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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Az évértékelő a Visegrádi Fellegvár Óvoda 2021/2022 nevelési évéről készült, szakmai és 

működési eredményeinkről ad számot. 

 

A beszámoló az intézmény alapdokumentumai és az intézményben folyó nevelő-fejlesztő 

munka eredményességéről végzett mérések eredményei alapján készült. 

Az intézmény adottságait, a nevelő, személyiségfejlesztő munka tervezésének, szervezésének, 

ellenőrzésének és értékelésének folyamatát figyelembe véve ad számot a kitűzött célok 

megvalósulásáról, az intézményben folyó munkáról. 

 

A beszámolót a nevelőtestület megismerte, elfogadta. 

Itt szeretném megköszönni a Fenntartó és a Képviselő-testület segítségét, együttműködését és 

támogatását! 
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1. Bevezető 
 

 

Az óvodai nevelés szerepe meghatározó a gyermekek jövőjének, életének alakulásában, 

személyiségük kibontakoztatásában. A gyermekek legelső tapasztalatai képezik valamennyi 

későbbi tanulás alapját. A családi nevelést kiegészítő óvodai nevelésnek és gondozásnak 

minden későbbi beavatkozásnál mélyebb és tartósabb hatása van. 

Ezt szem előtt tartva törekedtünk az egész nevelési év során nevelőmunkánk színvonalának 

emelésére, valamint arra, hogy minden óvodánkba járó kisgyermek a neki megfelelő 

nevelésben, gondozásban részesüljön. 

A 2021/2022 nevelési év munkaterve a jogszabályi előírások, szabályozók figyelembevétele 

mellett, az előző nevelési év eredményeire, észrevételeire épült. Munkatársaimmal a közös 

értékek mentén, egységes nevelési szellemben végeztük nevelő munkánkat. 

Intézményvezetőként törekedtem a hatékony kommunikációval, a feladatok egyenletes, 

személyre szabott delegálásával biztosítani a kitűzött célok elérését, valamint a kiszabott 

feladatok megvalósítását. 

 

Intézményünk három, az életkort figyelembevéve homogén csoportban látja el nevelési 

feladatait. Alapító Okiratunk szerint 75 fő a felvehető maximális gyermeklétszám, a nevelési 

év végére 70 gyermek járt az intézménybe, így az óvodai férőhely kihasználtságunk a 

2021/2022 nevelési év végén 93%-os volt. Az összlétszám 27 %-át (19 gyermek) teszik ki azok 

a kisgyermekek, akik más nem a felvételi körzetünkhöz tartozó településről érkeztek 

intézményünkbe. A csoportok létszáma nem volt teljesen kiegyenlített. A nevelési év végén 

kiscsoportba 18, középsőbe 24, nagycsoportba 28 gyermek járt. 

 

Vezetői munkám során törekedtem arra, hogy az intézményünkbe járó gyermekek egy 

gyermekközpontú óvodában, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs környezetben 

nevelkedjenek, megőrizve az óvoda családias hangulatát.  
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Kollégáimmal azon pedagógiai elveknek, értékeknek a megvalósítását tűztük ki célul, 

amelyeket közösen fogalmaztunk meg, és amelyeket a Fenntartó és a Szülők is elvárnak 

intézményünktől. 

 

2. Pedagógiai folyamatok 

 

2.1.Tervezés – stratégiai és operatív tervezés 
 

Az intézmény stratégiai és operatív tervei az intézmény belső és külső partnereinek bevonásával 

készülnek. Stratégiai, azaz hosszú távú tervezésünknek eredménye Pedagógiai Programunk, 

melyet a 2021/2022 nevelési évben a törvényi változások és a helyi igények 

figyelembevételével felülvizsgáltunk és átdolgoztunk. A Pedagógiai Programon felül az 

stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlatához kapcsolódnak a 

következő dokumentumok: vezetői pályázat, továbbképzési program, intézményi éves 

munkaterv, beiskolázási terv, munkaközösségek munkatervei. Ezeken felül a tervezést 

befolyásoló tényezők közé sorolhatjuk a mérési eredményeinket, demográfiai, szociokulturális 

mutatókat, melyek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését.  

Az intézményi éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és 

nevelőtestületünk elképzeléseivel, terveivel.  

 

2.2.Megvalósítás 
 

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok az intézmény éves terveiben 

(éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségek munkatervei) lebontva jelennek 

meg. A célok gyakorlati megvalósítása a pedagógusok és munkaközösségek bevonásával 

történik. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a csoportnaplókban, tevékenységi tervekben, gyermeki 

produktumokban. 
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Az óvodapedagógusok tervező munkájuk során figyelembe vették az óvoda Munkatervében 

megfogalmazott feladatokat, fontos programokat, Pedagógiai Programunk céljait, feladatait, 

valamint a csoport nevelési céljait, életkori sajátosságait, a gyermekek egyéni jellemzőit, 

képességeit. Ezek alapján készítették el éves terveiket. Óvodapedagógusaink a játék, a játékba 

integrálható tanulás, a számtalan óvodai környezeten kívül is biztosított tapasztalatszerzési 

lehetőségek, kirándulások, séták alkalmával teremtették meg a hatékony tanulás feltételeit. Egy 

téma sokféle módon történő feldolgozásánál figyelembe vették a sajátos igényeket, egyéni 

fejlődésbeli különbségeket. Nagy hangsúlyt fektettek a differenciálásra, mely megjelent a 

módszerek és eszközök megválasztásában, a feladatadásban és segítségnyújtásban, valamint a 

személyre szabott értékelésben egyaránt. 

Kiemelt feladatunk volt a 2021/2022 nevelési évben az óvoda Pedagógiai Programjának teljes 

és részletekbe menő felülvizsgálata, törvényi változásoknak való megfeleltetése és a szakmai 

és helyi igényekhez való igazítása, valamint a német nemzetiségi nevelés területének német 

nyelvű átirata. Másik kiemelt terület a német nemzetiségi nevelés volt. Célul tűztük ki a 

módszertani megújulást, a továbbképzéseken való aktív részvételt, a belső tudásmegosztás, 

tapasztalatcserék megvalósítását és egyben a ,,jó gyakorlat” átadását egymásnak és a német 

nyelvű ,,óvodai könyvtár” bővítését.  

A Covid-19 vírus ellenére végig jelenléti nevelés-oktatást folyt intézményünkben, számos 

tervezett közösségi programunk elmaradt. Kollégáimmal mindent megtettünk annak érdekében, 

hogy a mindennapi életünk a lehető legzökkenőmentesebben legyen ebben az időszakban. 

Tavasztól az óvintézkedések visszavonásának köszönhetően, az óvoda működése is teljes 

mértékben normalizálódott. 

A 2021/2022 nevelési évben a következőket tartottuk szem előtt: 

➢ Törvényes és színvonalas intézményműködtetetést. 

➢ A Pedagógiai Programunkban is megfogalmazott elsődlegesen fontos szeretetteljes, 

elfogadó légkör megteremtését. 
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➢ Az óvodai tevékenységformák teljes körű megszervezését: Játék – Külső világ 

tevékeny megismerése (természet, emberi-tárgyi környezet, matematikai tartalom), 

Verselés, mesélés- Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc- Mozgás- Munka jellegű 

tevékenységek- Tevékenységben megvalósuló tanulás- Német nemzetiségi nevelés. 

