, tojások-ajándékok 

játékos megkeresésével élményeket szereztek. 

Ápr. 4. Mézes 

 Húsvéti népszokások, 

locsolkodás az óvodában 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 69   

  6. Mézes Nyíltnap az óvodában Mézes óvoda 69   

  9. Mézes Fotózás anyák napjára Nyuszi csoport 24   

  10. Mézes Fotózás anyák napjára 

Tigris, Füles 

csoport 44 

Szülők elégedettek voltak, nagyon sok 

utánrendelés volt. 

  12. Mézes 

Könyvtárlátogatás/ Tigris 

csoport 

Pestújhelyi 

Művelődésiház 24   
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  13. Mézes 

Ismeretszerző 

séta/Természet 

változásai/Nyuszi csoport   24   

  16. Mézes 

Föld hete, földnapja az 

óvodában 

Tigris, Nyuszi, 

Füles csoport 68   

  19. Mézes 

Virágültetés az óvodai 

kertbe Tigris csoport 23 

Élmény és tapasztalás növényültetés a 

szabadban. 

  20. Mézes Nyíltnap az óvodában Mézes óvoda 69   

  20. Mézes 

Virágültetés az óvodai 

kertbe 

Füles, Nyuszi 

csoport 45 

Élmény és tapasztalás növényültetés a 

szabadban. 

  24. Mézes 

Vidám Vándorok: Kaland a 

dzsungel mélyén 

meseelőadás 

Mézes 

tornaszoba 68   

  26. Mézes 

Ismeretszerző séta/Tavaszi 

séta/Nyuszi csoport 

Óvodánk 

környéke 24   

  27. Mézes 

Ismeretszerző séta/Tavaszi 

séta/ Tigris csoport 

Óvodánk 

környéke 23   

Máj. 3. Mézes 

Anyák napi köszöntő /Füles 

csoport Füles csoport 21   

  4. Mézes 

Anyák napi köszöntő / 

Nyuszi, Tigris csoport 

Tigris, Nyuszi 

csoport 47   

  8. Mézes 

III. Bozsik óvodás 

futballtorna 

XV. Kerület 

Budai II. 

László Stadion 10 

Ismét sikerélménnyel, pozitív hangulatban telt 

a focitorna. 

  9. Mézes 

Kovácsovics Fruzsina 

előadása /Tigris cs. 

Csokonai 

Művelődési 

ház 23 

Nagyon tetszett a gyerekeknek. Új helyzet más 

viselkedésd kívánt a gyerekektől, új zenei 

tapasztalatokat szereztek. 
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  10. Mézes 

Madarak és fák 

napja‒faátadás/ Nyuszi, 

Tigris csoport 

Mézes óvoda 

udvara 47 

Boldog érzés töltötte el a kisebbeket, hogy 

mostantól ők gondozzák, vigyáznak az udvar 

fáira. 

  16. Mézes 

Állatkertbe látogatunk/ 

Nyuszi csoport 

Budapesti 

Állatkert 24   

  18. Mézes 

Nevelés Nélküli Nap a 

Mézesben Mézes óvoda 13   

  23. Mézes 

Mozdulj! vetélkedő a 

műfüves pályán 

Műfüves 

sportpálya 47 

Együtt szurkoltak, izgultak, élvezték a 

feladatokat, a közös versengést. 

  24. Mézes Évzáró a Füles csoportban Füles csoport 21   

  25. Mézes Évzáró a Nyuszi csoportban Nyuszi csoport 24   

Június 2. Mézes Nagyok Búcsúztatója /Tigris Tigris csoport 23   

  4. Mézes Állatkerti séta /Tigris 

Budapesti 

Állatkert 23 

Újabb élménnyel, ismeretekkel gazdagodtak, 

tapasztalataikat újabb formában kellett 

alkalmazniuk. 

  6. Mézes 

Fogászati szűrés/Füles 

Nyuszi Tigris Mézes óvoda 68   

  8. Mézes Nevelés nélküli nap Domonyvölgy 4   

  14. Mézes 

Kirándulás Piliscsév 

Játszóparkba 

Piliscsévi 

Játszópark 43 Élményben gazdag kirándulás volt. 

  18. Mézes Nevelés nélküli nap Szilvásvárad 8   

 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Igyekeztünk gyermek közeli programokat szervezni, melyek az 

élményszerzés mellett új ismereteket is adtak óvodásainknak. 

Amennyire lehetett közvetlen megtapasztalásban 

részesüljenek. 

Programok szervezésénél továbbra is válogassunk, tájékozódjunk 

szélesebb körben, bevált programok után érdeklődjünk óvodáink 

körében, tapasztalatok átadása. 

3 
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Manóvár Óvoda 

Hónap Nap Tagóvoda Program, rendezvény Helyszín 
Érintettek 

száma 
Hasznosulás, tapasztalat 

Szept 25 
 

Kirándulás Piliscsév Teljes óvoda 
Nagyon jól éreztük magunkat. A hely és a 

programok is megfelelőek voltak 

Október      2-6   

Állatok Világnapja projekt 

hét 

Csoportszobák, 

aula Mindenki 

A kiállítás nagyon szép lett, minden csoport 

lelkiismeretesen felkészült rá. A vetítés 

érdekes volt, differenciált az életkorok szerint. 

A programsorozat pozitívan hatott 

közösségünkre, a gyerekeknek élményt adott. 

Október 24-27.   Egészséghét 

Csoportszobák, 

aula Mindenki 

A közös vetítés és buli nagyon jól sikerült, 

felszabadult vidám együttlét volt.  

November 10   Márton nap 

Udvar, 

csoportszobák 

Szülőkkel közös 

nyitott program 

A tökfaragó "versenyre" sok családunk 

benevezett. Az udvari közös lámpás kivonulás 

izgalmas volt. A szülők részéről rengeteg 

pozitív visszajelzést kaptunk.  

November 27 Manóvár 

Mozgó planetárium 

előadása Ázsia Center 25-25 fő 

Gyermekek élvezték a programok, hasznos 

tapasztalatszerzés volt. 

December 1 Manóvár Adventi gyertyagyújtás Aula Mindenki Hangulatos volt 

December 5 Manóvár Mikulás ünnep 

Csoportszobák, 

aula Minden gyermek 

Mindig izgatottan várják a Mikulást a 

gyermekek. Idén is úgy szerveztük, hogy 

csoportról csoportra járt. 

December 8 Manóvár Adventi gyertyagyújtás Aula Mindenki Hangulatos volt 

December 18 Manóvár Óvónénik kórusa - koncert Aula Mindenki 

Gyerekek élvezték, jövőre is szívesen 

csatlakozunk. 

December 15 Manóvár Adventi gyertyagyújtás Aula Mindenki Hangulatos volt 

December 15 Manóvár Karácsonyi ünnepség Aula 

Minden gyermek 

és szülő 

Hangulatos volt, szülők részéről nagy volt az 

érdeklődés, szűkösen voltunk az aulában. 

Jövőre más/nagyobb helyszínt kell keresnünk. 

Február 1 Manóvár 

Előfarsang - Föld népei 

ruhák Csoportok/aula Mindenki 

Ötletes, vicces jelmezekben érkeztek a 

gyermekek, látszott, hogy a szülők aktívan 
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készültek erre az élmény napra. Sok vidám 

program volt. 

Február 9 Manóvár Farsang Csoportok/aula Mindenki 

Versenyfeladatok a csoportban jó hangulatban 

zajlottak. Az óvónénik meseelőadását 

élvezték a gyermekek. 

Február 13   Versmondó verseny Czabán iskola 5 gyermek Sikeresek voltak versmondóink 

Február 22-23 Manóvár Fotózás       

Február 23   Oviolimpia 

Kolozsvár 

Iskola 10 fős csapat Élvezték a versenyt, sok ajándékot kaptunk 

Február 26 Manóvár Operett Színházi előadás Operett 30 gyermek Gyönyörű előadást láttunk 

Március 14 Manóvár Ünneplés, koszorúzás 

Aula/Templom 

téri emlékmű Mindenki 

Piros-fehér-zöld ruhában jöttünk óvodába, a 

nagyok egy megható műsorral kedveskedtek 

nekünk, utána kivonultunk az emlékműhöz a 

gyerekek által készített zászlókkal, 

kokárdákkal. Szép élményeket szereztek. 

Április 4 Manóvár Locsolkodás Csoportszobák Mindenki Ismét sok tojást gyűjtöttek locsolóink:-) 

Április 4 Manóvár Úszás 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   

Április 6 Manóvár 

Nyílt nap a leendő 

kiscsoportosoknak Maci csoport   Sok érdeklődő család volt. 

Április 11 Manóvár Úszás 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   

Április 13 Manóvár 

Nyílt nap a leendő 

kiscsoportosoknak Maci csoport   Sok érdeklődő családunk volt. 

Április 14 Manóvár 

Nyílt nap a leendő 

kiscsoportosoknak Maci csoport   

Sikeresek voltak a nyílt napok, szülők 

visszajelzései pozitívak voltak. 

Április 16 Manóvár Föld napi ültetés Udvar Mindenki Sikeres volt 

Április 18 Manóvár Kerületi szakmai bemutató Aula 

Süni és nyuszi 

csoport 

Mozgáskotta foglalkozást tartottunk. Pozitív 

visszajelzéseket kaptunk. 

Április 18 Manóvár Úszás 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   

Április 24   Akadályverseny Fő tér 50 gyermek Jól éreztük magunkat 
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Április 25 Manóvár Úszás 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   

Május 4 Manóvár Anyák napi ünnepség Csoportszoba 3 csoport Meghitt műsorok voltak 

Május 7 Manóvár Anyák napi ünnepség Csoportszoba 1 csoport Meghitt műsor volt 

Május 9 Manóvár Ballagó buli CSOKI 

Ballagó 

gyermekek Nagyon jó buli volt, élvezték a gyerekeink. 

Május 16 Manóvár Uszoda 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   

Május 23 Manóvár Uszoda 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   

Május 25 Manóvár Évzáró Aula Nyuszi csoport   

Május 26 Manóvár Évzáró Aula Süni csoport   

Május 29 Manóvár Kirándulás Nőtincs Mindenki 

Nagyon jó helyszín, remek programok. Sok 

élményt szereztünk. 

Május 30   Kihívás napja 

REAC 

Sportpálya Nagycsoportosok   

Június 2 Manóvár Évzáró aula Maci csoport   

Június 6 Manóvár Uszoda 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   

Június 9 Manóvár Évzáró Aula Mókus csoport   

Június 13 Manóvár Uszoda 

Kolozsvár 

Tanuszoda Nagycsoportosok   
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Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Nevelői közösségünk szívesen és aktívan szervez közös programokat óvodai 

szinten. Mindenki megtalálja benne a neki illő feladatot/szerepet. Ilyenkor 

nem csak a váltótársakkal hanem a többi kollégával is együttműködünk, 

megtaláljuk a közös hangot. Csapatépítés terén is fontosak ezek programok. 

A gyerekeknek hatalmas élmény. Az utóbbi években nemcsak élmény 

napokat, hanem élmény heteket/projekteket szervezünk/tervezünk a 

gyerekeknek. (Ezek során különleges ismereteket is szereznek játékos 

módon.) További években is folytatjuk! 

  3 
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Bújócska Óvoda 

Hónap Nap Tagóvoda Program, rendezvény Helyszín Érintettek száma Hasznosulás, tapasztalat 

2017. 

szept 
4 Bújócska  Értekezlet 

Óvónői 

szoba 
9 Feladatvállalások ösztönzése  

  18-22 Bújócska  Egészséghét Csoportok 4 csoport Gyerekek korának megfelelő volt 

  22 Bújócska  Szüreti mulatság táncház udvar 4 csoport Közösség formáló hatású program 

  25 Bújócska  Piliscsévi kirándulás 
Piliscsév 

Játékpark 
3 csoport 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  29 Bújócska  Szelektíven jobb  Aula 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

10 6 Bújócska  Állatok világnapja  Udvar 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  18 Bújócska  Madarász előadás Sószoba 3 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  27 Bújócska  Színházi előadás PEKH 2 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

11 10 Bújócska  Liba Nap Óvoda 
4 csoport és a 

szülők 

Családok közötti kapcsolatok alakítása, 

formálása a közös élménnyel 

  13 Bújócska  Madarász Kirándulás 
Apát-kút 

völgy 
3 csoport 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  17.  Bújócska  Színházi előadás PEKH 2 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

12 1 Bújócska  Adventi készülődés Aula 4 csoport 
Ráhangolódás az ünnepekre, egymásra való 

odafigyelés 

  6 Bújócska  Mikulás csoportok 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  8 Bújócska  
Karácsonyi vásár adventi 

készülődés 
Aula 

4 csoport és a 

szülők 

Ráhangolódás az ünnepekre, egymásra való 

odafigyelés, családok bevonása a hangolódásba. 
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  12 Bújócska  Madarász előadás Sószoba 3 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  15 Bújócska  Adventi készülődés Aula 4 csoport 
Ráhangolódás az ünnepekre, egymásra való 

odafigyelés 

  19 Bújócska  

Adventi készülődés Ének 

munkaközösség előadása, 

délután közös karácsonyvárás 

a szülőkkel 

Aula 
4 csoport és a 

szülők 

Ráhangolódás az ünnepekre, egymásra való 

odafigyelés 

2018. 

jan. 
5 Bújócska  újévi kikiáltó Aula 4 csoport 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  10 Bújócska  Madarász Kirándulás Margitsziget 3 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  12 Bújócska  Táncház Aula 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  19 Bújócska  Előfarsang Aula 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

02. 2 Bújócska  Medvenap Aula 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  7 Bújócska  Madarász előadás Sószoba 3 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  9 Bújócska  Farsang 
Aula és 

csoportok 
4 csoport 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  16 Bújócska  Színházi előadás PEKH  3 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  23 Bújócska  Kézműves Aula 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

03. 2 Bújócska  Táncház Aula 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 
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  7 Bújócska  Madarász Kirándulás 
Veresegyház 

Medvepark 
3 csoport   

  13 Bújócska  Március 15.-i megemlékezés 
Pestújhelyi 

tér 
3 csoport 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  22 Bújócska  Víz Világnapja 
Minden 

csoport 
4 csoport 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  23 Bújócska  Színházi előadás PEKH 2 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

04. 19 Bújócska  Föld napja ültetés Udvar 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  11 Bújócska  Madarász előadás Sószoba 3 csoport   

  20 Bújócska  Színházi előadás PEKH 2 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  24 Bújócska  Öko akadályverseny Fő tér 
10 gyerek 3 

felnőtt 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

05. 4 Bújócska  Tűzoltónap 
Udvar és 

aula 
kb:65 fő 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  9 Bújócska  Színházi előadás 

Csokonai 

Művelődési 

Ház 

Ballagó gyerekek  
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  18 Bújócska  
Madarak és fák napja 

Madarász kirándulás 

Apát-kút 

völgy 
4 csoport   

  25 Bújócska  Sportnap Udvar 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  30 Bújócska  Kihívás napja 
Budai II. 

Stadion 
1 csoport 

Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

6 4 Bújócska  Nőtincs kirándulás 

Nőtincs 

Sehol-sziget 

élménypark 

4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 
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  4-7-ig Bújócska  Ovis hét Udvar 4 csoport 
Gyermekek tapasztalatainak és élményeinek 

gazdagítása 

  7 Bújócska  Gyereknap Udvar 
4 csoport és 

szülők 

Családok közötti kapcsolatok alakítása, 

formálása a közös élménnyel 

 

Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

A családok részvétele a közös programokon, a 

kirándulások és a családi programok jól szervezettek 

és jó hangulatúak voltak 

A munkatervben vállalt feladatok nagy része megvalósult, de az óvodai 

programok szervezésére és lebonyolítására nagyjából mindig ugyanarra a két- 

három emberre lehet számítani, a többieknek feladat kiosztható, de önként nem 

vállalnak szívesen. Ezért a pontszám. 

2 
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Tóth István Óvoda 

Hónap Nap Tagóvoda Program, rendezvény Helyszín Érintettek száma Hasznosulás, tapasztalat 

09.18-

09.22 

h-p Tóth I. 

óvoda 

Őszi hét Óvoda udvar 48 gyerek Hagyományok őrzése 

20.szept   Tóth I. 

óvoda 

OMÉK.2017 Hungexpo 13 gyerek Mezőgazdasági ismeretek bővítése 

22.szept p Tóth I. 

óvoda 

Szüreti mulatság Óvoda udvar 48 gyerek, szülők, 

testvérek 

Hagyományok őrzése 

28.szept   Tóth I. 

óvoda 

Állatkert látogatás  Állatkert 48 gyerek, szülők Ismeretek bővítése 

03.okt   Tóth I. 

óvoda 

 Állatok Világnapja  Óvoda udvar 48 gyerek Ismeretek bővítése 

05.okt   Tóth I. 

óvoda 

Szomjoltóság –Tűzoltó nap 

 az oviban 

Óvoda udvar 48 gyerek Ismeretek bővítése 

13.okt   Tóth I. 

óvoda 

Kirándulás Veresegyházi 

 Medveparkba 

Veresegyház 

Medve- 

park 

48 gyerek, szülők Az állatok megfigyelése 

25.okt   Tóth I. 

óvoda 

Környezetvédelmi oktató- 

program „Földünkért  

Óvoda  48 gyerek Ismeretek bővítése 

27.okt   Tóth I. 

óvoda 

P.K. H. – Színház, Könyvtár- 

látogatás 

Pestújhelyi 

Közösségi 

 Ház 

33 gyerek Színházba járás fontossága és erősítése, 

ismeretek bővítése 

10.nov   Tóth I. 

óvoda 

Márton napi kézműves délután  Óvoda  48 gyerek, szülők Hagyományok őrzése 

17.nov   Tóth I. 

óvoda 

P.K. H. – Színház, Könyvtár- 

látogatás 

Pestújhelyi 

Közösségi 

 Ház 

33 gyerek Színházba járás fontossága és erősítése, 

ismeretek bővítése 

24.nov   Tóth I. 