➢ Önértékelési folyamatunk az intézményi Önértékelési Program, valamint a Pedagógiai 

fejlesztő és Önértékelést Támogató Munkaközösség éves munkaterve szerinti 

megvalósítását. 

➢ Meglévő intézményi dokumentumaink törvényi változásoknak megfelelő 

felülvizsgálatát és módosítását. 

A gyermekek fejlesztése az elkötelezett óvodapedagógusok mellett, a pedagógiai munkát 

közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensünk és a dajkák közreműködésével valósult meg. 

Fejlesztő munkánkat segítette óraadó gyógypedagógusunk és a Szentendrei Pedagógia 

Szakszolgálattól érkező logopédus szakemberünk. 

 

A nevelési év megvalósult eseményei. 

Szeptember: 

1. Az első osztályosok átkísérése az iskolai Tanévnyitó Ünnepségre  
2. Tanévnyitó értekezlet 09.01.  
3. Álomzug Társulat- Tóth Krisztina bábelőadása: Der Handschuh/ A 

kesztyű 09.23. 

 

4. Népmese napja- tematikus hét 09.30.  
5. Szülői értekezletek csoportonként  

6. Kirándulások  

 

Október: 

1. Állatok világnapja 10.04.  

2. Projektwoche: Erntedankfest   

3. Nagycsoportos óvónők konzultációja gyógypedagógussal, 

logopédussal 

 

4. Fogadóórák iskolaérettséggel kapcsolatban  

5. Nevelés nélküli munkanap 10.25. Alapdokumentumok 

felülvizsgálata: Házirend frissítése 
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November: 

1. Nemzetiségi hét/ Nationalitäten Woche 11.08-11.12  

2. Márton nap/ Martinstag 11.11.  

3. Barkácsdélután a szülőkkel elmaradt 

4. Adventi hétfők  

5. Fényképezés  

 

December: 

1. Adventi hétfők  

2. Mikulás látogatása  

3. Ákom-bákom bábcsoport előadása: Moha és Páfrány 12.14.  

4. Adventi vásár 12.08.  

5. Nemzetiségi est elmaradt 

6. Idősek karácsonya elmaradt 

7. Közös karácsony az óvodában  

8. Nagycsoportosok karácsonya szülőkkel elmaradt 

 

Január: 

1. Nevelés nélküli munkanap 01.31. Alapdokumentumok 

felülvizsgálata: Pedagógiai program átírása 

 

2. Téli kirándulások  

3. Úszás oktatás  halasztva 

Február: 

1. Szülők tájékoztatása a nyári zárásról 02.15.  

2. Farsangi mulatság a csoportokban  

 

Március: 

1. Farsangfarka az óvodában 03.01.  

2. Március 15-i ünnepség az 1848-as emlékműnél 03.11.  

3. A Vízvilágnapja – tematikus nap 03.22  

4. Tavaszi projekt hét/ Projektwoche  

5. Úszás oktatás   
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Április: 

1. Álomzug társulat- Tóth Krisztina bábelőadása: Der Zauberfisch 

04.08. 

 

2. Húsvét  

3. Föld napja  

4. ,,Kapunyitogató” – nyílt nap leendő óvodásaink számára 04.19.  

5. Fogadóórák  

6. Autómentes iskolába és óvodába járás 04.26-05.09.  

7. Trachttag 04.29.  

8. Óvodai beiratkozás 04.25-04.27.  

9. Kirándulások csoportonként  

 

Május: 

1. Anyák napi ünnepség  

2. Látogatás a Zeneiskolába – hangverseny, hangszerbemutató az 

óvodásoknak 05.09. 

 

3. Madarak és fák napja 05.10.  

4. Szülői értekezletek csoportonként  

5. Kirándulások csoportonként  

6. ,,Ovi majális” – családi nap 05.21.  

7. Sommerfest 05.23-05.27.  

8. Gyereknap 05.29.  

 

Június: 

1. ,,Ovibúcsú” nagycsoportosok ballagása 06.02.  

2. Pizsi party 06.03.  

3. Tanító nénik látogatása a nagycsoportban  

4. Nevelés nélküli munkanap- szakmai kirándulás Bajra 06.07.  

5. Nevelési értekezlet 06.13.  

6. Nyári élet az óvodában, csoportösszevonások 06.15-től  

7.  Kirándulások csoportonként  

 

Július-augusztus: 

1. Felújítási munkák- két csoportszoba festése  

2. Kerti épület építése  

3. Takarítási szünet 07.25-08.05.  

4. Csoportok újra szervezése  
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2.3. Ellenőrzés 
Az intézményi stratégiai dokumentumai alapján belső ellenőrzést végzünk. Az ellenőrzési 

tervben szerepel, hogy ki, mit milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel 

ellenőriz. Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 

méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az 

intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során. 

Az ellenőrzések 1.) gazdálkodási, 2.) tanügyigazgatási, 3.) pedagógiai- szakmai területeken az 

éves Munkatervben szereplő ellenőrzési terv alapján történtek. 

A gazdálkodási terület ellenőrzésébe az étkezők pontos létszámának nyilvántartása, az étkezési 

kedvezmények igénybevételéhez kapcsolódó szülői nyilatkozatok és határozatok ellenőrzése, 

illetve a leltárok készítése tartozott. 

A tanügyigazgatási területen az ide tartozó tanügyi dokumentumok, mint: csoport napló, 

felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése történt. Kiemelten fontos szempont volt az adatok 

pontos vezetése, formai és tartalmi elemek kezelése, naprakészsége. 

A dokumentumok ellenőrzése (csoport napló, mulasztási naplók) három alkalommal történt a 

nevelési év folyamán, mely minden alkalommal megfelelő eredménnyel zárult. 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések alakalmával az óvodapedagógusok szakmai 

felkészültségének, valamint mindennapi pedagógiai munkájuk ellátásának ellenőrzése folyt. A 

dokumentum ellenőrzés a következőkre terjedt ki: gyermeki fejlődés nyomon követése 

dokumentumok pontos vezetése, összesítése, ezekre épülő fejlesztési tervek vizsgálata és a 

gyermeki produktumok ellenőrzése minden csoportban.  

A megfigyelések célja az volt, hogy a Pedagógiai Program, az Éves Munkaterv, a tervezett 

témahetek mennyire koherensek egymással és mennyire vannak összehangba a gyakorlattal. 

A belső ellenőrzés kiemelt területeként jelenik meg az intézmény önértékelési folyamata. A 

2021/2022 nevelési évben két pedagógus önértékelése történt meg a tervezettek szerint. A 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés részeként végzendő, a korábbi években megkezdett önértékelési 

feladatokat a Pedagógiai Fejlesztő és Önértékelést Támogató Munkaközösség az Önértékelési 

kézikönyv alapos áttanulmányozását követően a tervezettnek megfelelően elvégezte. 
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Önértékelésre kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési csoport tagjai  Önértékelés időszaka 

Önértékelés dátuma 

 

Kőhalmi Ágnes 

nemzetiségi 

óvodapedagógus 

Szalai Dóra 

Grósz-Bognár Gréta 

             Lendvai Éva 

Muckstadt Eszter 

Schandlné Herr Margit 

 

2021 09.19.-2021.10.29. 

2021.10.04. 