óvoda 

Adventi kézműves délután Óvoda    Hagyományok őrzése 

07.dec   Tóth I. Zenés Mikulási műsor Óvoda  48 gyerek Hagyományok őrzése 
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óvoda 

19.dec   Tóth I. 

óvoda 

Karácsony az oviban  Óvoda  48 gyerek Hagyományok őrzése 

12.jan   Tóth I. 

óvoda 

Játékos délután  Óvoda  48 gyerek, szülők Közös játék fontosságának erősítése 

19.jan   Tóth I. 

óvoda 

Játékos délután  Óvoda  48 gyerek, szülők Közös játék fontosságának erősítése 

22.jan   Tóth I. 

óvoda 

Mese, mese mátka  

– régi idők szép meséi 

Óvoda  48 gyerek Régi idők tisztelete, 

 ismeretek bővítése 

07.febr   Tóth I. 

óvoda 

Farsang az oviban  Óvoda  48 gyerek Hagyományok őrzése 

15.febr   Tóth I. 

óvoda 

Pótfarsang az oviban  Óvoda  48 gyerek Hagyományok őrzése 

16.febr   Tóth I. 

óvoda 

P.K. H. – Színház, Könyvtár- 

látogatás 

Pestújhelyi 

Közösségi 

 Ház 

33 gyerek Színházba járás fontossága és erősítése, 

ismeretek bővítése 

14.márc   Tóth I. 

óvoda 

Március 15. a szobornál  Templom tér 11 gyerek Tisztelet adás a hősök 

 előtt 

23.márc   Tóth I. 

óvoda 

P.K. H. – Színház, Könyvtár- 

látogatás 

Pestújhelyi 

Közösségi 

 Ház 

33 gyerek Színházba járás fontossága és erősítése, 

ismeretek bővítése 

27.márc   Tóth I. 

óvoda 

Húsvét az oviban  Óvoda  48 gyerek Hagyományok őrzése 

13.ápr   Tóth I. 

óvoda 

Apák napja, sok mozgással!  Sport pálya 48 gyerek, szülők Szülők szeretete és tisztelete, 

 közös játék élményével. 

20.ápr   Tóth I. 

óvoda 

P.K. H. – Színház, Könyvtár- 

látogatás 

Pestújhelyi 

Közösségi 

 Ház 

33 gyerek Színházba járás fontossága és erősítése, 

ismeretek bővítése 

04.18-

20  

  Tóth I. 

óvoda 

Virágültetés az oviban Óvoda udvar 48 gyerek, szülők Szépérzék, igényes környezet kialakítása 
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09.máj   Tóth I. 

óvoda 

Anyák napja és Évzáró az 

oviban  

– Katica csoport 

Óvoda  48 gyerek, szülők Szülők szeretete és tisztelete, 

 közös játék élményével. 

10.máj   Tóth I. 

óvoda 

Anyák napja és Évzáró az 

oviban  

– Süni csoport 

Óvoda  48 gyerek, szülők Szülők szeretete és tisztelete, 

 közös játék élményével. 

18.máj   Tóth I. 

óvoda 

Gyereknap az oviban Óvoda udvar 48 gyerek, szülők A gyerekre való értő odafigyelés 

fontossága a közös játék élményével 

22.máj   Tóth I. 

óvoda 

Állatkert látogatás Állatkert 48 gyerek, szülők Ismeretek bővítése 

29.máj   Tóth I. 

óvoda 

Rendőrnap az oviban Óvoda udvar 48 gyerek nem valósult meg 

01.jún   Tóth I. 

óvoda 

Ballagás az oviban Óvoda udvar 48 gyerek, szülők Az óvodából-iskolába  

való átmenet 

01.jún   Tóth I. 

óvoda 

Ballagós meglepetés buli 

szülőkkel 

Óvoda  11 gyerek, szülők Szép emlékek erősítése 

06.jún   Tóth I. 

óvoda 

Év végi kirándulás Királyrét 48 gyerek, szülők Ismeretek bővítése 
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Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Nagyon sok jó, és érdekes programon vettünk részt a gyerekekkel, amit 

minden bizonnyal szeretnek, főleg a nagyobbak, viszont a kicsiknek ez 

néha sok. A sportos Apák napját, mindig örömmel fogadják a gyerekek, 

apukák/nagypapák egyaránt. 

Az Anyák napját is szeretnénk ilyen játékosra váltani, hisz itt is a közös 

játék, jókedv lenne a lényeg. Az idei évben "Bolond bál" került 

megszervezésre a szülők kérésére. A színpadon való szereplés nagyon 

tetszett a gyerekeknek és maga a program is.  

 A ballagási meglepetés buli, egy nagyon jó hangulatban eltöltött utolsó 

együttlét az óvónők, a ballagós gyerekek és szülei számára. 

Az idén részt vettünk a Bozsik foci programban. Érdekesebbnek és 

értékesebbnek ítéltük meg a Sportmanó foglalkozásokat, ami öt 

sportágat karol fel, egy év leforgása alatt (foci, kosárlabda, kézilabda, 

tenisz, floorball). 

Az Anyák napját játékos formára fejleszteni, akár az Apák 

napját. 

A programokat úgy megvalósítani, hogy a nyugalmat ne 

borítsa fel állandóan. 

Az óvodai csoportban, egyre több a fejlesztést igénylő gyerek, 

számukra fontos lenne a nyugodt, kiegyensúlyozott idő és 

légkör biztosítása. 

Mindenki magáénak érezze a programokat, illetve a két 

csoport, külön tervezi a következő év programjait, mely 

remélhetőleg szabad választás alapján minden csoportos 

óvónőre annyi terhet ró amennyit mosolyogva bír 

megvalósítani. 

2 
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Patyolat óvoda 

Hónap Nap Tagóvoda Program, rendezvény Helyszín Érintettek száma Hasznosulás, tapasztalat 

09.          1. Patyolat Játszóterezés Csilinga játszótér 

25gyerek+3+szülők lila 

csoport 

Az eltelt nyár után a 

közösség összetartása 

sikerült az óvodán kívül. 

09.         12. Patyolat Gyermek vasutazás Hűvösvölgy 

18gyerek+3felnőtt, piros 

csoport 

Élményekkel teli program 

volt. 

09.          20. Patyolat OMÉK kiállítás Hungexpo 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Tartalmas programon 

megismerkedhettek az 

állattartással és sok más 

hasznos dologgal. 

09. 25-29. Patyolat 

Őszi hét: piac látogatások, 

szőlő préselés, barkácsolások, 

Mihály napi népszokások, 

terménybábok kiállítása, 

Szüreti mulatsággal zárul Patyolat óvoda, piac 120gyerek+20felnőtt+szülők 

Hagyomány az óvodában ez 

a hét, melyben a szülők is 

aktívan részt vesznek. 

10.         5. Patyolat Állatok világnapja Állatkert 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Jól sikerült, hasznos 

tapasztalásokat gyűjtöttek a 

gyerekek. 

10.        19. Patyolat Kirándulás Fóti tó 

25gyerek+4felnőtt, kék 

csoport 

Vonatozással nagy 

élményhez juttatták a 

gyerekeket. 

10.         26. Patyolat Pékség látogatása Rákos úti pékség 

25gyerek+4felnőtt, sárga 

csoport 

Új hasznos tapasztalatokat 

gyűjtöttek a gyerekek. 

10.         27. Patyolat Ősz búcsúztató Patyolat óvoda 25gyerek+4felnőtt+szülők 

Hagyomány a csoportban, 

hogy kézműves délutánon 

elkészítjük a lámpásokat és 

felvonulunk azokkal az 

udvaron. 

11.          6. Patyolat Márton nap Patyolat Óvoda 

25gyerek+3+szülők sárga 

csoport 

Hagyomány a csoportban a 

Márton napi népszokás 
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felelevenítése. 

11.          7. Patyolat 

Vonatozás és pályaudvar 

megfigyelése Nyugati pu. 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Új hasznos tapasztalatokat 

gyűjtöttek a gyerekek. 

11.         10. Patyolat Márton napi népszokások Patyolat óvoda 

25gyerek+3felnőtt, lila 

csoport,18+3felnőtt, piros 

csoport 

Népszokás felelevenítése 

játékokkal. 

11.         16. Patyolat Múzeum látogatás 

Mezőgazdasági 

múzeum 25+4felnőtt, kék csoport 

Múzeum pedagógiai 

játékokon is részt vettek. 

11.          21. Patyolat Múzeum látogatás 

Természettudományi 

múzeum 

18gyerek+3felnőtt, piros 

csoport 

Élményekkel teli program 

volt. 

11.          24. Patyolat Családi kézműves délután Patyolat óvoda 

25gyerek+3felnőtt, zöld 

csoport, 

Élményekkel teli program 

volt. 

12.            5. Patyolat Mikulás Patyolat Óvoda 120gyerek+20felnőtt 

Élményekkel teli program 

volt. 

12.          11. Patyolat Múzeum látogatás 

Mezőgazdasági 

múzeum 25+4felnőtt, sárga csoport 

Múzeum pedagógiai 

játékokon is részt vettek. 

12.          12. Patyolat Adventi kézművezés Patyolat óvoda 

18gyerek+3felnőtt, piros 

csoport 

Élményekkel teli program 

volt. 

12.          13. Patyolat Luca napi kézművezés Patyolat óvoda 

25+3felnőtt+ szülők sárga 

csoport 

Népszokás felelevenítése 

játékokkal, kézművességgel. 

12.          15. Patyolat 

Karácsonyi ünnepség: reggel 

egész óvoda, piros, lila, kék 

csoportban 16 órától 

szülőknek, játszó délelőtt 

sárga és zöld csoportban. Patyolat óvoda 120gyerek+20felnőtt 

Szeretetteljes légkörben 

együtt ünnepeltek a gyerekek 

és a szülőkkel. 
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01.          12. Patyolat Játszóház Récsey játszóház 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Élményekkel teli program 

volt. 

01.          29. Patyolat Medvehét Patyolat óvoda 120gyerek+20felnőtt 

Hagyomány óvodánkban, 

maci nappal végződik, jól 

sikerült. 

02.           8. Patyolat Előfarsang: Kalóz parti Patyolat óvoda 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Élményekkel teli program 

volt. 

02.           9. Patyolat 

Farsang: jelmezes felvonulás, 

báb műsor Patyolat óvoda 120gyerek+20felnőtt 

Hagyomány az óvodában 

csoportonként a 

versenyjátékok és a jelmezes 

felvonulás, báb műsorral. 

02.          14. Patyolat Bálint nap Patyolat óvoda 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Barátság, szeretet 

összetartozás kiemelésével, 

szociometria elkészítése. 

03.          01. Patyolat Pékség látogatása Rákos úti pékség 

25gyermek+4felnőtt 

, kék csoport 

Új hasznos tapasztalatokat 

gyűjtöttek a gyerekek. 

03.          14. Patyolat 

Nemzeti ünnepünk, toborzás 

népi gyermekjáték 

bemutatása Patyolat óvoda 120gyerek+20felnőtt 

Idén előszőr népi 

gyermekjátékokkal toborzást 

játszottunk el az 

óvodásoknak a 

néptáncosokkal. 

03.          22. Patyolat Víz világnapja Patyolat óvoda 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Vízzel kapcsolatos játékokat 

játszottunk, 

kézműveskedtünk. 

03.          27. Patyolat Húsvét: bűvész műsor Patyolat óvoda 120gyerek+20felnőtt 

Élményekkel teli program 

volt. 
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03.          28. Patyolat 

Családi kézműveskedés: tojás 

festés Patyolat óvoda 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport, szülők 

25gyerek+3felnőtt+szülők, 

sárga csoport 

Tojást festettünk és más 

húsvéti díszeket készítettünk. 

03.          29. Patyolat 

Indián parti és családi 

kézműves délután Patyolat óvoda 

18gyerek+3felnőtt, piros 

csoport és 25+3+szülők, 

zöld csoport 

Élményekkel teli program 

volt. 

04.          03. Patyolat 

Locsolkodás: lila és sárga 

csoportban Patyolat óvoda 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport, szülők 

25gyerek+3felnőtt+szülők, 

sárga csoport 

Hagyományosan ezt a 

népszokást is ápoltuk. 

04.          11. Patyolat Állatkerti séta Fővárosi Állatkert 

25gyerek+4felnőtt, sárga 

csoport 

Jól sikerült, hasznos 

tapasztalásokat gyűjtöttek a 

gyerekek. 

04.          12. Patyolat Kirándulás 

Veresegyházi 

Medve park 

24gyerek+4felnőtt, kék 

csoport 

Jól sikerült, hasznos 

tapasztalásokat gyűjtöttek a 

gyerekek. 

04. 

17 és 18-

án Patyolat Virág ültetés Patyolat óvoda  120gyerek+20felnőtt+szülők 

Hagyomány óvodánkban, 

hogy minden évben a 

szülőkkel együtt ültetnek 

virágokat a gyerekek, 

óvodánk díszítéséhez 

hozzájárulva. 

04.         20. Patyolat Föld világnapja 

Kerületi Hulladék 

hasznosító központ 90gyerek+11felnőtt 

Idén először jártunk 

szervezett programon belül a 

Hulladék hasznosítóban. Jó 

program volt. 
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04.  

 

21.23.24. Patyolat Nyílt nap Patyolat óvoda 9 felnőtt 

Idén először volt nyílt 

napunk szombaton. Nagy 

volt az érdeklődés. 

04.         27. Patyolat Kirándulás 

Nőtincs, Sehol 

sziget 120gyerek+20felnőtt 

Nagyon tartalmas napot 

töltöttünk az élmény 

parkban. 

05.        04. Patyolat 

Anyák napja, piros, sárga, lila 

és évzáró kék csoportban Patyolat óvoda 

70gyerek+8felnőtt 

25gyerek+3felnőtt 

Nagyon emlékezetes 

ünnepségek voltak. 

05.        09. Patyolat Koncert a ballagóknak Csokonai Műv.ház 32gyerek+5felnőtt 

Nagy élmény volt a 

ballagóknak. 

05.         15. Patyolat Állatkerti séta Fővárosi Állatkert 

25gyerek+4felnőtt, lila 

csoport 

Élményekkel teli program 

volt. 

05.          18. Patyolat 

Anyák napja és évzáró: zöld 

csoport Patyolat óvoda 25gyerek+3felnőtt+szülők 

Nagyon emlékezetes 

ünnepség volt. 

05.         23. Patyolat Évzáró sárga csoport Patyolat óvoda 25gyerek+3felnőtt+szülők 

Nagyon emlékezetes 

ünnepség volt. 

05.         25. Patyolat Vidorka nap Patyolat óvoda 120gyerek+20felnőtt+szülők 

Hagyományos 

gyermeknapunkat idén 

változatos időjárás próbálta 

megzavarni. Jól sikerült.  

05.          30. Patyolat 

Évzáró és ballagás, piros 

csoport, 

Fagyizás, sárga csoport 

Patyolat óvoda 

 

Rákos úti fagyizó 

20gyerek+4felnőtt+szülők 

24gyerek+3felnőtt 

Nagyon emlékezetes 

ünnepség volt. 

Élményekkel teli program 

volt. 

06.          01. Patyolat 

Évzáró és ballagás: lila 

csoport Patyolat óvoda 25gyerek+4felnőtt+szülők 

Nagyon emlékezetes 

ünnepség volt. 

06.         15. Patyolat 

Pizsama parti alvással: lila 

csoport Patyolat óvoda 20gyerek+2felnőtt 

Nagyon jól sikerült, 

emlékezetes program volt. 
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Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

OMÉK látogatás, mert olyan ismereteket szereztek, amiket máshol nem tudnak. 

Őszi hét a szüreti mulatsággal. 

Karácsonyi műsor. 

Kalóz és Indián parti sok pluszt ad a gyerekeknek. 

Bálint nap a szeretet, barátság, összetartozást emelte ki. Alkalom a szociometriára. 

A Föld világnapján a Hulladék hasznosítóban látogatás nagyon érdekes volt. 

Márc.15. ünnepség népi gyermekjátékokkal gazdagítva. 

Kirándulás Nőtincsre nagyon jól sikerült program volt. 

Mikulás műsor: unalmas és drága program volt. 

Vidorka napot még lehet érdekesebb játékokkal 

gazdagítani. 