 

Szalai Dóra 

óvodapedagógus 

       Herrné Láng Noémi 

Kőhalmi Ági 

             Lendvai Éva 

Muckstadt Eszter 

Schandlné Herr Margit 

 

2022.03.07.-2021.04.16. 

2022.03.22. 

 

Az intézmény speciális elvárásainak megfelelően, az intézményi dokumentumok alapján 

ellenőriztük a pedagógiai tevékenységeket, foglalkozásokat, a kilenc kompetencia gyakorlatban 

történő megvalósulását. 

Az erre a nevelési évre tervezett mindkét pedagógus önértékelési folyamatának 

dokumentumait, önfejlesztési terveket az Oktatási Hivatal informatikai felületére feltöltöttük.   

Az önértékelések eredményei a pedagógusok önfejlesztési tervei alapján:: 

 Erősségek Fejleszthető területek 

Pedagógus I. -mozgás, mozgásfejlesztés 

-óvodán kívüli programok 

szervezése 

-német nemzetiségi nevelés, 

-hagyományápolás 

-dokumentáció pontos, 

naprakész vezetése 

- IKT eszközök gyakoribb 

használata 

- önképzés, önfejlesztés 

szélesebb körben való 

kiterjesztése  

- innováció, pályázatokon 

való részvétel 

Pedagógus II. -a játék kínálta 

ismeretszerzési lehetőségek 

kihasználása 

-a mese és a mozgás 

megszerettetése a 

gyermekekkel 

- a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek (SNI, BTMN, 

tehetséges) és a halmozottan 

hátrányos helyzetű,) 

gyermekek fejlődésének 

tudatos támogatása 
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Külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és minősítés nem történt a 2021/2022 nevelési évben 

intézményünkben. Két pedagógusunk (Schandlné Herr Margit, Kőhalmi Ágnes) őszi 

pedagógiai-szakmai ellenőrzését központilag törölte az Oktatási Hivatal.  

A 2022/2022 nevelési év tavaszán két óvodapedagógus Kőhalmi Ágnes és Muckstadt Eszter 

jelentkeztetése történt meg a 2023. évi minősítő eljárásra Pedagógus II. célfokozat elérésére. 

Jelenleg Papaneczné Papp Éva Mesterpedagógus minősítési eljárása van folyamatban 

intézményünknél, melynek kitűzött időpontja 2022.11.08.  

Reményeim szerint, a sikeres minősítéseknek köszönhetően intézményünkben minden 

óvodapedagógusunk Pedagógus II. fokozatban végzi majd tovább nevelő munkáját. Ezek az 

eredmények nagymértékben emelik majd intézményünk szakmai presztízsét. 

 

2.4. Értékelés 

 
Az értékelés intézményünkben tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, 

alapját az intézményi önértékelési rendszer képezi. Az intézményi önértékelési rendszert az 

intézményvezető irányítja a Pedagógiai Fejlesztő és Önértékelést Támogató Munkaközösség 

vezetőjének támogatásával, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt 

vesz. 

A 2021/2022 nevelési évben számos változás történt az intézmény szakmai életében. A 

kollégák igyekeztek nyitott hozzáállással fogadni a szükséges változásokat, ezzel biztosítva az 

óvoda gördülékeny, zökkenőmentes működését, a pedagógiai munka színvonalának 

megtartását, emelését. Ebben a folyamatban a kellő tájékoztatás, a megfelelő kommunikáció és 

a csapatmunka elengedhetetlen volt. Az egyre sokasodó feladataink mellett (nevelés-fejlesztési, 

dokumentációs feladatok) is igyekeztünk egymást segítve, támogatva dolgozni.  

Ezért az állhatatos, kitartó munkáért pedig minden kollégámnak köszönet jár! 
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Az intézményben folyó nevelő munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 

megismerésére vonatkozó megfigyelési (mérési) rendszer működik. Jelenleg a mérési rendszer 

átdolgozása (megfigyelési szempontok módosítás), új technikai háttér bevezetése is 

folyamatban van. Ennek teljes kidolgozását és bevezetését a következő nevelési évre tervezzük. 

 A gyermekek értékelése az alapdokumentumokban megfogalmazott közös alapelvek és 

követelmények alapján történik. A gyermeki fejlődést az óvodába kerülés pillanatától 

folyamatosan nyomon követjük, megfigyeljük, évi két alkalommal, szükség esetén többször 

dokumentáljuk. Az értékelési eredmények alapján szükség szerint egyéni fejlesztési terveket 

készítünk. A gyermekek eredményeiről az óvodapedagógusok évi két alkalommal kötelezően, 

szükség esetén többször segítő, fejlesztő célú tájékoztatás adnak a szülőknek fogadóórák 

keretében.  

Az összesített eredményekből kiszűrődik, hogy az érzelmi területen (önismeret, önértékelés, 

konfliktus kezelés), valamint a pszichikus funkciók körében (figyelem, koncentráció, 

feladattartás, emlékezet) mutatkoznak a legnagyobb elmaradások és problémák a gyermekek 

körében. Fontos megemlíteni a beszédhibás gyermekek növekvő számát, valamint a különböző 

pszichikus funkciózavarral, nagy és finommotoros problémával küzdő gyermekek számának 

emelkedését. Ebben az évben fejlesztő szakembereink jelentősen megemelt óraszámával és a 

velük való szorosabb együttműködéssel, gyakoribb konzultációval igyekeztünk a gyermekek 

fejlesztését biztosítani. 

(Mérési összesítő a mellékletben) 

2.5. Korrekció 

 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során az 

ellenőrzések, értékelések alakalmával feltárt információkat felhasználjuk. 

A 2021/2022 nevelési évben az intézmény Pedagógia Programjának teljes felülvizsgálata és 

átdolgozása történt meg a törvényi változásoknak és a helyi igényeknek megfelelően. 

Hangvétele, stílusa személyesebb lett, még inkább nemzetiségi arculatunkhoz igazítottuk. 

Megújult a Házirend is, amely már az óvoda új honlapján is olvasható a többi 

alapdokumentumunkkal együtt. 
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A gyermekek megfigyelése, mérése során kapott eredményeket csoport és intézményi szinten 

is összesítjük, vizsgáljuk. Ezen eredmények függvényében határoztuk meg a következő 

nevelési év kiemelt területeit, amelyekkel hangsúlyosabban kívánunk foglalkozni. Közösen 

határozzuk meg a kapcsolódó rövid és- középtávú feladatokat.  

Ezek a 2022/2023 nevelési évben a következőek lesznek: Érzelmi nevelés, ezen belül: érzelmi-

akarati tényezők, beállítódás, konfliktus kezelés, motiváció. Ezt figyelembe véve készül az 

intézmény következő nevelési évre vonatkozó Éves Munkaterve. 

Jövőre vonatkozó törekvéseink: 

➢ A játékba integrált tanulás, fejlesztés lehetőségét még több és tartalmasabb módon 

kívánjuk kiaknázni. 

➢ A közösségi normák és szabályok megalapozása nevelőmunkánk fókuszában áll. A 

szocializáció, a gyermekek erkölcsi és akarati tulajdonságainak, szokás és-

normarendszerének megalapozása kiemelt feladatunk a jövőben. 

➢ Pedagógiai munkánkban továbbra is az igényességre törekszünk, eddig elért 

eredményeinket megőrizve, a közösen elfogadott alapelvek és értékek mentén. 