3 
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Molnár Viktor Óvoda 

Hónap Nap Tagóvoda Program, rendezvény Helyszín 
Érintettek 

száma 
Hasznosulás, tapasztalat 

2017.10.. 4 

Molnár 

Viktor Viktor-nap, Táncház Óvoda 140 Mozgalmas, tartalmas 

okt.17 27 

Közösségi 

Ház Színház 

Közösségi 

Ház 60 Gyerekek számára élvezetes volt 

nov.17 17 

Közösségi 

Ház Színház 

Közösségi 

Ház 60 Gyerekek számára élvezetes volt 

dec.17 5 

Molnár 

Viktor Óvodapedagógusok előadás Óvoda 150 Gyerekek számára élvezetes volt 

dec.17 6 

Molnár 

Viktor Mikulás Óvoda 150 Gyerekek számára élvezetes volt 

  19 

Molnár 

Viktor Karácsony Óvoda 150 Gyerekek számára élvezetes volt 

jan.18   

Molnár 

Viktor Csoportos szülői értekezlet Óvoda 150 Aktív részvétel 

jan.18 26 

Közösségi 

Ház Nevelés mentes munkanap 

Közösségi 

Ház 30 Aktív részvétel 

febr.18 16 

Közösségi 

Ház Színház 

Közösségi 

Ház 60 Gyerekek számára élvezetes volt 

febr.18 23 

Molnár 

Viktor Farsang-színház Óvoda 150 Izgalmas, vidám 

márc.18 1 

Molnár 

Viktor Fotózás Óvoda 150   

márc.18 12 

Közösségi 

Ház Színház 

Közösségi 

Ház 60 Gyerekek számára élvezetes volt 

márc.18 14 

Séta az 

emlékműhöz Zászlók elhelyezése Emlék tér 22 Ismeretek felelevenítése  
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márc.18 9 

Molnár 

Viktor Színház-Meselátó Óvoda 150 Interaktív 

márc.18 23 

Közösségi 

Ház Színház 

Közösségi 

Ház 60 Népmesei élmények 

ápr.18 3 

Molnár 

Viktor Húsvét Óvoda 150 Vidám, mozgalmas 

ápr.18 13 

Molnár 

Viktor Színház Óvoda 150 Interaktív 

ápr.18 16 

 

Tavaszi pedagógiai nap Önkormányzat 10 Elgondolkoztató, inspiráló 

ápr.18 17,20,21 

Molnár 

Viktor Nyílt nap Óvoda 30 Sok érdeklődő 

ápr.18 20 

Közösségi 

Ház Színház 

Közösségi 

Ház 60 Szórakoztató 

máj.18 8 

Testvériség 

pálya Vetélkedő 

Testvériség 

pálya 20 Izgalmas, vidám, feladatok gyerekre szabottak 

máj.18   

Molnár 

Viktor Csoportonként anyák napja Óvoda 150 Megható, meghitt 

máj.18 18 

Molnár 

Viktor Nevelés mentes munkanap Óvoda 30 Csapatépítő, innovatív 

máj.18 25 

Molnár 

Viktor Kalóz-nap Óvoda 150 Új kezdeményezés, összekovácsoló erejű 

jún.18 1 

Molnár 

Viktor Ballagás Óvoda 150 Hagyományőrző 

jún.18 13 

Molnár 

Viktor Új kiscsoportosok szülői ért. Óvoda 10 Mérsékelt érdeklődés a szülők részéről 
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Kiemelkedő Fejlesztendő Pontozás 

Viktor napi mulatság -szőlő szüret préseléssel, táncházzal. 

Óvónénik bábelőadása Télapó alkalmával. 

Farsangi Kalóz nap, kincskereséssel nagy sikert aratott a gyerekek 

körében. 

Föld napja alkalmával virágba borítottuk az óvodát. 

Gyermeknapi sportnapon a csoportok versengtek egymás között. 

A „Bátorság próbát” mindenki teljesítette. 

Az „Ovis héten” kirándultunk, sportoltunk, fagyiztunk, várépítő 

versenyt szerveztünk, zárásként pedig elbúcsúztattuk a nagyokat. 

Kevesebb, de színvonalasabb színházi programok, több saját szervezésű 

program. 
2 

 
Összegzés: A legtöbb óvoda rengeteg színes programmal készült év közben a gyermekeknek, melyek jó hangulatban zajlottak, a szülők és a 

gyermekek nagy örömére. 2 Tagóvodában (Bújócska, Tóth) nehézségként fogalmazódott meg a munkamegosztás a kollégák között, illetve a 

Molnár V. tagóvodában igény fogalmazódott meg arra, hogy több óvodai programot is szervezzenek. A kiemelten fejlesztendő területek 

érdekében hatékonynak bizonyulhat egy jól átlátható, előre megfogalmazott szempontsor, mely alapján a kollégák értékelése zajlana az 

intézményért és közösségért végzett munkájuk alapján. Ez motiváló erejű lehetne, hogy lelkesebben bekapcsolódjanak a csoportjukon kívüli 

közösségi életbe is. 

  
 



10. Családdal való kapcsolattartás  
 

Fogadóórák 
 

Aulich Óvoda 

Gyermekenként tervezett 2 

fogadóóra megvalósulásának 

tapasztalatai 

Maradéktalanul megvalósult 

 (hány csoportban) 

Részben valósult meg  

(hány csoportban) 

Van olyan csoportunk, ahol szabadon 

választhatnak a szülők fogadó órát az 

óvónőkkel egyeztetve. 

Van olyan csoportunk, ahol kijelölt 

időpontok között választhatnak a 

szülők és jelezték év elején, hogy 

igényt tartanak-e rá. 

 

Tapasztalataink alapján minden 

csoportban egyszer a nagy átlag 

tájékoztatást kap a gyermeke 

fejlődéséről. Kevesen tartanak igényt 

az évi két fogadóórára.    

5 csoportban 

 

Mézes Óvoda 

Gyermekenként tervezett 2 

fogadóóra megvalósulásának 

tapasztalatai 

Maradéktalanul megvalósult 

 (hány csoportban) 

Részben valósult meg  

(hány csoportban) 

Szülők szívesen fogadták gyermekük 

fejlettségével kapcsolatos 

tájékoztatást. Nehézséget okozott 

néhány esetben időpontot egyeztetni. 

(3-4 -szeri időpont megbeszélésünk is 

volt.) 

3 0 

 

Manóvár Óvoda 

Gyermekenként tervezett 2 

fogadóóra megvalósulásának 

tapasztalatai 

Maradéktalanul megvalósult  

(hány csoportban) 

Részben valósult meg  

(hány csoportban) 

A szülők számára felajánlottuk a 

fogadóóra lehetőségét. Nagyon sokan 

nem élnek vele. Ahol problémát 

észleltünk ott mi kértük, hogy jöjjön 

be a szülő, hogy tájékoztathassuk.  
  

4 csoportban 
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Bújócska Óvoda 

Gyermekenként tervezett 2 

fogadóóra megvalósulásának 

tapasztalatai 

Maradéktalanul megvalósult  

(hány csoportban) 

Részben valósult meg  

(hány csoportban) 

Nem valósultak meg csak részben, 

mert eddig nem volt ilyen 

követelmény és az erre való 

kötelezettség csak év végén derült ki 

számunkra.  

 
4 

 

Tóth István Óvoda 

Gyermekenként tervezett 2 

fogadóóra megvalósulásának 

tapasztalatai 

Maradéktalanul megvalósult  

(hány csoportban) 

Részben valósult meg  

(hány csoportban) 

Az őszi, az az első fogadóórákat 

inkább igénybe vették mindkét 

csoportnál a szülők. 

Őszi fogadóóra mindkét 

csoportnál 

 teljes mértékben megvalósult. 

A Tavaszi fogadóórák mindkét 

 csoportban, csak részben 

valósultak meg. 10-12 család élt a 

lehetőséggel mindkét csoportban. 

 

Patyolat Óvoda 

Gyermekenként tervezett 2 

fogadóóra megvalósulásának 

tapasztalatai 

Maradéktalanul megvalósult  

(hány csoportban) 

Részben valósult meg  

(hány csoportban) 

Van olyan csoportunk, ahol szabadon 

választhatnak a szülők fogadó órát az 

óvónőkkel egyeztetve. 

Van olyan csoportunk, ahol kijelölt 

időpontok között választhatnak a 

szülők és jelezték év elején, hogy 

igényt tartanak-e rá. 

 

Tapasztalataink alapján minden 

csoportban egyszer a nagy átlag 

tájékoztatást kap a gyermeke 

fejlődéséről. Kevesen tartanak igényt 

az évi két fogadóórára.  

  

5 csoportban 
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Molnár Viktor Óvoda 

Gyermekenként tervezett 2 

fogadóóra megvalósulásának 

tapasztalatai 

Maradéktalanul megvalósult   

(hány csoportban) 

Részben valósult meg  

(hány csoportban) 

    Az 5-ös és 7-es csoportban. 
 

Esetmegbeszélések 
 

Aulich Óvoda 

Mikor Esetmegbeszélés 

összehívásának 

oka 

Résztvevők Eredmény Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

Nem 

történt 

            

 

Mézes Óvoda 

Mikor Esetmegbeszélés 

összehívásának 

oka 

Résztvevők Eredmény Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2017.12. 

14 

Gyermekelhanyag

olás, hiányzások 

Koller Anita, 

Ruszóné 

Duschek 

Tímea, 

Juhász 

Ferencné 

FIÓKAI 

eljárás 

    3 

2018.02. 

27 

Gyermekbántalma

zás 

Vízi Rózsa, 

Gombás 

Anikó, 

Juhász 

Ferencné 

FIÓKAI 

eljárás 

pozitív 

végkifejlet 

gyorsabb 

reagálás a 

jelekre 

3 

2018.03. 

06 

Gyermekbántalma

zás 

Juhász 

Ferencné, 

Hegedűs 

Viktória 

FIÓKAI 

eljárás 

pozitív 

végkifejlet 

  3 

2018.03. 

21 

Pedagógus és 

szülő konfliktus 

megbeszélése 

Bagyuráné L. 

Zsuzsanna, 

Kissné 

Zachar 

Piroska, 

Juhász 

Ferencné 

    kommunikáció

s készség 

3 

2018.04. 

11 

Nevelőszülő  

felmentése 

 Ruszóné 

Duschek 

Tímea, 

Juhász 

Ferencné 

      3 
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2018.05. 

22 

Pedagógus és 

szülő konfliktus 

megbeszélése 

Schitler 

Ákos, Ronai 

Beatrix, Vízi 

Rózsa, 

Gombás 

Anikó,Kissné 

Zachar 

Piroska,  

Juhász 

Ferencné 

    kommunikáció

s készség, 

tapintatosság 

3 

 

Manóvár Óvoda 

Mikor Esetmegbeszélés 

összehívásának 

oka 

Résztvevők Eredmény Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

  Gyermek 

agresszív 

viselkedése a 

csoportban 

Óvónénik, 

tagóvodavezető 

Fiókához 

irányítva 

    2 

  Iskolaérettség 

(maradjon vagy 

menjen a 

gyermek 

iskolába) 

Óvónénik, 

tagóvodavezető 

Nem 

értettünk 

egyet a 

szülővel. 

    2 

 

 

Bújócska Óvoda 

Mikor Esetmegbeszélés 

összehívásának 

oka 

Résztvevők Eredmény Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3ig) 

2018.03.21 Fleck Ferenc 

Richárd 

védelembe vétele 

Csillag Mirna; 

Tóth-Pap 

Erika;Kiss 

Melinda; Hadik 

Diána -anya-; 

Fleck Ferenc-

apa-; Fleck 

Jánosné-

nagymama-; 

Várnagy István 

-nevelőapa-; 

Dr. Érseki 

Ildikó-

gy.orvos-; 

Szabó Veronika 

; Orosz Mária; 

Madárné K. 

Krisztina 

A gyermek 

védelembe 

lett véve, 

ideiglenesen 

az apánál 

lett 

elhelyezve. 

Jól működő 

jelzőrendszer 

Gyorsabb 

ügyintézés 

3 
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Tóth István Óvoda 

Mikor Esetmegbeszélés 

összehívásának 

oka 

Résztvevők Eredmény Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

Nem volt 

az idén  

Nem volt az idén          0 

              

 

 

Patyolat Óvoda 

Mikor Esetmegbeszélés 

összehívásának 

oka 

Résztvevők Eredmény Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

Nem 

történt 

            

 

 

Molnár Viktor Óvoda 

Mikor Esetmegbeszélés 

összehívásának 

oka 

Résztvevők Eredmény Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

Folyamatos

an 

Túlzott szülői 

elvárások, 

folyamatos 

elégedetlenség    

Csoportos 

óvónők, 

intézményvezető 

        1 pont 

Folyamatos

an 

Eltérő nevelési 

attitűdök 

Óvodavezető 

szülők 

Szülők 

közötti 

ellentét 

nehezen 

kezelhető 

    1 pont 
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Nyílt Napok 
 

Aulich óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2018. 

Április 

21.23. 

és 24-

én 

Óvoda és a 

csoportok 

bemutatkozása 

9 felnőtt+ 

25+20+24gyerek 

Szombati napon 

sok volt az 

érdeklődő, nem 

tartottak igényt 

az óvónők 

csoportban való 

tevékenységének 

megismerésére. 

Kommunikáció, 

kellemes légkör 

Szervezés, 

résztvevők 

aláírásának 

megszervezése 

2 pont 
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Mézes Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2018.0

3.10 

Óvodánk 

bemutatása. 

Közös játék, 

gyurmázás, 

pillangó 

barkácsolás.  

Idelátogató 

gyerekeknek 

oviembléma 

ajándékozása. 

12 Szívesen 

barkácsolgattak 

velünk, akár 

szülő akár 

gyermek. 

  jelenléti ívek 

ügyesebb 

kitöltetése 

3 

2018.0

4.06 

 Óvodánk 

bemutatása. 

Közös játék a 

csoportszobá

ban, majd 

játék az 

udvaron, 

foci-

pályánkon. 

Idelátogató 

gyerekeknek 

oviembléma 

ajándékozása. 

6 Ugyan kevesen 

voltak, de 

sokkal 

tartalmasabban 

lehetett 

beszélgetni, 

ismerkedni a 

szülőkkel, 

gyerekekkel. 

    3 

2018.0

4.20 

Óvodánk 

bemutatása, 

ismerkedés a 

csoportszobá

val. 

Mozgásos, 

labdás 

játékok az 

udvaron. 

Idelátogató 

gyerekeknek 

oviembléma 

ajándékozás. 

13 Az udvari 

labdás, 

mozgásos 

játékok nagyon 

kedveltek 

voltak. 

  jelenléti ívek 

ügyesebb 

kitöltetése 

3 
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Manóvár Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

2018.0

4.06 

Közös 

gyurmázás 

  A szülők jó 

érzéssel jöttek 

óvodánkba. Sok 

jót hallottak 

rólunk, aminek 

nagyon örülünk.  

    3 

2018.0

4.13 

Játszás, 

ismerkedés a 

csoportban 

        3 

2018.0

4.14 

Játszás, 

ismerkedés 

az udvaron 

        3 

 

  



132 

 

Bújócska Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2018.04.13 Kézműves-

kedés 

18 család  Tájékoztatás egy 

időpontra 

szervezni 

Nagy arányú 

részvétel és 

érdeklődés 

Ne kerüljön 

egy napra két 

óvodának nyílt 

napja 

3 

2018.04.21 Mozgásos 

játékok 

16 család  Udvaron 

könnyebben 

felszabadultak a 

kicsik, mint bent 

a csoportban 

Nagy arányú 

részvétel és 

érdeklődés 

Ne legyen 

munkanap  

3 

2018.04.26 Udvari 

játék 

8 család  Leendő óvó 

nénik mind 

legyenek jelen 

  Részletes 

tájékoztatót 

lehetne 

készíteni az 

adott óvodának 

a szülők 

kérdéseit úgyis 

nagyjából 

tudjuk 

3 
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Tóth István Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

2018.03.10 Szabad 

játék 

Kézműves 

foglalkozás 

6 Család       3 

2018.03.20 Szabad 

játék 

Kézműves 

foglalkozás 

Népi 

játékok 

8 Család       3 

2018.04.24 Szabad 

játék 

Kézműves 

foglalkozás 

Lábtorna 

Népi 

játékok 

15 Család       3 
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Patyolat Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

2018. 

Április 

21.23. és 

24-én 

Óvoda és a 

csoportok 

bemutatkoz

ása 

9 felnőtt, 

25+20+24 

gyerek 

Szombati 

napon sok volt 

az érdeklődő, 

nem tartottak 

igényt az 

óvónők 

csoportban 

való 

tevékenységén

ek 

megismerésére 

Kommunikáció, 

kellemes légkör 

Szervezés, 

résztvevők 

aláírásának 

megszervezése 

2 pont 
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Molnár Viktor Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

2018.04.1

7.,20.,21. 

Barkácsolás 

mozgás, 

homokvár 

építés 

20 Mérsékelt 

érdeklődés 

  Kommuni-

káció 

2 pont 
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Családi Napok 
 

Aulich Óvoda 

Mikor Program Résztvevők száma Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

                    

2017.09.2

3 

Csoportépít

ő családi 

pizzaparti 

25gyerek+3felnőtt

+szülők 

Csoportépítő  Szülők 

aktivitása 

  3 pont 

                               

09.28. 

Szüreti 

mulatság 

100gyerek+20felnő

tt+szülők 

Jól sikerült Tálas Ágnes   3 pont 

                               

10.24. 

„Tökös” 

héten 

tökfaragás, 

barkácsolás 

25gyerek+3felnőtt

+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

csoport/csapa

tépítő 

  3 pont 

                               

11.27. 

Libás-

lámpás 

felvonulás 

100gyerek, dolgozó 

felnőttek, szülők 

Hagyományt 

szeretnénk 

vele teremteni, 

szeretik 

 Hangulat  Létszámot alul 

becsültük 

2 pont 

                               

12.04. 

Adventi 

készülődés: 

kézműves 

foglalkozás 

25gyerek+3felnőtt

+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Hangulat 

kiváló, igazi 

ünnepi 

hangolódás 

  3 pont 

                                

12.08. 

Adventi 

vásár 

100gyerek+dolgoz

ók+szülők 

Jól sikerült  Karácsonyi 

hangulat 

 3 pont 

                                 

12.18.-

12.21. 

Karácsonyi 

ünnepségek 

a 

csoportokba

n 

100gyerek+dolgoz

ók+szülők 

Hagyomány, 

várják 

Meghittség   3 pont 

                    

2018.02.1

6. 

Oviolimpia 26gyerek+szüleik+

kísérők 

Hagyomány  Betekintést 

enged az 

iskolai életbe 

  3 pont 

               

03.25. 

Nyílt nap 50gyerek+szüleik Igénylik a 

szülők 

Kötetlen 

beszélgetés 

alkalmasabb 

az 

ismerkedésre 

  3 pont 

                               

05.03. 

Anyák 

napja a 

csoportokba

n 

25gyerek+3felnőtt

+szülők 

Igénylik a 

szülők a 

„műsorozást” 

Megható  „Anyasarok” 

nem 

mindenkinek 

tetszett, inkább 

műsorpárti a 

szülők 

többsége. 

Igény van rá, 

2 pont 
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hogy az anyák 

napján más 

rokon is jelen 

lehessen. 

                               

05.26. 

Aulich 

Mókanap 

120gyerek+20felnő

tt+szülők 

Nagyon nagy 

volt az 

érdeklődés, 

szeretnénk 

belőle 

hagyományt 

teremteni. 

Jó hangulat, 

sok program 

 3 pont 

                               

006.11.-

06.14. 

Évzárók a 

csoportokba

n 

25gyerek+3felnőtt

+szülők 

Hagyomány az 

évet záró 

közös 

„bulizás”, 

igénylik a 

szülők 

Jó hangulat   3 pont 

                               

06.15. 

ballagás 100gyerek+szüleik

+dolgozók 

Hagyomány, 

szeretik 

Jó hangulatú, 

főleg a 

léggömberesz

tés 

  3 pont 
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Mézes Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont       

(0-3-ig) 

2017. 

augusztus 

29-31. 

Új 

kiscsoportosok 

és szüleik 

délelőttönként 

közös játék 

során 

ismerkedhetnek 

az óvónénikkel, 

csoportjukkal, 

az óvodával. 

  Már 

ismerősként 

jöttek a 

gyerekek, nem 

volt olyan 

idegen, az 

oviba érkezés. 

Közvetlenebb 

kapcsolat 

alakult ki 

gyerek és 

pedagógus 

között. 

  3 

2018.05.04 Apák napja 

(Nyuszi 

csoport) 

24 Örültek az 

édesapák, 

hogy 

gondoltak 

rájuk is. 

Közös 

játékok, profi 

fényképész 

lehetőség. 

  3 
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Manóvár Óvoda 

Mikor Program Résztvevők száma Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2017.11.10 Márton napi 

móka 

Minden család   Minden 

családtól 

pozitív 

visszajelzést 

kaptunk 

  3 

2017.12.15 Karácsonyi 

hangulatkeltés 

Minden család A műsor jó 

hangulatú 

volt. 

Szervezést 

jobban át kell 

gondolni. 

    3 

2018.05.25. 

2018.05.26. 

2018.06.02. 

2018.06.09. 

Évzárók Csoportonként minden 

évzáró után 

közös játszás, 

udvarozás, 

"bulizás" volt 

az udvaron. 

Ilyenkor 

kötetlenebb 

beszélgetésre 

van módunk 

a szülőkkel. 

    3 
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Bújócska Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2017.10.19 Tökfaragó 

családi délután 

kb.  55 fő Igénylik a 

szülők az 

ehhez 

hasonló 

programokat 

Nagyon jó 

hangulatú és 

nagy számú 

érdeklődés 

övezte 

Esetleg több 

sablont és 

eszközt 

biztosítani 

3 

2017.11.10 Liba napi 

lámpás 

felvonulás 

kb. 140 fő Jót tett a 

változtatás a 

programban 

(TÖK BULI 

helyett) 

Jó hangulat, 

felszabadult 

játékok 

Hosszabb 

ideig 

tarthatna a 

program 

3 

2017.12.19 Karácsonyvárá

s a szülőkkel 

kb. 140 fő Testvérpárok 

miatt nem 

szabad egy 

időpontra 

tenni 

Jó hangulatú, 

karácsonyi 

felkészülés 

volt 

 3 

2018.06.07 Családi 

gyereknap 

kb.  140 fő Pörgős, jól 

szervezett, jó 

hangulatú 

volt. 

Jó 

programokat 

sikerült 

szervezni 

  3 
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Tóth István Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

22.szept Szüreti 

mulatság 

48 gyerek, szülők, 

testvérek 

      3 

28.szept Állatkert 

látogatás  

48 gyerek, szülők       3 

13.okt Kirándulás 

Veresegyházi 

 Medveparkba 

48 gyerek, szülők       3 

10.nov Márton napi 

kézműves 

délután  

48 gyerek, szülők       3 

24.nov Adventi 

kézműves 

délután 

48 gyerek, szülők       2 

12.jan Játékos délután  48 gyerek, szülők, 

testvérek 

      3 

19.jan Játékos délután  48 gyerek, szülők, 

testvérek 

      3 

13.ápr Apák napja, 

sok mozgással!  

48 gyerek, szülők       3 

18.ápr Virágültetés az 

oviban 

48 gyerek, szülők       2 

09.máj Anyák napja és 

Évzáró az 

oviban  

– Katica 

csoport 

48 gyerek, szülők       2 

10.máj Anyák napja és 

Évzáró az 

oviban  

– Süni csoport 

48 gyerek, szülők       2 

18.máj Gyereknap az 

oviban 

48 gyerek, szülők, 

testvérek 

      3 

22.máj Állatkert 

látogatás  

48 gyerek, szülők       3 

01.jún Ballagás az 

oviban 

48 gyerek, szülők       3 

01.jún Ballagási 

meglepetés 

buli szülőkkel 

11 gyerek, szülők       3 

06.jún Év végi 

kirándulás 

48 gyerek, szülők       2 

Patyolat Óvoda 

Mikor Program Résztvevők Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 
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száma (0-3-ig) 

                    

2017.09.02. 

Családi 

játszóterezés 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Szükség van 

rá. 

    3 pont 

                               

09.29. 

Szüreti 

mulatság 

120gyerek+20feln

őtt+szülők 

Jól sikerült Kolompos   3 pont 

                               

10.27. 

Barkács 

délután, 

lámpás 

felvonulás, lila 

csoport 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

lámpás 

felvonulás 

  3 pont 

                               

11.24. 

Barkács 

délután: zöld 

csoport 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

    3 pont 

                               

12.12. 

Adventi 

készülődés: 

piros csoport 

20gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Hangulat 

kiváló 

  3 pont 

                                

12.13. 

Luca napi 

barkács 

délután: sárga 

csoport 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Jól sikerült   Hangulat 

kötetlenebb 

legyen 

2 pont 

                                 

12.15. 

Karácsonyi 

ünnepségek, 

de.: zöld és 

sárga 

csoportban, du. 

kék, piros, lila 

csoportban. 

120gyerek+20feln

őtt+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

    2 pont 

                    

2018.02.09. 

Farsang: 

fotózás, 

betekintés a 

játékokba 

120gyerek+20feln

őtt+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

    2 pont 

                               

03.28. 

Barkács 

délután: lila és 

sárga csoport, 

tojás festés 

50gyerek+6felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Hangulat 

kiváló és jó az 

összmunka 

  3 pont 

                               

03.29. 

Barkács 

délután: zöld 

csoport 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Jó hangulat   3 pont 

                               

04.17.18. 

Virág ültetés 120gyerek+20feln

őtt+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Jó hangulat Verseny 

szervezése 

3 pont 

                               

05.04. 

Anyák napja 

piros, sárga, 

lila 

csoportokban 

Évzáró: kék 

csoportban 

70gyerek+9felnőt

t+szülők 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Jó hangulat, 

lilában 

rendhagyó 

  3 pont 
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05. 18. 

Anyák napja és 

évzáró zöld 

csoportban 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Jó hangulatú   3 pont 

                               

05.23. 

Évzáró sárga 

csoportban 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

    3 pont 

                               

05.25. 

Vidorka nap 120gyerek+20feln

őtt+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Jó hangulatú   2 pont 

                               

05.30. 

Évzáró és 

ballagás a 

piros 

csoportban 

20gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Kiváló 

hangulat 

  3 pont 

                               

06.01. 

Évzáró és 

ballagás a lila 

csoportban 

25gyerek+3felnőt

t+szülők 

Hagyomány, 

szeretik 

Jó hangulat   3 pont 
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Molnár Viktor Óvoda 

Mikor Program Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2018.06.01 Ballagás 200 Érzelemdús   Több szülős 

program, 

csoportokra 

lebontva 
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Szülői Értekezletek 
 

Aulich Óvoda 

Időpont Téma Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2017.09.18 Évnyitó szülői 

értekezlet, 

tájékoztatás a 

változásokról, 

csoportszokások

, szabályok, 

programok 

ismertetése a 

szülőkkel. 

22 fő+2ped., 

óvodavezető 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2017.09.19 Évnyitó szülői 

értekezlet, 

tájékoztatás a 

változásokról, 

csoportszokások

, szabályok, 

programok 

ismertetése a 

szülőkkel. 

9 fő+2ped., 

óvodavezető 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2017.09.20 Évnyitó szülői 

értekezlet, 

tájékoztatás a 

változásokról, 

csoportszokások

, szabályok, 

programok 

ismertetése a 

szülőkkel. 

17 fő+2ped., 

óvodavezető 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2017.09.21 Évnyitó szülői 

értekezlet, 

tájékoztatás a 

változásokról, 

csoportszokások

, szabályok, 

programok 

ismertetése a 

szülőkkel. 

19 fő+2ped., 

óvodavezető 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 
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2017.10.03 Befogadástapas

ztalatai, 

tájékoztatás a 

változásokról, 

csoportszokások

, szabályok, 

programok 

ismertetése a 

szülőkkel. 

15 fő+2ped., 

óvodavezető 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2017.10.11 SZMK-s 

összevont szülői 

értekezlet 

5 fő + tagóvoda 

vezető + 

óvodavezető 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2017.11.11 Rendkívüli 

szülői értekezlet 

az SNI ellátással 

kapcsolatban 

  Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2018.01.22 A 2. nevelési év 

programjainak 

megbeszélése, 

aktualitások, 

iskolaérettség 

17 fő + 2 

pedagógus 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2018.01.23 A 2. nevelési év 

programjainak 

megbeszélése, 

aktualitások 

15 fő + 2 

pedagógus 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2018.01.24 A 2. nevelési év 

programjainak 

megbeszélése, 

aktualitások, 

iskolaérettség 

19 fő + 2 

pedagógus 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2018.01.29 A 2. nevelési év 

programjainak 

megbeszélése, 

aktualitások, 

iskolaérettség 

14 fő + 2 

pedagógus 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2018.01.30 A 2. nevelési év 

programjainak 

megbeszélése, 

aktualitások, 

iskolaérettség 

15 fő + 2 

pedagógus 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 

2018.02.15 Beiskolázással 

kapcsolatos 

tudnivalók, 

Kolozsvár Utcai 

Általános Iskola 

és tanító nénik 

bemutatkozása 

13 fő+ 1 

tagóvodavezető + 

4 vendég tanító 

néni 

Sikeres Információát

adás, 

hangulat 

  3 pont 
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Mézes Óvoda 

Mikor Téma Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2017. 

szeptembe

r 13. 

Tigris 

nagy  

Posztós Ágnes 

Szakszolgálat 

pszichológusa, 

Nagy-György 

Márton 

logopédus. 

Sikeres 

iskolakezdéshez 

szükséges 

készségek, 

képességek.  

22 szülő Érdeklődőek a 

téma iránt a 

szülők. 

Témában 

időben 

tájékozódtak 

a szülők. 

  3 

2017. 

szeptembe

r18. Füles 

kicsi 

Az csoport 

szokás és 

szabályrendszer

e, várható 

programok 

21 szülő Igénylik a 

kölcsönös 

elvárások 

tisztázására. 

    3 

2017. 

szeptembe

r 20. 

Nyuszi 

középső 

Középsősök 

lettünk, 

változások a 

szokásrend és 

napirend terén. 

Tervezett 

programjaink.  

24 szülő       3 

2018. 

január 18. 

Tigris 

nagy 

Tanítónénik 

meghívása a 

Pestújhelyi 

Álltalános 

Iskolából. 

Aktuális 

programok, 

feladatok 

megbeszélése. 

23 szülő Érdeklődők, 

több szülői 

aggodalmat 

eloszlattak a 

tanítónénik. 

    3 

2018. 

január 23. 

Füles kicsi 

Aktuális 

információk és a 

második félévre 

a csoport 

szokásrendje 

21 szülő       3 

2018. 

január 25. 

Nyuszi 

középső 

Fejlődési 

jellemzők az 5 

éves 

korosztályra 

24 szülő Érdeklődőek a 

téma iránt a 

szülők. 

    3 
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2018. 

február 14. 

Tigris 

nagy 

Tanítónénik 

meghívása a 

Kolozsvár 

Álltalános 

iskolából. 

Aktuális 

programok, 

feladatok 

megbeszélése. 

23 szülő Érdeklődők, 

sok kérdés 

megválaszolásr

a került. 

    3 

2018. 

március 

22.    

Közösen 

szervezett 

tájékoztató 

szülői értekezlet 

a bölcsődével. 

Bölcsőde 

vezetője, óvodai 

részről vezető 

helyettes és a 

leendő 

kiscsoportos 

óvónők. 

Sok kérdésre 

választ kaptak 

a szülők az 

óvodai élettel, 

a 

beiratkozással 

kapcsolatban. 

    3 

 

  



149 

 

Manóvár Óvoda 

Mikor Téma Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont 

(0-3-ig) 

2017.09.26.   

2018.06.27.    

2018.09.28. 

Óvodai 

szokások, 

szabályok. 

Házirend 

ismertetése. 

Óvodai 

programok az 

első félévben. 

SZMK 

választás 

        3 

2018.01.09 Iskolaérettség, 

iskolai beíratás 

20 család       3 

2018.02.02 Iskolaérettségi 

vizsgálatok, 2. 

félév 

programjai, 

évzáró-családi 

nap 

megbeszélése 

        3 
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Bújócska Óvoda 

Mikor Téma Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

2017.09.26. 

Kék madár 

Nevelési év 

terveink, 

programjaink 

kb14 Egységesíteni 

kellene az 

általános 

tájékoztatást, 

házirendről, a 

közös óvodai 

programokról 

valamilyen 

formában. 

Amit 

valamilyen 

formában 

megkapnának a 

szülők. 

  nincs 

jelenléti 

2 

2017.09.27. 

Katica 

Nevelési év 

terveink, 

programjaink 

12 jelenléti és 

jegyzőkönyv 

is van 

  3 

2017.09.28. 

Pillangó 

Nevelési év 

terveink, 

programjaink 

13   Nem volt 

pontos egyes 

programokról 

a tájékoztatás 

2 

2017.10.04 

Breki 

Beszoktatásról és 

nevelési év 

programjairól 

kb15       2 

2018. 01.29 

Pillangó 

Félév programjai 11       2 

2018. 

01.23. 

Breki 

Félév értékelése 

és következő 

programok 

kb16       2 

2018.01.24. 

Katica 

Iskolai 

beiratkozás, 

Iskola érettség 

15 A szülök 

érdeklődése 

nagyfokú a 

téma iránt 

jelenléti és 

jegyzőkönyv 

is van 

  3 

2018.01.25 

Kék madár 

Iskolai 

beiratkozás 

kb16     nincs 

jelenléti 

2 

2018.04.12 

Pillangó 

Rendkívüli szülői 

értekezlet 

11         

2018.04.17 

Katica 

Ballagási parti 

szervezés, 

csoportpénz 

elszámolás 

10 A szülők jól 

összedolgoznak 

a szervezési 

feladatokat 

illetően. 

jelenléti és 

jegyzőkönyv 

is van 

  3 

2018. 05.15 

Breki és 

Pillangó 

Nyári ügyeleti 

rendszer 

csoportpénz 

elszámolások 

kb15 és 13       2 

2018.05.16. 

Kék madár 

Nyári ügyeleti 

rendszer 

csoportpénz 

elszámolások 

kb16     nincs 

jelenléti 

2 
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Tóth István Óvoda 

Mikor Téma Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont     

(0-3-ig) 

14.szept Szülői értekezlet: 

Katica csoport - 

Süni csoport 

Téma: Óvodai 

programok a 

következő évre. 

43 szülő Nem tartjuk 

közösen 

máskor a 

szülői 

értekezletet, 

mert nehezen 

követhető. 

PPT és az elő- 

re elkészített, 

éves tervezett 

programok 

kinyomtatása 

és időpontok 

fixálása nagy 

segítség a 

szülőknek, az 

előre tervezés 

szempontjából. 

A fontosabb 

in- 

formációk 

kiemelése. 

2 

10.jan Szülői értekezlet- 

Katica csoport 

Téma: Az élőmese 

fontossága a 

kisgyermekkorban! 

19 szülő Szívesen 

fogad- 

ták a szülők a 

mesekönyv 

ajánlatunkat, 

majd ők is 

ajánlottak 

számunkra 

fontos 

könyveket. 

A Bla-bla-bla 

játékot nagy 

érdeklődéssel 

fogadták a 

szülők, és 

remek, laza 

hangulatot 

eredményezett 

a 

továbbiakban. 

  3 

11.jan Szülői értekezlet- 

Süni csoport 

Téma: " Iskolaérett 

a gyerekem?" 

20 szülő Fontos 

ismeretek 

kerültek 

előtérbe, az 

iskolaérettség 

pontos 

fogalmával 

kapcsolatosan. 

Jó hangulatban 

telt el a 

megbeszélés.  

  3 
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Patyolat Óvoda 

Mikor Téma Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont  

(0-3-ig) 

                           

2017.09.05. 

lila 

Év indító 

szervezések, 

programok 

                              

19 fő+2ped. 

Sikeres Hangulat   3 pont 

                                      

09.06. piros 

Aktualitások, 

programok 

                               

15 fő+2 

pedagógus 

Sikeres Kommunikáció   3 pont 

                                     

09.14. kék 

Aktualitások, 

programok, 

beszoktatás                              

17 fő+2ped. 

                               

20 fő+2ped. 

Sikeres     3 pont 

                                     

09.21.sárga 

Aktualitások, 

programok 

                               

20 fő+2ped. 

Sikeres   Hangulat 2 pont 

                                      

10.03. zöld 

Szokás és 

szabályrendszer a 

csoportban 

                               

22 fő+2ped. 

Sikeres Hangulat   3 pont 

                            

2018.01.09. 

zöld 

Óvodás kor 

jellemzői 

                               

18 fő+2ped. 

Sikeres Hangulat   3 pont 

                                       

01.10.piros 

Aktualitások, 

programok 

                               

17 fő+2ped. 

Sikeres Hangulat   3 pont 

                                       

01.11.lila 

Második félév 

aktualitásai,  

iskolaérettség                     

15 fő+2ped. 

  Sikeres Kommunikáció   3 pont 

                                       

01.15.kék 

Szabadidő 

fontossága, szülővel 

közös programok         

18 fő+2ped 

  Sikeres     3 pont 

                                       

01.25.sárga 

Aktualitások, 

programok 

                                

17fő+2ped. 