➢ A fejlődést, a tanulást, a szakmai megújulást, a korszerű szemléletmódot és módszertani 

kultúrát igyekszünk támogatni. 
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3. Személyiség és közösségfejlesztés 

  

3.1. Személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés      

 
Az óvoda egyik legfontosabb feladata a nevelési, tanulási-tanítási folyamat során a személyiség 

és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény 

hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban 

történik. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális 

képességek fejlesztésére. Továbbá a személyre szabott nevelés-tanítás feladatainak ellátására, 

valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek). Mindezt a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak és 

eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével, szeretetteljes, nyugodt légkörben teszik. 

Pedagógiai Programunk céljainak megfelelve nevelő munkánk középpontjában a gyermekek 

sokoldalú, differenciált személyiségfejlesztése áll. Az egyéni fejlesztési tervek alapját a 

,,Gyermeki fejlődés nyomon követése” dokumentum képezi, melynek vezetésével a gyermeki 

fejlődés pontos követése mellett, az eredményes, differenciált fejlesztést tudjuk biztosítani. A 

megfelelő információk átadásával, tanácsok segítségével kívánjuk bevonni a szülőket is 

gyermekek fejlesztő folyamataiba. Az eredményesség érdekében szoros együttműködést 

folytatunk az óvodánkban dolgozó fejlesztő szakemberekkel (logopédus, gyógypedagógus). 

Fontos küldetésünk, hogy minden óvodás gyermekben megtaláljuk az erősséget, megismerjük 

mi áll érdeklődésüknek fókuszában és e tudásunkra építve, tevékenykedtetve, sok élményt 

biztosítva, személyre szabottan fejlesszük őket, sikerélményt biztosítva számukra. 

 

3.2. Közösségfejlesztés 
 

Az új óvodások befogadás a kiscsoportban sikeresen zajlott, a nevelési év végére minden 

gyermek beszokott. Ez köszönhető annak, hogy az óvodába lépés első percétől igyekeztek 

óvodapedagógusaink, pedagógiai asszisztensünk és a dajkák elfogadó, befogadó érzelmi 

kapcsolatot kialakítani kis óvodásainkkal. Támogattuk az anyás/szülős beszoktatást, mely során  
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a gyermek az édesanyjával vagy más családtaggal érkezett, vele maradt, és minden 

tevékenységben közösen vettek részt. Ez az időszak egy fontos mérföldkő a gyermekek 

életében, hiszen eddig számukra ismeretlen közösségi életbe, a családi szokásoktól teljesen 

eltérő környezetbe kell beilleszkedniük.  

Nagycsoportban óvodapedagógusaink mindent megtettek azért, hogy az iskolát kezdő gyerekek 

a lehető legsikeresebben kezdjék meg az első osztályt. 

A megfelelő szokások kialakításával minden csoportot a derűs, nyugodt légkör jellemezte. A 

nevelési év végére igazi kis közösségé értek. Óvodai tevékenységeinket játékosan, élményekre 

alapozva szerveztük. Ünnepeink, hagyományaink színesítették életünket, melyek jelentősen 

formálják gyermeki közösségünket. Törekszünk arra, hogy ünnepeink kiemelkedjenek az 

óvoda hétköznapjaiból, mint külsőségekben, mint belső tartalmukban. A rendszeresen, évről-

évre visszatérő, ismétlődő programok alkotják óvodánk hagyományrendszerét. A német 

nemzetiségi nevelésben megjelenő, hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó szokások 

felelevenítésével, ápolásával pedig a nemzetiségi hovatartozást igyekeztünk erősíteni, ezen 

ünnepek gyermekközelivé tétele elsődleges célunk. 

Stratégiai és operatív terveinkben szereplő közösségfejlesztési feladatainkat megvalósítottuk, 

kiemelt tekintettel az intézményi hagyományok ápolására a támogató szervezeti kultúrára. 
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4. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő 

eredmények 
 

Az intézményben folyó nevelő-tanító munka során folyamatosan szükséges vizsgálnunk, hogy 

a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott céljaink reálisak -e az elért eredmények alapján. 

Az eredmények elemzése információt adnak arról, hogy milyen irányú fejlesztésre, 

változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében.  

 

Az intézményi eredmények: 

- a helyben szokásos megfigyelések eredményei (gyermeki fejlődés nyomon követése 

dokumentum) 

- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók 

- elégedettségmérés eredményei (szülők, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) 

- neveltségi mutatók 

Ezen eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása a 

nevelőtestület feladata. A gyermekek eredményeit felhasználjuk pedagógiai munkánk 

fejlesztésére. 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 

megfelelő. A hatékony és eredményes nevelő munka az óvodapedagógusok elhivatott munkáját 

dicséri, de nem feledkezhetünk meg a nevelés-oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak 

(pedagógiai asszisztensünk és a dajkák) odaadó munkájáról sem. Jelenlétük a mindennapokban 

létfontosságú. A 2021/2022 nevelési évben a szülői igények és az Nkt. 8.§ (1) bekezdése 

értelmében biztosítottuk a 2,5 éves gyermekek fogadását intézményünkbe. A pici gyermekek 

beszoktatása, az óvodai közösségi élettel, szabályokkal, szokásokkal való megismertetése sok 

türelmet és energiát igényelt minden kollégától. 
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Beiskolázási adatok: 

Tanköteles korú gyermekeink száma: 28 

Iskolai tanulmányait megkezdi: 23 

 

A gyermekek iskolaérettségéről a pedagógusok az egyéni megfigyelések, a szakemberekkel 

(gyógypedagógus, logopédus) való konzultáció és egyeztetés révén alkottak véleményt. Már az 

őszi fogadóórákon megtörténtek az egyeztetések a szülőkkel. Minden óvodapedagógusunk 

kötelessége a gyermekek fejlődésének pontos nyomon követése, megfigyeléseinek, 

tapasztalatainak rögzítése és a szülők tájékoztatása. A következő nevelési évben 5 fiúgyermek 

ismétli a nagycsoportot. Ketten közülük a Szentendrei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői 

véleménye alapján maradnak óvodában, három gyermek szülői kérelemre kapott felmentést az 

Oktatási Hivataltól a kötelező iskolakezdés alól. Az indokok között szerepel a szociális 

éretlenség, a figyelemkoncentráció, a kudarctűrő képesség problémája. 

 

 

Szülői elégedettségi felmérés: 

A 2021/2022 nevelési évre vonatkozóan Szülői elégedettségi felmérést is végeztünk. A kiadott 

kérdőívek száma 61 db volt (a különböző csoportba járó testvérek szülei egy kérdőívet kaptak), 

visszaérkezett kérdőívek száma 37 db (60%). 
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SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 2021-2022. 

3 = kiemelkedő / egyetértek / teljesen elégedett vagyok 

2 = megfelelő / általában egyetértek / elégedett vagyok 

1 = kevéssé megfelelő / kevéssé értek egyet / kevéssé vagyok elégedett 

0 = nem megfelelő / nem értek egyet / nem vagyok elégedett 

  3 2 1 0 

1 
Az óvodai nevelés legfontosabb feladata, hogy a gyermek testi és lelki 

szükségleteit kielégítse (egészséges életmód kialakítása, érzelmi nevelés és 

szocializáció biztosítása, érzelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása). 
    