Sikeres     3 pont 

                                       

02.14. 

Szentkorona iskola 

bemutatkozása 

                                 

14fő+3ped 

Sikeres Hangulat   3 pont 

 

  



153 

 

Molnár Viktor óvoda 

Mikor Téma Résztvevők 

száma 

Tapasztalat Kiemelkedő Fejlesztendő Pont     

(0-3-ig) 

2017.09.1

2. 1.csop. 

Az aktuális nevelési 

év feladatai 

7-8 szülő, 

óvodapeda-

gógus 

 Kellemes  Kommunikáci

ó 

   3 pont 

2017.09.1

1. 2.csop. 

Beszoktatás, szokás-

szabályrend, 

programok, 

aktualitások 

10-12 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

 

 Sikeres  Hangulat    3 pont 

2017.09.1

3. 3. 

csoport 

Aktualitások, 

programok, szokás-

szabályrend 

10-15 szülő, 

óvodapeda-

gógus 

Érdeklődők a 

szülők 

Hangulat  3 pont 

2017.09.1

1. 4.csop. 

Bemutatkozás, 

SZMK választás, 

fakultációk, 

aktualitások 

15 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Fokozott 

érdeklődés 

  3 pont 

2017.09.1

3. 5.csop. 

Beszoktatás, szülő-

óvoda viszony, 

programok, napirend, 

fakultációk 

20-22 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Sikeres Hangulat  3 pont 

2017.09.1

5. 6.csop- 

Beszoktatás, 

házirend, 

programok, aktuális 

információk 

20 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

 Kommunikáci

ó 

 3 pont 

2017.09.1

4. 7.csop. 

Beszoktatás, 

napirend, programok, 

információk 

20 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Sikeres Érdeklődés  3 pont 

2017.09.1

3. 8.csop. 

Bemutatkozás, 

programok, szülő-

óvoda kapcsolata, 

SZMK választás, 

elvárások 

17 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Fokozott 

érdeklődés 

  3 pont 

2018.01. Értékelés, feladatok, 

együttműködés 

10 szülő Kellemes   3 pont 

01.24. 

2.csop. 

Együttműködés, 

család szerepe, 

Iskolaválasztás, 

programok 

10szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Sikeres Kommunikáci

ó 

 3 pont 

01.23. 

3.csop. 

Iskolaválasztás, 

beiratkozás, 

iskolaérettség 

18 szülő, 

óvodapeda-

gógus 

Fokozott 

érdeklődés 

Kommunikáci

ó 

 3 pont 

 

01.24. 

4.csop. 

Értékelés, 

programok, 

aktualitások 

13 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

   2 pot 
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01.24. 

5.csop. 

Személyi változások, 

SZMK beszámolója, 

Iskolaválasztás 

beiratkozás 

20-22 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Sikeres Kommunikáci

ó 

 3 pont 

05.10. 

5.csop. 

 

óvodapedagógus. 

búcsúztatása, tervek, 

programok 

20-22 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

 Kommunikáci

ó 

 3 pont 

01.23. 

6. csop. 

Iskolaérettség, 

beiratkozás, 

programok, egyéb 

szervezések 

20 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Sikeres Kommunikáci

ó 

 3 pont 

01.23. 

7.csop. 

Értékelés, elvárások, 

programok 

20 szülő,  

óvodapeda-

gógus 

Érdeklődés   3 pont 

01.25. 

8.csop. 

Óvodapedagógus, 

iskolaérettség, 

választás, értékelés 

17 szülő, 

óvodapeda-

gógus. 

   2 pont 

 

 

Aulich: Az óvoda több jó hangulatú eseményt is szervezett, melyben a szülők közelebb 

kerülhettek az intézményi élethez (szülői értekezlet, családi napok, nyílt nap) azonban csak 

részben valósultak meg azok az alkalmak, ahol a szülő és pedagógus az egyes gyermekek 

állapotáról beszélgethetnek.  

Mézes: igény fogalmazódott meg a szülők és pedagógusaik közötti hatékonyabb 

kommunikáció fejlesztésére, illetve az időpont egyeztetés menetének javítására.  

Manóvár: Az intézmény kiemelt figyelmet szán a szülők és az intézmény közötti kapcsolat 

építésére, a szülők és a pedagógusok közötti kommunikációra az egyes gyermekek 

tekintetében. 

Bújócska: A tagintézményben nem valósult meg a kívánt mennyiségű fogadóóra, erre a 

következő tanévben fokozott hangsúlyt fektetnek. A szülők és az intézmény közötti kapcsolat 

elmélyítésére több program is eredményesen megvalósult.  

Tóth: A fogadóórák az őszi félévben sikeresen megvalósultak, a tavaszi félévben csak részben 

valósultak meg, a szülők nem minden esetben éltek a lehetőséggel.  

Patyolat: Az óvoda több jó hangulatú eseményt is szervezett, melyben a szülők közelebb 

kerülhettek az intézményi élethez (szülői értekezlet, családi napok, nyílt nap) azonban csak 

részben valósultak meg azok az alkalmak, ahol a szülő és pedagógus az egyes gyermekek 

állapotáról beszélgethetnek.  
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Molnár V.: A tagintézményben nem valósult meg a kívánt mennyiségű fogadóóra, erre a 

következő tanévben fokozott hangsúlyt fektetnek. Kevés olyan program szerveződött, ahol az 

intézmény és a szülők közötti kapcsolat elmélyülhetett volna.  

 

Összegzés: A tagintézményekben a szülőkkel való kapcsolattartás változatos. A legtöbben 

nagy hangsúlyt fektetnek az olyan programok (szülői értekezletek, családi napok) 

szervezésére, ahol a szülők az intézmény életének részeseivé válhatnak. Az évenként tervezett 

2 fogadóóra kevés intézményben valósult meg, a fogadóórákat a tagintézmények inkább a 

szülők egyéni igényeihez igazították. 
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11. Társintézményekkel való kapcsolattartás 
 

Aulich Óvoda 

Társintézmény Kapcsolattartó 
Eredmények, 

tapasztalatok 
Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-ig) 

Önkormányzat 
Kissné Zachar 

Piroska 

Kerületi Pedagógiai 

Napok, rendkívüli 

szülői értekezlet az SNI 

ellátással kapcsolatban 

ötlet  

Kerületi pedagógiai 

nap 

előadók  

Kerületi 

pedagógiai nap 

2 

Iskola 
Kátainé dr. 

Kovács 

Viktória 

Jó kapcsolat 

(oviolimpia, nyílt 

napokra meghívás, 

iskola bemutatása a 

leendő elsősöknek, 

szüleiknek) 

időpontegyeztetéskor 

a rugalmasság   

3 

Bölcsőde 
Kissné Zachar 

Piroska 

1-1 eset kapcsán 

egyeztetések Együttműködés   
3 

Szakszolgálat 

Kissné Zachar 

Piroska, 

Nedoba 

Katalin, 

Kátainé dr. 

Kovács 

Viktória 

Minden információ 

eljutott mind a két 

oldalra.  

Együttműködés   

3 

Egészségügyi 

int. 

Kátainé dr. 

Kovács 

Viktória 

Az óvoda 

orvosával/fogorvosával 

és a védőnővel a 

kapcsolat jó. (Hallás- 

és látásvizsgálat, 

státuszvizsgálat, 

fogorvosi szűrés, 

hétfőnként általános 

konzultáció) Szoros kapcsolat   

3 

Fióka 

Kissné Zachar 

Piroska, 

Nedoba 

Katalin, 

Kátainé dr. 

Kovács 

Viktória 

Rendszeres 

információáramlás 

biztosítása 

Rendszeres 

találkozás 

megszervezése   

3 

Kerületi 

intézmény 

Kissné Zachar 

Piroska, 

Nedoba 

Katalin, 

Kátainé dr. 

Kovács 

Viktória 

Csokonai Művelődési 

Házban, Kozák téri 

Közösségi Házban sok 

programon vettünk 

részt, GMK a 

rendezvényeinkben, 

óvodánk 

"működésében" sokat Együttműködés 

GMK-val a 

kommunikáció, 

melyik feladat 

hova/kihez 

tartozik 

2 
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segített 

REAC  
Kátainé dr. 

Kovács 

Viktória 

Bozsik program 

keretében a gyerekek 

közelebb kerültek a 

sporthoz, a focihoz Szervezés   

3 
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Mézes Óvoda 

Társintézmény Kapcsolattartó 
Eredmények, 

tapasztalatok 
Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont (0-

3-ig) 

Önkormányzat 

  

Kovácsovics Fruzsina 

koncert, Pedagógiai 

napok, Mozgó 

Planetárium  tájékoztatás   

3 

Iskola 

Nagy Istvánné, Juhász 

Ferencné 

 Oviolimpia, Kolozsvár 

Ált. Isk. óralátogatás, 

Pestújhelyi és 

Kolozsváros 

tanítónénik- Óvodai 

szülői értekezletre 

meghívása,     

3 

Bölcsőde 

Décsi Orsolya 

Mézes bölcsödével 

szinte napi kapcsolat, 

Leendő ovisoknak, 

tájékoztató szülői 

értekezlet 

Jó, 

mindennapi 

kapcsolat. 

Egymás 

segítése.   

3 

Szakszolgálat 
Posztós Ágnes, 

Bagyuráné L. 

Zsuzsanna 

Szülői értekezletre 

meghívásuk, Iskolai 

alkalmasság,       
 

Egészségügyi 

int. 

Takács Anita 

Védőnő-tetűfertőzés gyors 

reagálás, 

többször 

visszajött 

ellenőrizni   

3 

Fióka  Hegedűs Viktória 

(gyermekbántalmazás), 

Juhász Ferencné 

Esetmegbeszélés, 

vizsgálatok (iskolai 

alkalmasság, 

mozgáskoordináció, 

beszédfejlődés) 
    

3 

Kerületi 

intézmény 
Illés Károly, Laki 

Andrea 

REAC sportiskola 

Bozsik fesztivál 

jó szervezés, 

minden 

gyermek 

kapott 

jutalmat   

3 

Egyéb Sámsonné Vezendi 

Erika 

SZUK Köztisztasági 

Hivatal, UTE tehetség 

kiválogatás,     

3 
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Manóvár Óvoda 

Társintézmény Kapcsolattartó 
Eredmények, 

tapasztalatok 
Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont (0-

3-ig) 

Önkormányzat 

  

A kerületi szakmai napon 

bemutatót tartottunk nagy 

sikerrel, minden kerület 

által szervezett programon 

részt vett óvodánk. Jövő 

tanévben nem vállalunk 

ennyit, rengeteg időt elvett 

a pedagógiai munkából. 
    

3 

Iskola         
 

Bölcsőde         
 

Szakszolgálat Óvónők, 

tagóvodavezető 

  

    

3 

Egészségügyi 

int. Védőnő 

  

    
3 

Fióka 

Tagóvodavezető 

Jó kapcsolatot sikerült 

ebben a tanévben 

kialakítanunk. Több 

gyermekkel kapcsolatban is 

kértünk segítséget. 

Reméljük a jövőben még 

eredményesebb lesz 

munkánk.     

3 

Kerületi 

intézmény 
REAC 

Bozsik focira szívesen 

mentünk, jövőre is 

vállaljuk, ha lesz.     

3 

Egyéb           
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Bújócska Óvoda 

Társintézmény Kapcsolattartó 
Eredmények, 

tapasztalatok 
Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-

ig) 

Önkormányzat Tagóvodavezető 

Márciusig nem értek el az 

információk a 

csoportokhoz a 

programokról 

  

Programokról 

való tájékoztatás 

(Korcsolyázási 

lehetőségről idén 

nem kaptunk 

tájékoztatást) 

2 

Iskola Tagóvodavezető 

Csak januárban kerestek 

meg bennünket, hogy a 

szülői értekezleten 

bemutatkozhassanak a 

Pestújhelyi Iskolából. 

  

Az elsősök 

iskolakezdéséről 

visszajelzést jó 

lenne kapni, akár 

egy nyílt nap 

formájában a volt 

óvó néniknek. 

2 

Bölcsőde 0 
Nincs kapcsolatunk a 

kerületi bölcsődékkel 
  

Kapcsolat 

kialakítása 
0 

Szakszolgálat Tagóvodavezető 

Voltak kint a 

problémásnak ítélt 

gyerekeket csoportban is 

megfigyelni 

Nagyon jó ötlet 

és igényeljük 

akár évi két 

alkalommal is 

  3 

Egészségügyi 

int. 
Tagóvodavezető 

Az óvoda orvosa és a 

védőnő rendszeresen 

látogatja az óvodánkat 

Minden szerdán 

jön a doktornő, 

és a védőnő is 

havonta, ha 

szükséges, 

többször is 

  3 

Fióka Tagóvodavezető 

Kijött a kapcsolattartó 

(Csillag Mirna) 

személyesen egy 

beszélgetésre és 

kérdéseinkre kaptunk 

választ 

Jó ötletnek 

tartjuk az 

óvodánkénti 

szociális 

munkás hálózat 

kiépítését 

  3 

Kerületi 

intézmény 
Orosz Mária 

Csokonai Művelődési 

Központ; PEKH (színház, 

könyvtár, uszoda) 

A PEKH-el való 

kommunikáció 

mindig aktuális 

időben történik 

  3 

Egyéb Orosz Mária 

Madarász előadó, Buszos, 

Pónivilág; Állati jó 

bemutató, Külön 

foglalkozás oktatói; Fotós; 

egyéb külön programok 

Színes program 

választék 

jellemezte a 

tanévet 

Feladatok 

leosztása 

kollégáknak; 

programválaszték 

bővítése 

3 
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Tóth István Óvoda 

Társintézmény Kapcsolattartó 
Eredmények, 

tapasztalatok 
Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont (0-

3-ig) 

Önkormányzat Kerületi pedagógiai 

napok. 

Örömmel fogadtuk az 

érdeklődő kolléganőket, 

sikeresnek éreztük a 

találkozást. 

  Szükség lenne 

 a folytatásra. 
3 

Iskola Meixner Művészeti 

Iskola 

    A következő 

évben, 

időben 

megszervezni az 

iskolába 

menősökkel az 

óralátogatást. 

2 

Bölcsőde Kerületi bölcsődék A Fiókás találkozáson 

sok érdekességgel 

megismerkedtünk a 

bölcsőde életéből. 

  További  

kapcsolatok 

ápolása 3 

Szakszolgálat 15.kerületi 

Szakszolgálat 

Van még hova fejlődni.   Az őszi szülőire, 

jó lenne, ha 

kijönnének és pár 

gondolatban 

elmondanák, 

hogy mit is 

csinálnak Ők, és 

miért olyan 

fontos, hogy 

szakember lássa 

azon gyerekeket, 

ahol az óvónő 

némi elmaradást 

tapasztal. 

2 

Egészségügyi 

int. 

Gyerek orvos, 

védőnő. 

Fogorvos 15.ker. 

    

  

2 

Fióka Kiss Erzsébet Az idei évben nem volt 

ügyünk. 

  

  
0 

Kerületi 

intézmény 

15.ker.  

Pestújhelyi 

Közösségi Ház 

A színházi előadások 

mindig jó élményekkel 

töltötte el a gyerekeket. 

A Bolond bál is szép 

élmény maradt a 

gyerekeknek, imádták, 

hogy most Ők 

szerepelhettek színpadon. 

Jó hangulat, 

 közös 

szórakozást 

élvezték a 

gyerekek. 

A Színház 

látogatást, a 

következő évben 

is tervezni és 

teljesíteni. 
3 
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Egyéb Bozsik program. 

Sportmanó 

Decathlon pályázat 

támogatásával. 

A mozgás állandó 

örömforrás a gyerekek 

számára. A Sportmanó 

foglalkozás mindkét 

csoportban nagyon 

népszerű és közkedvelt. 

  

Udvaron is  

többet használni 

a Sportmanós 

eszközöket. 

3 
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Patyolat Óvoda 

Társintézmény Kapcsolattartó 
Eredmények, 

tapasztalatok 
Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont 

(0-3-

ig) 

Önkormányzat 
Óvoda vezető 

Kerületi Pedagógiai 

Napok Előadók   
3 

Iskola 
Tagóvoda 

vezető 

Sikeres szervezés 

kicsit nehézkes volt.     
2 

Bölcsőde 

 

Nem volt kapcsolat. 

  

Kapcsolat 

kialakítása 
0 

Szakszolgálat 
Óvoda vezető, 

tagóvoda 

vezető 

Helyettesek 

Minden információ 

eljutott mind a két 

oldalra.  

Őszi 

program 

szervezések 

kitűnőek 

voltak.   

3 

Egészségügyi int. 

Tagóvoda 

vezető 

helyettes 

Az óvoda orvosával 

és a védőnővel a 

kapcsolat jó. Információ   

3 

Fióka 

Óvoda vezető, 

tagóvoda 

vezető 

Helyettesek 

Értekezletek jók 

voltak.  

Információ áramlás 

volt. 

Értekezletek 

hasznosak 

voltak.   

3 

Kerületi intézmény 
Tagóvoda 

vezető 

Nagyon jó 

programokon 

vettünk részt a 

Csokonaiban. 

Mese 

előadások 

szervezése 

ovisoknak.   

3 

Egyéb: Bozsik program 
Tagóvoda 

vezető 

Nagyon jó, szerették 

a gyerekek.  

Szívesen vettünk 

részt a programokon. Szervezés   

3 
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Molnár Viktor Óvoda 

Társintézmény Kapcsolattartó 
Eredmények, 

tapasztalatok 
Kiemelkedő Fejlesztendő 

Pont (0-

3-ig) 

Önkormányzat Bánhalmi Éva       3 

Iskola         
 

Bölcsőde         
 

Szakszolgálat 
Bánhalmi Éva, 

Metzger 

Andrea 

Jó az együttműködés 

    

3 

Egészségügyi 

int.   

  

     

Fióka 
Metzger 

Andrea 

Együttműködés, 

kommunikáció egyre jobb   több megbeszélés 
2 

Kerületi 

intézmény   

  

     

Egyéb         
 

 

 

Összegzés: A tagintézmények közül többen nem alakítottak még ki kapcsolatot bölcsődékkel, 

illetve szívesen elmélyítenék az iskolákkal a kapcsolatot, különösen az első osztályos 

tanítókkal, hogy több információt adhassanak az iskolába lépő családoknak. A 

szakszolgálattal és a fiókával kialakított kapcsolatot nagyon hasznosnak tartják és szeretnék a 

továbbiakban még szorosabbra fűzni azt. Ezekre a kapcsolatokra úgy tűnik nagy igény 

fogalmazódott meg.  

A Kerületi Tavaszi Pedagógiai Napon 3 óvodában tartott intézményünk bemutatót a kerület 

óvodapedagógusainak. Mindhárom bemutató foglalkozás kiemelkedő színvonalú és 

szakmailag igen hasznos volt a kollégák visszajelzései alapján. 
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12. Pályázatok 

 
Aulich Óvoda 

Pályázat kiírója 

Résztvevők 

száma Eredmény 

Önkormányzat 

97 gyerek + 

pedagógusok 

Sikeres pályázat: kirándulás a Piliscsév Játékparkba gazdag 

programokkal. 

 
Mézes Óvoda 

Pályázat kiírója 

Résztvevők 

száma Eredmény 

Önkormányzat-

Kirándulás 43+ 6 kisérő 

Pályázatot elfogadták, a kért összeget rendelkezésünkre 

bocsátották 

dm "Nap gyermekei" 

pályázat 23 

Gratulálunk ajándékaihoz: 

a naptejekhez a L’Oréal Magyarország Kft. jóvoltából, 

a napvédelmi társasjátékhoz az Igazgyöngy Alapítvány 

közreműködésével, 

valamint a „napocskás” kitűzőhöz, amelyet a 

napvédelemért felelős napos viselhet. Weboldali 

szavazáson az első 10 között végeztünk.  

 

Manóvár Óvoda 

Pályázat kiírója Résztvevők száma Eredmény 

Önkormányzat 

78 gyermek, 15 

felnőtt 

Köszönjük Évának a megírást! Nagyon sikeres volt. 

Kirándulni mentünk a gyerekekkel, ami tartalmas 

program volt, és hála a pályázati pénznek a szülőknek 

nem kellett fizetniük. 

 

Bújócska Óvoda 

Pályázat kiírója Résztvevők száma Eredmény 

XV. Kerületi 

Önkormányzat (óvodai 

kirándulás) 

4 csoportnyi gyerek 

és dolgozók 
Megvalósult 2018.06.04.én  
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Tóth István Óvoda 

Pályázat kiírója Résztvevők száma Eredmény 

Civil pályázat Vidám Ovisévek 

alapítvány 
Nyertünk, a "Szüreti mulattság"- családi nap kiadásait 

fedezi. 

Önkormányzat által kiírt 

pályázat 

48 gyerek, 

személyzet 

A nyári kirándulás kiadásait fedezte. 

A sportmanó-Dechatlon 

pályázat 

48 gyerek  Az eddigi eszközök tovább bővítésére került sor.  

Kiss Erzsébet és Nagy Lászlóné részt vett a Sportmanó/ 

Dechatlon által szervezett Konferencián, ami nagyon 

hasznos volt. 

 

Patyolat Óvoda 

Pályázat kiírója Résztvevők száma Eredmény 

Önkormányzat 

120 gyerek, 

pedagógus, szülők 

Sikeres pályázat: szüreti mulatság a Kenderkóc népi 

játszóházzal és a Kolompos együttessel. 

Önkormányzat 

98 gyerek+13 

pedagógus 

Sikeres pályázat: őszi kirándulás a nagyobbakkal, Lázár 

lovasparkba. 

Radnóti szinház 

120 gyerek, 

pedagógus 

Még nem tudjuk a pályázat eredményét, folyamatban 

van. Az óvoda csak bekapcsolódik, nem mi vagyunk a 

pályázók. 

 
Molnár Viktor Óvoda 

Pályázat kiírója Résztvevők száma Eredmény 

Nőtincs-i kirándulás 74 fő Sikeres, eseménydús, élményekkel teli program 

 
 

Összegzés: Az önkormányzat által kiírt pályázatnak köszönhetően a tagintézmények 

kirándulásra látogathattak el, melyet minden gyermek nagyon élvezett. 3 Tagintézmény 

kivételével, a többiek nem éltek a pályázatok adta lehetőséggel, érdemes lenne a következő 

tanévben ezt szorgalmazni, esetleg egy olyan felületet biztosítani, ahol a kollégák egymás 

között oszthatják meg a kiírt pályázati lehetőségeket és az eredményes pályázatokról szóló 

híreket, ezzel is motiválva egymást a hatékonyabb részvételre.  
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Legitimációs záradék 
 

 

Az óvodai szülői szervezet a Beszámolót megismerte, arról véleményt formált és 

egyetértését adta. 

 

Budapest, 2018. szeptember 14. 

 

Szülői szervezet képviselője 

 

 

 

A Hétszínvirág Összevont Óvoda 2018-19. nevelési év Beszámolóját a nevelőtestület a 

2018. szeptember 14– én megtartott nevelési értekezleten megismerte és elfogadta. 

 

 

 

   Budapest, 2018. szeptember 14. 

 

 

Kissné Zachar Piroska 

óvodavezető 

 

  



168 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
 

Munkaközösségi beszámolók 
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Drámapedagógia értékelése 

2017-2018 

 

 

A Hétszínvirággá alakult, összevont óvodák eredményeképp bővült a csoportunk. 

Három óvoda kapcsolódott össze a mese által, közös terveinket, a mese kiválasztását, a 

próbákat, előadásokat összehangolva alakítottuk. 

 

Szeptemberben több óvodából jelentkeztek az óvónők, hogy bekapcsolódjanak a mesébe, de a 

kezdeti lelkesedés leredukálódott 3 óvodára és 8 főre. 

Az előző évekhez képest ez az év mégis pozitív változást hozott, mert 2 óvodáról bővültünk 3 

óvodára, ami jelentette a három oviból a próbák összehangolását és a három helyszínen való 

fellépést, előadást. 

 

Szeptember:  

A mese csoport szervezése 

A hét óvodában a meséhez csatlakozás lehetőségének hirdetése. 

Az igények felvázolása a mese kiválasztásával kapcsolatban. 

 

Október: 

A mese kiválasztásának szempontjai, amiket közösen alakítottunk:  

időtartama (35-45 perc) 

szereplők száma (8-10 fő) 

 

November:  

Az előző alkalommal megbeszélt szempontok szerinti mesék bemutatása, kiválasztása közös 

megegyezéssel. 

Fésűs Éva: Palacsintás király nyerte el a többség tetszését. 

Mesével való ismerkedés, felolvasás, szerepek kiválasztása. 

 

December - Január: 

A Palacsintás király szövegének átdolgozása, kiosztása, otthoni felkészülés. 

 

Február:  

A közös mese próbák elindítása.  

A három óvoda és a mese végleges szereplőinek letisztázása.  

Heti próbák 

A mese szereplők gyakori betegsége, hiányzása a kezdeti időszakban kicsit nehezítette a mese 

megtanulásának a folyamatát. 

 

Március: 

A választott meséhez a zene kiválasztása, szóló énekek megbeszélése, elhelyezése. 

Ismerkedés a Mandolinnal, mint új hangszer. 

A meséhez illő zenék CD-re kiírása 

 

Április: 

A dekorációk, szükséges eszközök elkészítése, összegyűjtése, jelmezek tervezése. 

Heti próbák 
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Május: 

Heti próbák, helyszíni főpróbák, előadások. 

 

Összegzés:  

Jó hangulatú próbák és mese előadások valósultak meg.  

Három óvodában adtuk elő a Palacsintás király című mesét, nagy sikerrel. 

Szívesen játszottunk együtt a kollégákkal, tervezzük már a következő tanév meséjét. 

 

Budapest, 2018. június 7 

Máté Zsoltné 

  



171 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest; XV. kerületi Önkormányzat 

Hétszínvirág Összevont Óvoda 

Bújócska Tagóvoda Munkaközösségi munkaterv értékelése 

 

2017-2018-as nevelési évre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bújócska óvoda Munkaközösségének éves feladatainak értékelése 

  

Munkaközösségünk tevékenysége: 

 

Ebben a nevelési évben is ápoltuk meglévő hagyományainkat és a nevelési tervünkbe 

beépített népi hagyományokat, ezek a foglalkozások a gyerekek korának megfelelő játékos 

formában került megszervezésre. 

 

A mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül a programban azok kapnak helyet, 

amelyek a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést, a felnőttek és 

gyermektársak megbecsülését állítják előtérbe. Madárbarát óvoda révén, az idei tanévben a 

Madarász program keretében lehetőséget kaptak a gyerekek az ismereteik bővítésére 

előadások és kirándulások szervezésével. Egyik hónapban diavetítés formájában ismerkedtek 

a madarakkal élőhelyeivel, másik hónapban kiránduláson, terepen látthatták természetes 

közegükben, testközelből a madarakat. Voltunk Apát kút völgyben, kétszer első alkalommal 

madárgyűrűzést másik alkalommal pedig fiókákat lehetett közelről madárházban megnézni. 

Jártunk a Margitszigeten ahol sirályokat és galambokat etettek a gyerekek, illetve a 

kisállatkert madarait néztük meg. Márciusban pedig a Veresegyházi Medveparkban, ahol nem 

csak madarakkal kapcsolatban, hanem az ott tartott állatokkal kapcsolatos ismereteiket is 

bővítették a gyerekek. 

 

A jeles napok közül azok kerültek be az éves munkatervbe, amelyek eddig is jelen voltak és 

vannak az óvodai nevelésben.  

Az Önkormányzati pályázaton nyert összegből ősszel Piliscséven a játékparkban jártunk, 

amely mindig nagyon jól sikerül.  

Az őszi családi nap idén nem Tök buli keretein belül került megszervezésre, hanem Liba nap 

néven. A főzött vacsora helyett libás játékokkal várta minden csoport a gyerekeket és a 

szüleiket.  A büfében pedig gyerekek által készített csalamádéval, zsíros kenyérrel és a szülők 
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által hozott finomságokkal vártunk mindenkit. A Liba nap emlékére libás bögrét árultunk, 

amit a nagyrészt a pedagógiai asszisztens munkáját dicsérte. 

A karácsony jegyében az ének munkaközösség nagyon szép és színvonalas műsorral lepett 

meg bennünket.  

A második félévben már akadt olyan program is ami nem valósult meg, javarészt az azt 

vállaló óvó néni miatt. 

Volt olyan program is ami nem volt betervezve, de a helyzet, úgy hozta, hogy megvalósult 

egy -egy népi táncház, vagy mese előadás a gyerekek előadásában.  

Némi változás a családi gyermeknap szervezésében is történt, így az nem szombat délelőtti, 

hanem egy hét utolsó munkanapjára eső délutáni programmá avanzsált, hatalmas sikerrel, a 

dráma munkaközösség előadásával, amelyben három kolléga is szerepelt.  

 

Összességében tartalmas programokkal teli évet zártunk gyerekek és felnőttek számára 

egyaránt. 

 

 

Budapest; 2018. augusztus 31. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Kedd: úszás: Megy Ági és Anita; Kriszta Dajka?  

Szerda: Kihívás napja: Marcsi Anita Kriszta? 

Csütörtök: Ballagás 

Péntek Ballagás 

Ovis hét:  

 

Hétfő: Reggeli oviban 8.30. indulás; 15.30.- érkezés  

Hányan lesznek a csoportokból: 

 

Kedd: Fagyizás 

Helyben  

Elmegy  

10.00.kor Tűzriadó 

Szerda: Homokvár építő verseny 

 

Csütörtök: Délelőtt: 

Délután:15.30.-18.00 

Csillámtetkó 15.30-17.30. 

Pónillovaglás 15.30-17.30. 

Büfé 

Trambulin 

Meseelőadás 

Arcfestés 

Zsetonárus 

Akadálypálya 

Egyéb játék ötletek 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Megbeszélésen részt vettek: 

Katica csoport……………………………………………………………………………… 

 

Breki csoport:……………………………………………………………………………… 

 

Pillangó csoport:…………………………………………………………………………… 

 

Kék madár csoport:………………………………………………………………………… 

 

 

Budapest; 2018.05.07. 

 

 

munkaközösség vezető 
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Auti-Team munkaközösség 

2017-18 nevelési év beszámoló 

2017. október 19. 

Helyszín: Molnár Viktor óvoda 

 

- A munkaközösség éves munkatervét ismertettem a többiekkel 

- Szakirodalom alapján átbeszéltük az autista gyermekek speciális, egyéni igényeit. Három 

nagy területet érintve, a kommunikációs nehézségeket, a szociális interakciók nehézségeit és a 

rugalmas viselkedésszervezés problémáit. 

- Konkrét tapasztalatainkat beszéltük meg, a mindennapi munka során felmerülő 

nehézségekről. 

2017. november 15. 

Helyszín: Molnár Viktor óvoda 

Téma: A csoportszokások alakítása, tekintettel az autista gyerekekre. Az autista gyermekek 

bevonása a közös tevékenységbe. 

 

- Játékok konkrét helye 

- Egyértelmű szabály- és szokásrendszer 

- Tevékenységek konkrét helye, egymásutánisága 

- Önellátás módja, sorrendje szabályokhoz kötötten 

- Csoportban dolgozók azonos szemlélete 

- Közös tevékenységek kötött formában 

- Közös tevékenység alkalmával az egyéni sajátosságok figyelembevétele 

- Pozitív megerősítés 

- Egyéni érdeklődési körük figyelembevétele 

Konkrét példákból kiindulva beszéltük meg a megoldási lehetőségeket. 

 

2018. február 22. 

Helyszín: Molnár Viktor óvoda 

Első közös munkaközösségi értekezlet a Hétszínvirág összevont óvoda autizmussal foglalkozó 

óvodapedagógusainak és gyógypedagógiai asszisztenseinek részvételével. 

- Ismerkedés és bemutatkozások 

- A Molnár Viktor óvoda részéről a több mint 10 éves múltú integráció bevezetésének, 

tapasztalatainak bemutatása 

- Bevált módszereink az autista gyerekekkel 

- Nehézségeink az autista gyermekek integrációjával kapcsolatban 

- A befogadás, beszoktatás kérdései, menete 

- A többiek (Aulich óvoda, Manóvár óvoda, Bújócska óvoda) tapasztalatai, közös pontjaink az 

integrációban 

- A képes kommunikáció szükségessége kapcsán alakult ki a következő találkozó témája: 

csoportlátogatás keretében a vizuális megsegítés módjainak bemutatása 
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2018. április 10. 

Helyszín: Aulich óvoda 

Vizuális megsegítés a mindennapi gyakorlatban – csoportlátogatás az Aulich óvodában Bakos 

Adrienn-nél. 

- Foglalkozás:  mese – vizuális megsegítéssel 

 reggeli köszönés – egymás megismerése, nevek, stb. 

 mozgásos feladatok 

- A napirendi tábla bemutatása, konkrét használata az autista gyerekeknél 

 

 

 

 

munkaközösség vezető 
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Belső Ellenőrzési Csoport 

MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES ÉRTÉKELÉSE 2017/2018 

 
A 2015/2016-os nevelési évben a magyar köznevelési rendszer minőségének javítása 

érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési 

modellt vezetett be. Az új irányzatnak megfelelően az akkori Ákombákom Óvodában, 2015 

szeptemberében megalakult a Belső Ellenőrzési Csoport munkaközösség, amely 

intézményünkben az elmúlt két évben öt főből állt és amely a 2016/2017-s évben is sikeresen 

működött. 

A 2017/2018-as nevelési évtől 4 óvoda egyesítésével megalakult a Hétszínvirág Összevont 

Óvoda, melynek Tagóvodánk is része, így munkaközösségünket is kibővítettük, minden 

Tagóvodából új munkaközösségi tagot választottunk (1munkaközösség vezetőt és 9 

tagot). 

Becs mk. vezető: Gimesi Ildikó 

Becs mk. tagok: Hamvai Zsuzsanna, Nedoba Katalin, Bánhalmi Éva, Nagy Lászlóné, 

Vincze Lászlóné, Marosné Hochrein Margit, Balla Beáta, Ruszóné Duschek Tímea, Kiss 

Szilvia 

A Hétszínvirág Összevont Óvoda székhelye: Aulich Óvoda 

Feladat ellátási helyeink: 

Patyolat Tagóvoda, Mézes tagóvoda, Tóth István Tagóvoda, Bújócska Tagóvoda, Manóvár 

Tagóvoda, Molnár Viktor Tagóvoda 

 

A 2017/2018-s nevelési évben megvalósított céljaink, feladatink, tevékenységeink, 

eredményeink: 

Munkaközösségünk célként tűzte ki: 

- a csoporttagok felkészülését, minőségfejlesztés iránti elköteleződését 

- az intézményi önértékelés további tervezését a tagóvodákon belül, ezek koordinálását 

és támogatását, 

- az eddigi nevelési eredményeink további javítását a pedagógiai munkában, 

- a vezetőség munkájának támogatását, a kapcsolódó jogszabályok közös értelmezését. 

Munkaközösségünk feladatai voltak:  

- az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése 

- az önértékelés folyamatának tovább gondolása, 

-  a legújabb Önértékelési Kézikönyv megismerése, 

- az új feladatok egymás közötti megosztása, 

- a már kidolgozott intézményi elvárás rendszer áttekintése, 

- a pedagógusok és a partnerek további tájékoztatása, 

- adatgyűjtés megvalósítása: a tagóvodákban kijelölt kollégáknál 

foglalkozás/tevékenységlátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, a kérdőíves 

felmérésekhez kapcsolódó adatrögzítés, 

- az évnyitó és az évzáró munkaközösségi értekezleten való részvétel, felkészülés 

ezekre. 