2 Ismerem az óvoda pedagógiai programját.     

3 Gyermekem eddigi óvodai fejlődésével elégedett vagyok.     

4 Az óvoda gyermekem iskolai életre történő felkészítését megfelelően végzi.     

5 
Amennyiben gyermekemmel kapcsolatos problémával, kérésemmel fordulok a az 

óvodában dolgozó pedagógusokhoz, megfelelő segítséget kapok. 
    

6 
Az óvoda és a család 

kapcsolattartását 

megfelelőnek tartom. 

a) szülői értekezlet, fogadóóra     

b) nyilvános rendezvények, közös programok 

(karácsonyi vásár, Márton napi lámpás 

felvonulás, anyák napja, ovi-majális) 
    

7 Az intézményvezető munkájával elégedett vagyok.     

8 
Az óvodapedagógusok bánásmódjával, nevelési módszereivel, fejlesztő 

munkájával elégedett vagyok: véleményemet, észrevételeimet meghallgatják a 

gyermekemet illető kérdésekben. 
    

9 A csoportban dolgozó dajka munkájával elégedett vagyok.     

10 A pedagógiai asszistens munkájával elégedett vagyok.     

11 
A szakszolgálat által biztosított logopédiai ellátás megfelelően működik az 

óvodában. 
    

12 A gyógypedagógus fejlesztő munkájával elégedett vagyok.     

13 Megfelelőnek tartom az óvoda épületének és a csoportszobáknak az állapotát.     

14 Megfelelőnek tartom az óvoda felszereltségét.     

15 Az óvodai étkezés minőségével, mennyiségével elégedett vagyok.     

 



                                                                                                                       Visegrádi Fellegvár Óvoda 

20 
 

 

A felmérés eredménye: 

 

 1 2 3 4 5 6/a 6/b 7 

3 32 db 28 db 32 db 33 db 34 db 32 db 33 db 34 db 

2 5 db 6 db 5 db 4 db 2 db 4 db 4 db 3 db 

1 0 db 2 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 

0 0 db 1 db 0 db 0 db 0 db 1 db 0 db 0 db 

nem válaszolt 0 db 0 db 0 db 0 db 1 db 0 db 0 db 0 db 

átlag 2.86 2.65 2.86 2.89 2.94 2.81 2.89 2.92 

 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 33 db 35 db 34 db 17 db 18 db 25 db 24 db 25 db 

2 3 db 2 db 0 db 5 db 4 db 10 db 10 db 11 db 

1 0 db 0 db 1 db 4 db 0 db 2 db 3 db 0 db 

0 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 1 db 

nem válaszolt 0 db 0 db 2 db 11 db 15 db 0 db 0 db 0 db 

átlag 2.84 2.95 2.94 2.50 2.82 2.62 2.57 2.62 

A felmérés eredményét összesítő táblázat számadatai megmutatták, melyek azok a területek, 

amelyek fejlesztésre, változtatásra szorulnak. Többek között a logopédiai ellátás minőségét, az 

óvoda épületének, csoportszobáinak állapotát, felszereltségét, valamint az óvodai étkezés 

minőségét kifogásolták a szülők. Továbbá jelzés érkezett arról is, hogy nem minden szülő ismeri 

az óvoda pedagógiai programját. 

 

A felmérés részletes értékelése a Beszámoló mellékletében olvasható. 
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5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének központjában a támogató szervezeti kultúra áll, 

amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik, akik maguk 

alakítják ki a működési körüket. Önálló munkaterv szerint végzik éves munkájukat, amely 

munkatervek természetesen összhangban vannak az intézmény céljaival és feladataival. 

25 év óvodapedagógusi tapasztalattal, de kezdő vezetőként igyekeztem legjobb tudásom és 

képességeim szerint irányítani az intézmény belső működését. A vezetés folyamataiba 

próbáltam aktívan bevonni az óvodában működő munkaközösségeket és azok vezetőit, 

támogattam az intézményen belüli együttműködéseket. Kiemelten fontos számunkra a 

megfelelő kétirányú információáramlás, amely szóbeli, digitális (e-mail, messenger csoport) és 

papíralapon (körlevelek) is működik az intézményben. 

A 2021/2022 nevelési évben a nevelési értekezlet mellett, 3 nevelés nélküli munkanapot is 

tartottunk az intézményben, amelyek témái mindig a célszerűséget követték. Az év eleji és végi 

értekezletek az információk megfelelő módon történő átadását, a felmerülő feladatok, illetve 

problémák megbeszélését szolgálták. a nevelés nélküli munkanapok keretében idén a Házirend, 

valamint Pedagógiai Programunk teammunkában történő felülvizsgálata és átdolgozása történt. 

 

A júniusra tervezett 3. nevelés nélküli munkanapon pedig szakmai kiránduláson jártunk a Baji 

Német Nemzetiségi Óvodában és Bölcsödében. 

 

Az intézményben a 2021/2022 nevelési évben két munkaközösség folytatta munkáját: 

❖ Pedagógiai Fejlesztő és Önértékelést Támogató Munkaközösség 

❖ Német Nemzetiségi Munkaközösség 
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Pedagógiai Fejlesztő és Önértékelést Támogató Munkaközösség 

A 2021.09.01-én alakult munkaközösség elsődleges feladatának tekintette, hogy az intézmény 

pedagógiai folyamatait, módszertani kultúráját fejlessze, az intézmény alapdokumentumainak 

frissítésében, felülvizsgálatában aktívan közreműködjön, valamint a pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés részeként végzendő, a korábbi években megkezdett önértékelési feladatokat ellátása.  

 

✓ Az intézményi dokumentumok közül a Házirend frissítése, törvényi elvárásoknak 

történő megfeleltetése megvalósult: a változásokról az érintettek körét tájékoztattuk. 

A Pedagógiai Program helyi sajátosságokhoz igazodó átdolgozása, törvényi 

elvárásoknak történő megfeleltetése a tervezettnek megfelelően elkezdődött és lezajlott. 

 

✓ Az intézmény öt éves Önértékelési Programja és annak éves terve szerint a 

munkaközösség az erre a nevelési évre ütemezett önértékléseket határidőre elvégezte. 

Az intézmény speciális elvárásainak megfelelően, az intézményi dokumentumok 

alapján ellenőrizték a pedagógiai tevékenységeket, foglalkozásokat, a kilenc 

kompetencia gyakorlatban történő megvalósulását. 

 

✓ Ezen felül a munkaközösség aktív részt vállalt az intézményi programok szervezésében 

és lebonyolításában is. 

 

✓ A 2022 májusára tervezett szülői elégedettségi felmérést szintén a munkaközösség 

végezte: a kérdőívek kiosztása, összegyűjtése és összesítése és kiértékelése 2022 

júniusában befejeződött. 
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Német Nemzetiségi Munkaközösség 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda német nemzetiségi munkacsoportja a nevelőtestület 

egyetértésével 2 munkaközösségi taggal újult meg a 2021.09.01-én megtartott Nevelőtestületi 

értekezleten. A munkaközösség a 2020/2021-es nevelési évben a következő feladatokban 

működött közre: 

 

✓ Az óvoda alapdokumentumainak aktualizálása. Elkészült a Program speciális elemeként 

a Német Nemzetiségi Nevelés céljait, feladatait, tevékenységi területeit bemutató rész 

is magyar és német nyelven is.  