 

A kijelölt céljainkat és feladatainkat ebben a nevelési évben is többnyire sikeresen 

megvalósítottuk és sikeresen teljesítettük. 
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BECS BESZÁMOLÓ Tagóvodánként a munkaközösség tagjaitól: 

Patyolat Tagóvoda: (Ellenőrzésre kijelöltek: Máté Zsoltné, Tomku Zita) 

„A 2017/2018-as nevelési évben két kolléganőnél végeztünk ellenőrzést: 

2017.10.12.: Máté Zsoltné: kiváló szakember, zenei bemutatót tartott, dokumentumai 

naprakészek voltak, jó munkatársi és vezetői értékelést kapott. 

2018. 01.17.: Tomku Zita, 1 éve tagja az óvodánknak, testnevelés bemutatót tartott, felkészült, 

ügyes óvodapedagógus, dokumentumai szintén naprakészek, kiemelném kreativitását, ő is jó 

munkatársi és vezetői értékelést kapott.” 

Tóth István Tagóvoda: (Ellenőrzésre kijelölt: Kiss Erzsébet) 

„Az idei ellenőrzés során a mi óvodánkban, a tagóvoda vezető Kiss Erzsébet került sorra. 

Meseterápiás foglalkozást tartott vegyes csoportban, ami jól sikerült annak ellenére, hogy 

nagyon hosszúra nyúlt.” 

Molnár Viktor Tagóvoda: (Ellenőrzésre kijelöltek: Parádai Mónika, Vincze Lászlóné, 

Szabó Imréné, Solymosi Ildikó, Tömböly Eleonóra, Debreceni Marianna, Hoyer 

Zoltánné, Bozóné Bodzás Tímea) 

„Óvodánkban 8 pedagógus lett kijelölve önértékelésre, akik közül ketten év közben távoztak, 

így nem került rájuk sor. A hat meglátogatott óvónőből négyen vers-mesét, egy-egy 

pedagógus pedig éneket és rajz, mintázás, kézimunkát tartott. A látogatás minden esetben jól 

sikerült. Az érintettek hozzáállása, teljesítménye, szakmaisága a tapasztaltak szerint megfelelő 

volt.” 

Mézes Tagóvoda: (Ellenőrzésre kijelöltek: Bagyuráné l. Zsuzsa, Vízi Rózsa, Juhász 

Ferencné) 

„Az éves önértékelési tervet, a munkatervben leírtak alapján megvalósítottuk. Két 

óvodapedagógus és a tagóvoda vezető látogatása megtörtént. Egy külső világ tevékeny 

megismerése foglalkozást, egy rajz, mintázás, kézimunka foglalkozást és egy testnevelést 

láttunk. a kolléganők felkészültek a foglalkozásokra, időben leadták a foglalkozás 

tervezeteket.” 

Aulich Óvoda: (Ellenőrzésre kijelöltek:Andreánszkyné Balázs Aranka, Bakos Adrienn, 

Kisbári Rita, Dobó Józsefné, Tóth Orsolya) 

„Óvodánkban ebben az évben 5 kolléga vett részt a belső önértékelésben, október, január, 

február, március és április hónapban. Ők mese-vers, ábrázolás, mozgás, ének, valamint egy 

komplex foglalkozás bemutatását választották. A mozgást és a komplex foglalkozást egy 

autistákat, beszédfogyatékost is integráló kis létszámú vegyes csoportban mutatták be a 

kollégák. Az értékelés folyamán mindannyian 96 százalék feletti eredményt értek el, 

önértékeléseik is ehhez hasonló százalékot mutattak. Mindannyian vázlatot készítettek a 

foglalkozásukról.” 

Manóvár Óvoda: (Ellenőrzésre kijelöltek: Bencsó Gabriella, Papp Esztella, Tóth 

Gáborné, Toma Ferencné) 

„A 2017/2018-as nevelési évben négy kolléganőnél végeztünk ellenőrzést. 

2017.10.25. Bencsó Gabriella: szeptember elejétől dolgozik az óvodánkban, pályakezdőként. 

A dokumentumelemzésnél több mindent nem tudtam ellenőrizni, munkatársaktól nagyon jó 

véleményt kapott, tevékenység tervezetének írásánál voltak hibái, amit megbeszéltünk. 

2018.01.24.: Papp Esztella: A dokumentációi mindig naprakészek, tartalmilag megfelelőek. 

Legnagyobb probléma a gyerekek fegyelmezésénél van, nem következetes, több munkatárs is 

jelezte ezt írásban. 

2018.04.25.: Tóth Gáborné: Dokumentációi naprakészek, folyamatosan követi az újításokat. 

Nagyon jó munkatársi véleményt kapott, példaértékű a kreativitása. 

2018.05.16.: Toma Ferencné: dokumentációi naprakészek, megfelelően kidolgozottak. Kicsit 

iskoláskorú a gyerekekkel való bánásmódja, nem mindig nyitott az együttműködésre. 
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Bújócska Tagóvoda: (Ellenőrzésre kijelöltek: Kiss Szilvia, Orosz Mária, Vojtku 

Attiláné, Molnár Eszter) 

A BECS munkájáról visszajelzés ebből az óvodából nem érkezett. 

 

Nedoba Katalin intézményvezető-helyettes tapasztalatai, javaslatai: 

- a következő nevelési évben valamilyen formában csökkenteni lehetne a kitöltendő 

papíralapú nyomtatványokat vagy kérdőíveket a saját óvodáinkra átírni, 

- tervezet minta az ellenőrzésre kerülő óvodapedagógusoknak 

- a csoportos dokumentumok ellenőrzését a vezető helyettesek végezzék. 

 

 

Munkaközösségünk eredményes működését segítő tényezők voltak a 2017/2018 évben is: 

- a négy óvoda óvodapedagógusai közül saját szempontjaink alapján: (mk.vezető: 

jogszabályi ismeretek megléte, szakmai tekintély, jó kommunikációs készség, 

lojalitás, önkéntesség. Tagok: innovatív kollégák, elkötelezettség a feladatok iránt, 

jártasság a minőségbiztosításban, a mérés-értékelésben, IKT kompetencia) – a 

munkaközösség vezetőjében és tagjaiban személyi változás nem történt: 

- munkaközösség vezető: Gimesi Ildikó (Patyolat u.-i tagóvoda), 

- munkaközösség tagjai: Nedoba Katalin (óvodavezető helyettes), Nagy Lászlóné (Tóth 

István u.-i tagóvoda), IKT felelős: Hamvai Zsuzsanna (Patyolat u.-i tagóvoda), 

Bánhalmi Éva (óvodavezető helyettes) Duschek Tímea (Mézes tagóvoda), Balla Beáta 

(Aulich Óvoda), Vincze Lászlóné (Molnár Viktor tagóvoda), Kiss Szilvia (Bújócska 

Óvoda), Marosné Hochrein Margit (Manóvár Óvoda), 

- a munkaközösség vezetője és tagjai a fejlődés iránt továbbra is elkötelezettek voltak, 

akik a változást elfogadó csoportot alkottak,  

- mindannyian segítői voltak a pedagógusoknak, véleményeik, javaslataik továbbítói, 

interjúztatók, adatgyűjtők, összesítők, 

- óvodáink, munkánk sikeres megvalósításához megfelelő informatikai háttérrel 

rendelkeztek. 

Éves munkaterv, ütemezés, informatika: 

- a BECS munkatervét az óvodavezető és a munkaközösség vezető javaslatai alapján a 

munkaközösség vezető állította össze 2017. szeptember 1.- 2018. augusztus 31. 

időtartamra vonatkozóan. Ebben a nevelési évben két alkalommal tartottunk 

munkaközösségi értekezletet. Az értekezletek tartalmát, jegyzőkönyveit a mk. vezető 

rögzítette.  

- meghatároztuk az önértékelés ütemezését is: pedagógusok értekelése- kétévenként, 

vezetők értékelése – a 2. és a 4. évben, intézményi önértékelés pedig 5 évenként 

történik, 

- A Hétszínvirág Összevont Óvoda intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére ebben a 

nevelési évben nem került sor. 

Pedagógus ellenőrzések: 

- Ebben a tanévben szintén 26 óvodapedagógus belső ellenőrzésére került sor. (lsd. éves 

munkatervben kijelöltek). 
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- A BECS által ellenőrzött óvodapedagógusok vonatkozásában az alábbi területek 

kerültek ellenőrzés alá: dokumentumelemzések, tevékenységlátogatás, interjúk 

felvétele és kérdőíves felmérések. 

- Az összesítő értékelések alapján minden pedagógusnál a belső ellenőrzések, többnyire 

sikeresnek bizonyultak. 

- Az Önértékelési Kézikönyv második módosítása a tavaly előtti nevelési évben 

felhatalmazta munkaközösségünket arra a kérésre, hogy intézményünk minden 

csoportjának szülői munkaközössége az óvodai csoportok szüleinek nevében, lemond 

az óvodai belső önértékelési rendszer szülői kérdőíveinek kitöltéséről. Ezért az ide 

nevelési évben, erre már nem került sor az önértékelési munkánk során. 

- Az önértékelés, a tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentumait minden tagóvodában, 

továbbra is a személyi anyag részeként tároljuk. 

 

Budapest 2018-05-31             

 

                                                                   Gimesi Ildikó  

munkaközösségvezető 
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Ének munkaközösség összefoglalója 

 

November 18. (Patyolat óvoda) 

- Bemutatkozás 

- Előző évi karácsonyi műsorok átbeszélése 

- Szólamok megbeszélése 

- Kották átnézése 

November 20. (Patyolat óvoda) 

- Kották lefénymásolása, kiosztása, átbeszélése 

- Szólamok elosztása 

- Dalok gyakorlásának elkezdése 

- Helyszín próba 

November 27. (Tóth óvoda) 

- Dalok gyakorlása 

- Hangszeres próba 

- Szóló énekek kiválasztása, gyakorlása 

- Helyszín próba 

December 5. (Bújócska óvoda) 

- Karácsonyi műsor helyszín próba 

- Hangszeres próba 

- Műsor átbeszélése 

- Koreográfia kitalálása 

December 11. (Manóvár óvoda) 

- Hangszeres főpróba 

- Koreográfia főpróba 

- Dalok gyakorlása 

- Kották átnézése 

- Műsor végleges megbeszélése 

- Jelmezes főpróba 

 

Műsor: 

December 15. (Patyolat óvoda) 

December 18. (Manóvár óvoda) 

December 19. (Tóth óvoda) 

December 19. (Bújócska óvoda) 

Ének munkaközösségi tagok: 

Vincze Viktória  

Kiss Szilvia Piroska 

Vojtku Attiláné Ági 

Rajz Judit 

Tarnai Viktória  

Nagy Lászlóné Irénke  

Vass Gabriella Katalin  

Albecker-Lázár Mónika  
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Kiss Erzsébet  

Hamvai Zsuzsanna  

Kissné Zachar Piroska  

Vida Emese Anna (anyuka)  

Minárik Eszter (munkaközösség vezető) 

 

Összegzés: 

Az előző félévben zavartalanul folytak a próbák. A többi óvónő több próbát javasolt, mint 

amennyit én terveztem, így szinte hetente próbáltunk. A végleges közösséget november 

elejére tudtam összehozni, sokan lemondták idő közben. Sajnos azt tapasztaltam, hogy az 

óvónők pont a sűrű időközönkénti próbák miatt nem tudtak jelen lenni és részt venni, így 

nehezen sikerült összehozni a műsort. A következő évben kevesebb, de sokkal biztosabb 

próbákat szeretnék tartani, ahol a lehető legtöbben részt tudnak venni. 

Mivel csak 4 óvoda vette ki a részét a munkaközösségben, így viszonylag kevés óvónő 

szerepelt. Ha mind a 7 óvodából részt tudnának venni, legalább 2 óvónő óvodánként, sokkal 

színvonalasabb műsort tudnánk előadni. A hangszeres próbákon csak két óvónő volt aktív 

résztvevő (Vincze Viktória-hegedű és Kiss Szilvia Piroska-szintetizátor). Bízom benne, hogy 

jövőre legalább 3-4 hangszerrel tudjuk bővíteni a repertoárt.  

Sajnálatos módon az előző év második felében nem sikerült úgy a betervezett „Pünkösdölés” 

előadás. Szinte az összes óvónő visszamondta a próbákat, egyéb elfoglaltság, ellenőrzések 

miatt, pedig kész műsorral készültem. Ha lenne rá lehetőség, a második félévben a 

„Boomwrackers” mellett, a pünkösdi előadást is szívesen megtartanám.  
 

 

Minárik Eszter  

munkaközösség vezető 
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Gyermekvédelmi beszámoló 2017-2018. tanév 

 

 

A gyermekvédelmi feladataink legfőbb célja a megelőzés, az időben nyújtott segítségadás. 

Nagyon fontos a szülőkkel a bizalmas kapcsolat és a gyakori kölcsönös párbeszéd kialakítása. 

Segíti a kapcsolatépítést a szülők bevonása az intézmény életébe, a korábban kialakított jó 

kapcsolat „krízis helyzet” idején előnnyé válik, könnyebben nyújtható segítő együttműködés. 

Legfontosabb a gyors és pontos jelzőrendszer működtetése és a mindenkori precíz 

dokumentáció.  

 

 

A csoportban dolgozó óvónők év elején felmérést végeztek az esetleges  

veszélyeztetettségről, hátrányos helyzetről, sorsuknak alakulását folyamatosan figyelemmel 

kísérték. 

Folyamatos volt a kapcsolattartás az intézményeinkben dolgozó munkaközösségi tagokkal, az 

óvodapedagógusok munkáját segítő szakemberekkel / fejlesztőpedagógusok, logopédus, utazó 

gyógypedagógusok /. 

 

A 2017-2018. tanévben két esetben történt írásos feljegyzés. 

Három esetben kért az Újpalotai Család-és Gyermekjóléti Központ véleményt gyerekekről. 

Egy esetben kaptunk bírósági végzést szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. 

 

 

Az óvoda zárása alatt /két ünnep között/ egy rászorult gyermek kérte az ingyenes étkezést. 

A Család-és Gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatunk rendszeres és személyes. 

2018 februárban részt vettünk az éves tanácskozáson. 

Közös munkánk során figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű családok életét. Jelezzük 

egymásnak a tapasztalatainkat és az esetleges változásokat. 

Egyeztetjük a segítségnyújtás lehetőségeit. 

 

Budapest, 2018.augusztus 31. 

 

                                                                         Andreánszkyné Balázs Aranka 
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Oviadmin munkaközösség eredményei 

 

A munkaközösség működésének kezdetekor elsődlegesen el kellett érnünk, hogy mindenki 

számára elérhető legyen a felület, ez többszöri egyeztetés, telefonon és személyesen a 

program készítőjével – Karinával megvalósult. 

A munka része már kérdéses mivel nem minden tagintézmény adatai vannak a felületre 

feltöltve. 

A fenntartó kérésére egyelőre a gyermekfejlődés területének vizsgálatát helyeztük előtérbe.  

A kérése, hogy egységes gyermekfejlődési dokumentumot dolgozzunk ki. Sikerült 

elfogadtatnunk, hogy a három összevont intézmény kidolgozhasson saját formátumot.  

A munkaközösséggel, gyakran emailben konzultálva alakítottuk ki a mellékelt formátumot. 

Mindez elkészíthető számítógépen, de az oviadminba való beemelése már formátum 

vesztéssel lehetséges csak, és minden gyermek lapján külön- külön be kell másolni. 

A fejlesztővel való személyes konzultáció során úgy éreztem, hogy nem értik az új rendszert, 

az intézményi hálózat kapcsolódásait, sokszor ez akadályozza az érdemi haladást. 

Amelyik intézmény még nem „látja” óvodásait, annak oka valószínű, hogy nem lett feltöltve 

adat. Jelenleg 24 csoport adatait tartalmazza az felület. 

A Manóvár oviból jelzik a kolleganők, hogy a hiányos feltételek akadályozzák az érdemi 

munkát az online rendszerben. 

A csoportnapló feltöltéssel megvalósult kérésünk, hogy word formátumban lehetőség legyen 

feltölteni. Így már azt látjuk, amit a felületre feltöltöttünk, letöltés esetén a nyomtatás 

megegyezik az online felületen látható tartalommal és formával. Ezt azonban mindenképpen 

meg kell előznie a szövegszerkesztőben készített dokumentum elkészítésének.  

A le és feltöltögetés egy idő után nehezen követhető. Ezzel a területtel még nem foglalkozott 

a munkaközösség, mivel úgy értékeltük ez az ideiglenes megoldás egyelőre elfogadható. 

Megjegyzem bizonytalanok vagyunk, hogy a pedagógiai szabadság kérdése nem sérül –e 

ezzel a fenntartói egységesítéssel. 

Amit problémamentesen tudunk használni az a hiányzásjelentés adminisztrálása. Eddig csak a 

munkaközösség tagjai használják ill. Mézes, Aulich minden csoport. Ez azonban nem 

válthatja ki a papíralapú hiányzási naplót, hiszen a gyermek adatai még mindig itt érhető el 

legkönnyedebben; szülő elérhetősége. 

A munkánkat akadályozta, hogy a programbeli változásokról nem kaptunk időben 

tájékoztatást, így volt, ami egyik nap működött, másik nap nem és fordítva. Az időnként 

eltűnő (majd jelzésre visszaállított) gyermek adat nem erősíti meg az adatkezelés biztonságát. 

Mellékelem a hét intézmény képviselői által összeállított, mindnyájunk számára 

használhatónak tartott gyermekfejlődési táblázatot. 

 

Budapest, 2018.04.26. 

 

Bagyuráné Lőrincz Zsuzsanna 
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Anamnézis az óvodába érkezéskor 

Gyermek neve .................................................................................................  

Születés ideje ...................................................................................................  

 
1. Édesanya egészsége a terhesség alatt 

Hányadik terhesség  .......................................................................................................  
Várandósság alatt volt-e betegsége  ................................................................................  