✓ Az éves terv elkészítése. A munkacsoport éves tervét a munkacsoport vezető és az 

intézményvezető, a csoportok éves terveit az óvodapedagógusok készítették egyeztetve 

a projekthetekről, eseményekről. 

 

✓ A kollégák tájékoztatása az aktuális továbbképzésekről. Az aktuális továbbképzésekről 

mindig időben tájékoztatást kaptak a pedagógusok, érdeklődési körüknek megfelelően 

részt vehetett azokon.  

 

✓ Szakkönyvek, német nyelvű mesekönyvek keresése, vásárlása az interneten. 

 

✓ A kollégák megismertetése a Kamishibai papírszínházzal, mint a német nyelvi nevelés 

eszközével. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával és a 2022. évi óvodai költségvetésbe 

nagyobb összeg tervezésével valósult meg. 

 

✓ Nemzetiségi projekthetek szervezése. Ősszel és tavasszal is szerveztünk nemzetiségi 

projekthetet, melyek még színesebbé varázsolták óvodásaink hétköznapjait. 
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✓ A gyermekek felkészítésének segítése a városi rendezvényeken való szereplésre. Ősszel 

a középső csoportosok az Oktoberfest-en szerepeltek sikeresen, június végén pedig a 

nagycsoportosok szerepeltek a nemzetiségi táncok programján. 

A munkaközösség célkitűzései és azok értékelése a 2021/2022 nevelési évben: 

➢ A „jógyakorlat” -tapasztalatcsere, tudásmegosztás 

➢ Módszertani megújulás a továbbképzéseken való részvétellel, tudásmegosztás a 

munkaközösségben 

➢ Az óvodai „könyvtár bővítése német szakkönyvekkel, szemléltetőeszközökkel 

➢ A nemzetiségi óvodapedagógusok felkészülésének támogatása a tanfelügyeletre, 

minősítésre 

➢ Hospitálás -egymás foglalkozásaiból ötletmerítés, támogató értékelés. 

 

A munkaközösség éves tervét, programjait, az előző évvel ellentétben a járványhelyzet nem 

szakította meg, minden tervezett program, projekt sikeresen megvalósult! Ezeken felül még a 

Zentrum fotópályázatán is részt vettünk nemzetiségi polcunk kollázsával, illetve az 

Überregionale pályázat keretében Bajra látogattunk, ahol szakmai tapasztalatcserét folytattunk. 

 

A munkacsoportok tagjai összhangban, egységesen tudtak együtt dolgozni, mindig szem előtt 

tartva az egymás iránti tiszteletet, a másik véleményének elfogadását és a legfontosabbat: „ a 

gyermekek mindenek felett álló érdekeit”! 
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6. Az intézmény külső kapcsolatai 
 

Intézményünk fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolatrendszerét. Olyan 

partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk, amelyek Pedagógiai Programunk céljainak 

megvalósítását segítik. A partnereinkkel való együttműködés az intézményi dokumentumokban 

szabályozott. E kapcsolatokon keresztül mérhetjük fel partnereink igényeit, elégedettségét és 

újító, innovatív ötleteit. Másrészt kihasználhatjuk azokat a lehetőségeket, ahol bemutathatjuk 

eredményeinket és feladatvállalásainkkal a helyi közéletben is megjelenhetünk. Törekedtünk 

arra, hogy a lehető legjobb módon képviseljük és menedzseljük intézményünket. 

Az óvoda, mint köznevelési intézmény Visegrádon meghatározó szereplője a helyi 

társadalomnak, közéletnek ezért fontos, hogy jól tudjunk együttműködni partnereinkkel. 

Legfontosabb partnereink természetesen a szülők, akikkel igyekszünk a gyermek érdekeit 

szolgáló konstruktív kapcsolatrendszer kialakítására.  

 

Együttműködés a szülőkkel: 

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, annak kiegészítője. Az intézmény számára fontos, 

hogy a szülőkkel megfelelő, jól működő partneri kapcsolatot ápoljon a hatékony nevelés 

érdekében. Ennek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, az előítéletektől mentes 

közeledés. Az óvoda a szülőkkel elmélyült együttműködésre törekszik, hiszen a szülőt 

megnyerni és elveszíteni a gyereken keresztül lehet. A beiratkozás pillanatától a nyílt és 

bizalmon alapuló kommunikáció kialakítására törekszünk. 

Az óvoda nevelési programjának egyik alappillére a család bevonása az óvodai életbe. A 

szülőket a munkaközösségek választmányi tagjai képviselik az óvodában. 

Kapcsolttartásunk formái: 

• nyílt nap leendő kiscsoportosainknak 

• óvodai beiratkozás 

• beszoktatás 

• szülői értekezletek 
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• fogadóórák 

• közös ünnepek (Karácsonyváró délután, Anyák napja, Ovibúcsú) 

• közös programok (karácsonyi vásár, Ovi majális) 

• szülői elégedettség mérés 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert az idei nevelési évben a fent felsorolt programok 

és rendezvények közül szinte mind megvalósulhatott. Egyedül a szülőkkel közös 

Karácsonyváró délutánunk maradt el a járványügyi helyzetből kifolyólag, de a kinti helyszínen 

megtartott karácsonyi vásárunkkal, amelynek megvalósításában oroszlánrészük volt a 

szülőknek, próbáltuk pótolni a karácsony bensőséges hangulatát. Hasonlóan jól sikerült az idén 

májusban először megrendezésre kerülő Ovi Majálisunk. Soha nem látott összefogás jellemezte 

a rendezvényt, amely a közös jó hangulatú, programokkal teli együttlét mellett, az óvoda 

alapítványának és tervezett fejlesztéseinknek támogatását is szolgálta. 

Hagyományos nyílt ünnepeink, mint az Anyák napja és az Ovibúcsú az idei évben is, látva a 

meghatódott szülőket, nagyon jól sikerültek. 

A szülői elégedettség mérést május hónapban végeztük.  

 

Kapcsolat a Fenntartóval: 

Az óvoda kapcsolata a fenntartóval megfelelő, kiegyensúlyozott. A folyamatos párbeszéd, 

közös együttműködés, konzultáció, egymás munkájának támogatása jellemzi. Intézményünk 

fenntartója megfelelő mértékben biztosítja a működéshez és programjaink megvalósításához a 

szükséges anyagi erőforrásokat.  

Ezen felül lehetőségünk volt pályázni az Ifjúság Alap Pályázatra, amelynek köszönhetően 

számos óvodán kívüli programon is részt vehettek kis óvodásaink. Így jutottak el Esztergomba 

a Vízügyi Múzeumba középső és nagycsoportosaink egy felejthetetlen Dottó vonatozással 

egybekötve, nagycsoportosaink Budapestre a Mese múzeumba és a legkisebbek pedig a 

Fantasyland játszóházba. Ezenkívül a megnyert pályázati pénzből sikerült az Ovi majálisunkra 

barkács eszközöket vásárolni. 
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Óvoda- Iskola kapcsolata: 

Visegrádon egy általános iskola és egy alapítványi iskola működik. Az óvoda jó kapcsolatot 

ápol az Áprily Lajos Általános Iskola és Művészetoktatási Intézménnyel. Az idei nevelési 

évben sokat dolgoztunk Stefanich Klára Igazgatóasszonnyal, hogy a két intézmény közötti 

kapcsolat elmélyüljön, élő, jól működő partneri viszonnyá váljon. Számos példa mutatja, hogy 

a két intézmény együttműködése jó úton halad.  Több vezetői szintű és pedagógus szakmai 

eszmecsere zajlott. Az alább felsorolt programok is mind megvalósulhattak. Új programként 

jelent meg a Zene Iskola hangszerbemutató koncertje, valamint az iskolával közösen 

megrendezésre kerülő ,,Autómentes iskolába és óvodába járás” akció. Óvodásaink június 15-

én a Peace Run- Békefutás visegrádi szakaszának befutóján is részt vettek az iskolásokkal 

közösen. 

Az együttműködés formái: 

- kölcsönös látogatások 

- szülői értekezlet szervezése nagycsoportban a tanító nénik részvételével 

- az óvodapedagógusok őszi látogatása az első osztályosoknál 

- nagycsoportosok látogatása az iskolában 

- leendő tanítók látogatása az óvoda nagycsoportjában 

- tanítók meghívása a nagycsoportosok évzárójára 

- Évnyitó az óvodapedagógusok kíséretével  

- Zeneiskola hangversenye, hangszerbemutatója az óvodásoknak 

Külön köszönet az iskola vezetőségének, hogy középső és nagycsoportosaink lehetőséget 

kaptak, hogy a felújított tornacsarnokban tornázhattak heti rendszerességgel! 

 

Kapcsolat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal: 

A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal is szoros az együttműködése az intézménynek, 

amely közös ünnepségek szervezésében, továbbképzéseken való részvétel, valamint szakmai 

anyagok megvásárlásának, programok megvalósításának támogatásában valósul meg. Középső 

és nagycsoportosaink több helyi német nemzetiségi rendezvényen vettek részt, szerepeltek.  
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Emellett a Pedagógiai Programot, a német nemzetiségi nevelés Éves Munkatervét és 

Beszámolóját is rendszeresen véleményezi az önkormányzat. 

Nagyon sok segítséget és támogatást kaptunk a 2021/2022 nevelési évben. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával német nyelvű bábelőadást hívhattunk az óvodába, 

iskolát kezdő nagycsoportosaink ,,Tütéjébe” is kerülhettek szép ajándékok és nemzetiségi 

óvodapedagógusaink is számos szakkönyvvel és szemléltető eszközzel gazdagodhattak az 

anyagi segítségnek köszönhetően. 

Ezúton szeretném megköszönni a támogatást! 

 

Szentendrei Pedagógiai Szakszolgálat: 

A Pedagógiai Szakszolgálat segíti a szülő és a pedagógus nevelő munkáját és az óvoda nevelési 

feladatainak ellátását: 

- logopédiai ellátás 

- nevelési tanácsadás 

- tanulási képességet vizsgáló szakértői tevékenység 

- gyógypedagógiai tanácsadás 

Kapcsolatunkra jellemző, hogy törekszünk az aktuális problémák időbeni megoldására, szükség 

szerint megfelelő segítség igénybevételével. 

Az együttműködés formái: 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. 

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése. 

- A beszédhibás gyermekek folyamatos kiszűrése. 

- Beszédhibák javítása a logopédia speciális módszereivel. 
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Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény: 

A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában segítségünkre van a Dunakanyari 

Család-és Gyermekjóléti Intézmény. Együttműködési megállapodásnak köszönhetően 

intézményünkben óvodai szociális segítő tevékenység is működött. Ennek keretében kéthetente 

pénteki napokon segítő szakember tartott fogadóórát a családok részére, valamint konzultált az 

óvodapedagógusokkal. A közös munka eredményeként több család is segítséget kapott az év 

folyamán. 

2021/2022. nevelési évben egy alkalommal jelenléti, három alkalommal online formában 

történt jelzőrendszeri találkozó a következő témákat érintve:  

2021.10.21.: Egészségfejlesztési Iroda bemutatkozása,  

2021.12.07.: Az alkalmi szerhasználat és a helyi ellátórendszer 

2022.03.31.: Menekültekkel kapcsolatos ügyintézések, információk 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladataink: 

- A családok támogatása. 

- Figyelemmel kísérni a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekek sorsának alakulását.  

- szükség esetén jellemzés elkészítése a gyermekről 
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Óvoda- Egészségügyi szervek: 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek 

testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Óvodáskorban az egészségre nevelésnek 

az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van, felelősségünk nagy ezen a területen. 

Óvodánkban hangsúlyos szerepet játszanak az egészségmegőrzésére tett törekvéseink, 

tevékenységeink. Számos partnerrel állunk kapcsolatban. 

Partnereink: 

➢ védőnő 

➢ gyermekorvos  

➢ fogorvos 

Az együttműködés formái: 

- Évente fogászati szűrés. 

- Rendszeres és rendkívüli védőnői látogatás. 

- Szűrővizsgálatok. 

A Koronavírus járvány miatt a tervezett szűrővizsgálatok a nyári időszakra tevődtek át. 

2022. június 29-én fogászati szűrővizsgálaton vettek részt óvodásaink. (29 gyermek vett részt, 

9-nél jeleztek problémát) 

2022. július 13-án Visegrád Város Önkormányzatának anyagi támogatásával ortopédiai 

szűrővizsgálat zajlott Balogh Zoltánné védőnő szervezésében az óvodában. 

A védőnői látogatások és egyeztetések rendszeresen zajlottak az intézményben. 

Közművelődési intézmények 

A település közművelődési intézményeivel is élő kapcsolatot ápolunk (múzeum, könyvtár, 

művelődési ház). A nevelési év során több alkalommal ellátogatunk ezekbe az intézményekbe, 

részt veszünk szervezett programjaikon. A kapcsolat elsődleges célja, hogy a nevelési 

feladataink megvalósítását minél színesebb és igényesebb programok keretében valósítsuk 

meg. 
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A Visegrádi Fellegvár Óvoda külső  

kapcsolati ábrája: 

 

 

      Fellegvár Óvoda                    

               Alapítvány                        Önkormányzat 

 

Közművelődési Intézmények  Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Pedagógiai Szakszolgálat        Áprily Lajos Általános 

            Iskola 

 

 

Egészségügyi Szolgálat 

Szülői Munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartó 

Német Nemzetiségi        

Önkormányzat 

Önkormányzat 

Fellegvár Óvoda 

Alapítvány 

Alapítvány 

Közművelődési Intézmények Gyermekjóléti Szolgálat 

Áprily Lajos Általános 

Iskola 

Iskola 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Egészségügyi Szolgálat Szülői Munkaközösség 

Családok 
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7. A pedagógiai működés feltételei 
 

Intézményünk működésének minőségét, színvonalát jelentős mértékben meghatározza a 

rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra. 

7.1. Személyi feltételek 
 

Óvodánk jelenlegi helyzetét tekintve még szerencsének mondhatja magát, hiszen az egész 

országra jellemző jelentős pedagógushiány még nem érint minket, minden álláshely betöltött. 

De nem lehetünk nyugodtak, hiszen a következő egy-két évben nálunk is megindulnak a 

nyugdíjazások, amelyek már okkal adnak okot aggodalomra, és sarkallnak minket előrelátó 

humánerőforrás tervezésre. 