Szülés normál - koraszülés – császár – vákuum - egyéb: ................................................  
2. Előzmények, eddigi fejlődése 

Milyen kisbaba volt (nyugodt, sírós stb.) ........................................................................  

Szopott-e, meddig ............................................................................................................  

Milyen alvó volt csecsemőkorában ...............................................................................  

Mikor állt fel ...................................................................................................................  

Mikor kezdet járni .........................................................................................................  

Mászott-e, kúszott-e mielőtt elindult ............................................................................  

Mikor kezdett el beszélni ...............................................................................................  

Szeret- e ismeretlenek között lenni, könnyen barátkozik ...........................................  

 ..........................................................................................................................................   

Voltak-e komoly betegségei/műtét, baleset ..................................................................  

Milyen fertőző betegségei voltak és mikor ...................................................................  
Van-e valami allergiája (étel, rovarcsípés, egyéb)  ........................................................   

Szed-e valamilyen gyógyszert (mit és mire) ..................................................................  

Járt- e bölcsödébe ...........................................................................................................  

Ha igen milyen idős kortól .............................................................................................  
3. Életmódja, szokásai, kötődései 

Kik élnek együtt a családban .........................................................................................  

Milyenek a testvérek együtt ...........................................................................................  

Milyen a gyermeke, amikor örül ...................................................................................  

Milyen mikor bánatos ....................................................................................................  

Szokott-e verekedni ........................................................................................................  

Ha igen, mi az oka ..........................................................................................................  

Milyen, amikor nem sikerül neki valami, amit nagyon szeretne ...  
 ..............................................................................................................  

Hogyan fejezi ki haragját 

sír – kiabál – földhöz vágja magát – tárgyakat dobál – megüt másokat – elbújik – 

egyéb: ...............................................................................................................................  

Hogyan, milyen módon lehet megnyugtatni: ...............................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Hogyan jutalmazzák, „büntetik” otthon:  ....................................................................   
 ..........................................................................................................................................  

Van-e különleges vagy bármilyen tartós szokása 

Ujjszopás – cumizás – körömrágás – egyéb .....................................................................  

Vannak-e erős félelmei  ..................................................................................................  
Sötét – zaj – jármű – kutya – dörgés – villámlás – más ...................................................  
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4. Önállósága, étkezési szokása 

Étvágya jó – közepes – rossz 

Válogat igen – nem 

Van-e olyan étel, amit kifejezetten elutasít  ................................................................................ 

Eszik-e egyedül .............................................................................................................................. 

Önállóan használ kanalat……………….., villát ……………., 

poharat……………… 

Öltözködik-e önállóan  ................................................................................................................. 

Mennyi segítséget igényel  ........................................................................................................... 

Mennyi idős korában kezdték el szoktatni a szobatisztaságra ................................................... 

Szobatiszta .................................................................................................................................... 

Néha előfordul, hogy bepisil ........................................................................................................ 

Éjszakára pelenkázzák .................................................................................................................. 

Még nem teljesen szobatiszta, ennek oka: nem szól - későn szól – eljátssza az időt - 

egészségügyi oka van: ................................................................................................................... 

5. Alvása 

Milyen alvó? .................................................................................................................................. 

Este szívesen fekszik le? ............................................................................................................... 

Este mely időpontban kerül ágyba? ............................................................................................. 

Hol alszik? saját ágyában, külön szobában – saját ágyban, szülők, nagyszülők szobájában – 

közös ágyban 

Ha közös ágyban, kivel ................................................................................................................. 

Van-e valamilyen megszokott holmija, amihez lefekvésnél ragaszkodik 

 ........................................................................................................................  .........  

Alszik-e ebéd után ........................................................................................................................ 

Ki szokta esténként lefektetni ...................................................................................................... 

Van-e valami különleges alvási szokása: ...................................................................................... 

Aludt-e máshol .............................................................................................................................. 

6. Játék 

Hogyan játszik legszívesebben? egyedül – gyerekekkel – felnőttekkel – hangosan – 

szaladgálva – csendben – elmélyülten – mindegy 

Hogyan reagál rá, ha a játékát valaki elveszi?  sír – kiabál – panaszra megy – üt – harap – 

visszaveszi – nem érdekli – egyéb ................................................................................................. 

Van- e kedvenc játéka gyermekének? Ragaszkodik –e valamilyen játékszerhez?  .................... 
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Szereti a mesét?  ........................................................................................................................... 

KI szokott neki mesélni?  .............................................................................................................. 

Mi mindent csinál már önállóan gyermeke (játéktevékenységben)?  ........................................     

7. Egyéb, a mit a gyermekéről fontosnak tart közölni velünk 

 .......................................................................................................................................................         

 

Budapest, …………………………………… 

………………………………….. 

szülő aláírása 
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FELJEGYZÉS A GYERMEKRŐL 

A gyermek neve: ......................................................................................................  

Születési ideje: .........................................................................................................  

OM azonosító ..........................................................................................................  

 

Feljegyzések időpontja 
    

        

 

JÁTÉK 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

domináns 

játékmódja 

funkciós, gyakorló         

szituációs, szerep         

konstrukciós         

szabály         

jellemzői 

elmélyült, kiegyensúlyozott         

gátolt         

kapkodó         

agresszív         

találékony, kezdeményező         

bíztatást igénylő         

irányítással sem tud korának 

megfelelően játszani 

        

többnyire egyedül játszik         

szívesen játszik társaival         

kitartó, hosszú ideig játszik         

játéka átlagos tartamú         

rövid ideig játszik         

a játékra vigyáz         

a játékot gyakran rongálja         

szívesen átadja társainak         

gyakran elveszi mástól         

 

MOZGÁS 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

ügyes, harmonikus         

átlagos         

ügyetlen, összerendezetlen, gyakorlatlan         

lassú         

megfelelő tempójú         

gyors         

túlzottan mozgékony         

Aktív testmozgás 

szereti, bátran végzi         

nem szereti, fél, gátlásos 

tériszonya van 

Állóképesség 

fáradékony         

hamar regenerálódik         

hosszantartó erőkifejtésre 

képes 

        

Egyensúlyérzék 
stabil          

instabil         
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Mozgásfejlettség 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

Lábujjon járás 

pontos         

általában pontos         

pontatlan         

Sarkon járás 

pontos         

általában pontos         

pontatlan         

Guggoló járás 

pontos         

általában pontos         

pontatlan         

futás 

tempója átlagos         

tempója gyors         

tempója lassú         

összerendezett         

összerendezetlen         

kúszás 

pontos         

általában pontos         

pontatlan         

mászás 

pontos         

általában pontos         

pontatlan         

mozgás 
koordinált         

koordinálatlan         

 

 

Testséma, gyermek ismeri és meg tudja 

mutatni a felsorolt testrészeket 

megnevez- B,    csak mutat –M, mindkettő – x  

3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

Fej         

Törzs         

Hát         

Has         

Szem         

Szemhéj         

Orr         

Fül         

Nyak         

Mell         

Mellkas         

Arc         

Kar         

Comb         

Térd         

Homlok         

Áll         

Könyök         

Csukló         

Boka         
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Lábfej         

Talp         

Lábujjak         

Sarok         

Váll         

Derék         

Csípő         

Szemöldök         

Ujjbegy         

 

 

Téri tájékozódás 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

fent         

lent         

alatt         

fölött         

föl         

fölé         

jobb         

bal         

előre         

elöl         

hátra         

hátul         

mellett         

mellé         

között         

le         

fel         

alá         

kérésre irányt tud váltani         

mögé         

mögött         

elé         

jobbra         

balra         

túl         

közé         

Rajz 

Rajz elemzés 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

kusza firka         

formák megjelennek         

spontán emberábra megjelent         

         

DOMINANCIA 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

 jobb kéz         

bal kéz         

kialakulatlan         
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NYELVI KIFEJEZŐ KÉPESSÉG 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

Szókincs 

átlagos         

gazdag, árnyaltan kifejező         

szegényes, hiányos         

Beszédritmus 

folyamatos         

gyors         

lassú         

akadozó         

Képolvasásnál 

felsorol         

egyszerű cselekvést 

megnevez 

        

összefüggéseket felismer         

Szöveg 

tartalmának 

visszamondása 

nem képes visszaadni         

hiányos         

tényleges mozzanatokat 

közöl 

        

teljes, pontos         

Hangerő 

hangos         

halk         

megfelelő         

Beszédhiba 

van         

nincs         

logopédiára jár         
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ÉRZELMI- AKARATI ÉLETE 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

hangulata 

vidám, közvetlen         

kiegyensúlyozott         

szomorú, gyakran 

sír 

        

szorongó, félénk         

robbanékony, 

indulatos 

        

változó         

magatartása 

barátságos, 

barátkozó 

        

visszahúzódó, 

érzékeny 

        

gyakran dacos, 

akaratos 

        

durva, agresszív         

szereplési hajlam 

szívesen szerepel         

elfogadó         

tiltakozó         

dicséret 

örömmel tölti el         

serkenti, készteti         

magabiztossá teszi         

elbizakodottá teszi         

közömbös iránta         

bírálat, kritika 

serkentőleg hat         

közömbösen reagál         

elkeseríti, 

elbátortalanítja 

        

elveszti 

érdeklődését 

        

kétségbe esik         

dacot vált ki         

akarati, erkölcsi vonások 

öntudatos         

önálló         

fegyelmezett         

kötelességtudó         

önállótlan         

fegyelmezetlen         

felelőtlen         

kapkodó         

közösségben elfoglalt helye         

 magányos, nincs kötődése, nem 

választ 

        

perifériára sodródott         

kötődése egyirányú, ő választ, vagy 

őt választják 

        

Centrális pozíció (sokan választják)         

Egy személyhez ragaszkodik         
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együttműködési készség 

nem képes         

hajlik         

együttműködésre 

képes 

        

énképe, önbizalma 

reális         

pozitív         

alul értékelt         

negatív         

 

ÉRTELMI KÉPESSÉGEK 3 - 4   év 4 - 5   év 5 - 6   év 6 -7 év 

figyelme 

játék 

során 

tartós         

változó         

szétszórt         

osztott figyelemre képes         

figyelme 

tapasztalat

szerzés 

során 

tartós         

változó         

szétszórt         

osztott figyelemre képes         

megfigyel

őképesség

e 

általában pontos         

változó         

általában pontatlan         

tárgyak, jelenségek lényegét 

megragadó 

        

többnyire lényegtelen vonásokat 

észrevevő 

        

vizuális 

differenci-

álás 

azonosságokat, 

különbségeket 

észrevesz         

nem vesz észre         

alak- háttér 

megkülönböztet

és 

jó         

fejletlen         

vizuális 

memória 

pontos, megbízható         

pontatlan, felszínes         

gondolko-

dása 

érdeklődő, gyakran kérdez         

kevésbé érdeklődő         

produktív         

megfelelő         

gyenge         

probléma-

megoldó 

képessége 

önállóan képes megoldani         

rávezetéssel képes         

Nem képes 

 

        

gondolko-

dási 

műveletek 

összehasonlításra, kiegészítésekre, 

rendezésre tág körben képes 

        

kevés elem esetén képes         

Összefüggéseket felismer 

 

        

összefüggéseket ritkán ismer fel         

 

Egyéb észrevételek: 
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Gyermekemről a tájékoztatást megkaptam:  

 

………………………………………………………… 

szülő 

 

 

 ……………………………………………        ……………………………………………….. .........  

      óvodapedagógus                óvodapedagógus 

 

 

 

Budapest, ………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gyermekemről a tájékoztatást megkaptam:  

 

……………………………………………………………… 

szülő 

 

 

……………………………………………        ……………………………………………….. ..........  

      óvodapedagógus                óvodapedagógus 

 

 

Budapest, ………………………………………………………… 
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Szakmai munkaközösség 

Értékelés 

2017-2018 

 
Az óvodában már kialakult és az új hagyományokat is beillesztettem a nevelési folyamatba. 

Több programsorozatot sikerült megvalósítani (Állatok világnapja, Föld népei, Március 15. 

Nemzeti ünnep, Föld napja- hét), a programok előtt a munkaközösség tagjaival megbeszéltük 

a program felelősöket és ők kiosztották a feladatokat. 

Két nyílt napot terveztünk. November 10-én a Márton napra sok-sok színes programmal, 

feladattal készültünk. Aktívan részt vettek a szülők, feladatokat lelkesen vállalták. 

Csoportonként meglepően sok lámpás készült. Szülőktől pozitív visszajelzéseket kaptunk. 

Decemberben közös karácsonyvárásra invitáltuk a családokat. Nyuszi és a süni csoport közös 

előadással, az óvó nénik pedig meglepetésműsorral is készültek. A helyhiány miatt a 

lebonyolítás kicsit szervezetlenre sikerült, ebből tanulva a jövőben nagyobb hangsúlyt 

fektettünk a szervezésre. Megoldásként, a jövőben külső helyszínt veszünk igénybe.   

Az évre betervezett mozgáskotta használata, gyakorlata sikeresen zajlott, melyet tavasszal a 

Kerületi Szakmai napon bemutathattunk, több pozitív visszajelzést kaptunk. Csoportközi és a 

gyerekek képesség szintje szerinti felbontásban végeztük a mozgáskotta feladatait. 

Bebizonyosodott, hogy szorosan kell követni a felépített ütemtervet, mert az a csoport, aki 

nem követte annál megfigyelhető volt a lemaradás. A két lemaradt csoportnak folyamatos 

hospitálást biztosítunk a fejlődés érdekében.  

Az SNI gyermekeket az összes felsorolt programba bevontuk, mivel fontosnak tartjuk a 

különbözőség elfogadását. A gyerekek a képességeinek megfelelően teljesítették a 

feladatokat.  
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Óvodapszichológusi beszámolók 
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Név: Szabó Veronika 

Munkakör: Óvodapszichológus 

 

2017-2018 tanév év végi óvodapszichológusi összefoglalója 

 

A tanév legfőbb feladata a gyerekek egyéni pszichés gondozása volt, kiemelten a szakértői 

bizottság által javasolt kicsiknél.  

A három óvodában összesen 23 gyerek járt egyéni foglalkozásra, többségük az egész év során 

heti rendszerességgel részesült ellátásban. Emellett a Bújócska és Manóvár óvodába 

csoportfoglalkozásokat is tartottam, melynek szorongásoldás, illetve iskola előkészítés volt a 

célja. Minden egyéni foglalkozás egy szülőkonzultációval kezdődött és egy szülői 

visszajelzéssel zárult, mindemellett igény szerint év közben is felkerestek nem csak azok a 

szülők, akiknek a gyerekeikkel kapcsolatban állok, de azok is, akiknek tanácsadásra volt 

szükségük.  

Ebben a tanévben sor került még egy többalkalmas pedagógus konzultációra és egy 

szülőkonzultáció sorozatra is. A fent említett foglalkozásokon kívül rendszeresen tartottam 

pedagógusoknak egyéni tanácsadást és vettem részt csoportlátogatásokon. 

A kontakt órákon kívüli feladatok közé tartozott a napló vezetése, illetve az egyéb 

adminisztrációs feladatok megírása, kapcsolattartás írásban a szülőkkel, pedagógusokkal, 

társintézményekkel; a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat pszichológus találkozóján való 

részvétel, felkészülés a foglalkozásokra és igény szerinti részvétel a szülői értekezleteken. 

A munkám során sikerként éltem meg, hogy pozitív kapcsolatot tudtam kiépíteni a 

gyerekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal egyaránt, szívesen vettek részt a foglalkozásokon 

és bizalommal fordultak hozzám segítségért. 

Nehézséget leginkább a csoportfoglalkozások megfelelő időpontjának meghatározása 

jelentette a sok gyereket érintő különböző más elfoglaltságok ütközése miatt. Remélem ezt a 

problémát sikerül jövőre könnyebben leküzdeni. 

 

Budapest, 2018. 08.24. 

 

Szabó Veronika 

óvodapszichológus 
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Gyermekekkel történő egyéni foglalkozás 

A nevelési évben összesen 25 gyermekkel történt egyéni foglalkozás. (A Patyolat 

Tagóvodából 6, az Aulich Tagóvodából 7, a Tóth István Tagóvodából 5, a Mézes 

Tagóvodából pedig 7 gyerekkel) 

Hospitálás 

Ebben az évben is leginkább az egyéni foglalkozásra járó gyerekek, illetve a 

magatartásproblémával küzdő gyerekek megfigyelése történt.  

Pedagógus konzultáció 

Idén is folyamatosak voltak a pedagógus konzultációk a gyermekekkel való foglalkozásaim 

tapasztalatairól. (A titoktartási kötelezettségemnek megfelelően a pedagógusokat érintő 

kérdésekben.) A szakmai megbeszélésen túl lehetőség volt a pedagógusoknak ebben az évben 

is segítő, támogató beszélgetésekre nehéz élethelyzetekben. 

Szülő konzultáció, szülőkkel történő foglalkozás 

Az egyéni foglalkozáson résztvevő gyerekek szüleivel minden esetben több alkalommal is 

konzultáltam. A foglalkozásra nem járó gyerekekkel kapcsolatban idén 16 esetben kerestek 

fel a szülők különböző problémákkal.  

Edukáció 

Ebben az évben is egyéni konzultációk során valósult meg az edukációs tevékenységem.  A 

pedagógusoknál és a szülőknél is bizonyos pszichés problémák megértésére és a normál 

pszichés működés megismerésére helyeztem a hangsúlyt.  

Kapcsolattartás 

Az óvoda- és iskolapszichológusok találkozóin idén kevésbé tudtam részt venni, mivel a 

szakképzés képzési napjai sokszor ütköztek ezekkel az időpontokkal. A kerületi kollégákkal 

szükség szerint tartottam idén is a kapcsolatot. 

Szakmai fejlődés, továbbképzés 

Júniusban sikeres záróvizsgát tettem az ELTE Tanácsadó szakpszichológus szakirányú 

továbbképzésén. Ezen kívül 150 órás családi önismereti csoportban is részt vettem, ami 

szintén a szakmai fejlődésemet szolgálja. 

 

 

  



199 

 

 

 