Dolgozói létszám adatok 

Dolgozók Létszám adatok 

Óvodapedagógusok száma 

 
7 

Dajkák száma 

 
3 

Pedagógiai asszisztens 

 
1 

Fejlesztő pedagógus - megbízással 

 
1 

Logopédus /Pedagógiai Szakszolgálati 

alkalmazásban 

 

1 

Külső segítő 

 

 

3 /gyermekorvos, védőnő, fogorvos/ 

 

Az utóbbi egy évben több személyi változás is történt. Egy fiatal óvodapedagógusunk hagyta 

el a pályát az alacsony kezdőfizetés miatt, helyére 21 év szakmai tapasztalattal rendelkező 

német nemzetiségi óvodapedagógus lépett. A fluktuáció ellenére elmondható, hogy az 

alkalmazotti közösségünk jól működő csapatot alkot, nevelőtestületünk szakmailag 

megfelelően felkészült, elhivatott, a megújulásra nyitott pedagógusokból áll. 
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Óvodapedagógusaink, nevelő-oktató munkát segítő munkatársaink végzettsége, képzettsége 

megfelel a nevelő munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 

Nevelőtestületünk képzettségi mutatói 

Képzés iránya Képzésben részt vettek száma 

Főiskolát végzett óvodapedagógusok száma 

 
7 

Német nemzetiségi óvodapedagógus 

 
4 

Szakképzett dajkák száma 

 
3 

Pedagógiai asszisztens 

 
1 

 

A német nemzetiségi nevelés célkitűzéseit nemzetiségi és megfelelő szintű nyelvismerettel 

rendelkező óvodapedagógusok valósítják meg. Az integrált nevelés megvalósítását, a 

gyermekek hatékony fejlesztését speciálisan képzett szakemberek bevonásával végezzük 

(logopédus, gyógypedagógus). 

A nevelést közvetlenül segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka) szintén fontos 

résztvevői nevelő munkánknak 

Együttműködésre, rugalmasságra, a változásokhoz való alkalmazkodásra, a váratlan helyzetek 

gyors megoldására különös figyelmet fordítunk és fordítottunk. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 

egyenletes munkamegosztás elve előtérben állt. 

Intézményünk pedagógusai az óvoda Továbbképzési Programja és annak rövid távú 

Beiskolázási Terve szerint teljesítik törvényben foglalt továbbképzési kötelességüket. A 

továbbképzések választásánál az intézményi célok és elvárások mellett, az egyéni igényeket és 

érdeklődést is igyekszünk figyelembe venni, amennyiben az az óvoda pedagógiai munkájához, 

a fejlődéséhez hozzájárul. Idén lehetőségünk volt számos, az Oktatási Hivatal szervezésében 

megrendezésre kerülő továbbképzésen, szakmai napon részt venni a kollégáknak és 

jómagamnak.  
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Továbbképzések, amelyen részt vettünk a 2021/2022 nevelési évben kollégáimmal 

• 2021.08.26: Tanév indító konferencia intézményvezetők részére 

• 2021.10.       Dajka műhely- Amit az óvodai dajkának feltétlenül tudni kell! 

• 2021.11.08.: A nemzetiségi óvodai nevelés megvalósítása, szükséges dokumentumai 

a jogszabályi keretek tükrében 

• 2021.11.30.: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek pedagógiájának alapjai (SNI 

szakmai nap) 

• 2022.03.09. „Köredzés alkalmazása az óvodai mozgásfejlesztésben 

• 2022.03.18. IKT eszközök alkalmazása, módszertani lehetőségei az óvodai 

folyamatok támogatásában 

• 2022.04.01.: ,,A korszerű gyermekközpontú szemlélet megvalósulását segítő 

tényezők szerepe napjaink óvodapedagógiai gyakorlatában”  

• 2022.04.05.: ,,Mese habbal” bábos továbbképzés óvónőknek  

• Néhány online képzés 1-5 órában 1-3 órában (német és SNI témában) 

 

Gyermeklétszám adatok: 

2021. októberi statisztika alapján: 66 fő 

2022. májusi statisztika alapján: 70 fő 

Csoport adatok: 

2022. október 1-i állapot szerint: 

       Kiscsoport: 15 fő                                                             Középső csoport: 24 fő      Nagycsoport: 27 fő 

3 vagy több gyermekes 

család: 9 

Egyedül neveli: - 

Tartósan beteg gyermek (étel 

allergia): 2 

3 vagy több gyermekes 

család: 8 

Egyedül neveli: 2 

Tartósan beteg. - 

BTMN: 3 

SNI: 1 

3 vagy több gyermekes 

család: 9 

Egyedül neveli: 5 

Tartósan beteg: 1 

BTMN: 7 

SNI: 1 
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2022. május 31-i állapot szerint: 

       Kiscsoport: 18 fő                                                             Középső csoport: 24 fő      Nagycsoport: 28 fő 

3 vagy több gyermekes 

család: 9 

Egyedül neveli: - 

Tartósan beteg gyermek (étel 

allergia): 2 

3 vagy több gyermekes 

család: 10 

Egyedül neveli: 2 

Tartósan beteg: - 

BTMN: 4 

SNI: 1 

3 vagy több gyermekes 

család: 9 

Egyedül neveli: 5 

Tartósan beteg: 1 

BTMN: 10 

SNI: 1 (2022.03.04-ig) 

 

 

 

Az idei nevelési évben logopédiai ellátást 21 gyermek kapott, ebből 10 gyermek heti két 

alkalommal. A szakszolgálati logopédiai alapellátás mellett, logopédusunk heti plusz 4 órában 

megbízási szerződés szerint tartotta a fejlesztést, amelyet az óvoda költségvetéséből 

finanszíroztunk. 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógusunk 2022. március 1-től már heti 20 

órában dolgozott, mivel a szakértői véleményekben kiadott fejlesztő órákat csak így tudtuk 

biztosítani. 15 gyermekkel, ebből 7 -el heti két alkalommal foglalkozott. Sajnos minden 

erőfeszítésünk ellenére sem tudtunk minden óvodásunknak megfelelő segítséget adni 

szakember hiányában. 

Személyi juttatások: 

- 2021 januárjában a minimálbér emelkedése folytán a nevelést oktatást segítő 

alkalmazottaink (dajkák és pedagógiai asszisztens) részesültek béremelésben. 

- Munkaruha juttatást az intézmény mind a 11 dolgozója kapott. 

- Karácsonykor mindenki pénzjutalmat kapott. 

- Tavasszal a cafeteria keretein belül a szépkártyára kaptuk a béren kívüli juttatást. 

 



                                                                                                                       Visegrádi Fellegvár Óvoda 

36 
 

 

 

Ezek a kisebb nagyobb összegek is jelentős segítséget jelentenek mindannyiunknak, a sajnos 

versenyképesnek nem mondható fizetésünk mellett. 

Beiratkozási adatok: 

Felvételt kérők száma a beiratkozáskor áprilisban: 14 

A nevelési év során beiratkozók, valamint más óvodából átvettek száma: 8 

2022 szeptemberétől ismét 3 homogén életkori összetételű csoport indul óvodánkban: 

Kiscsoport: 19 

Középsőcsoport: 19 

Nagycsoport: 24 

Sajnos a tendencia egyfajta létszámcsökkenést mutat, amely a kevesebb gyermek születéséből 

és a fiatal családok külföldön tartózkodásából fakad. 

Ezért is kell nagy hangsúlyt fektetnünk az óvoda jó hírnevének erősítésére, a szakmai munka 

és infrastruktúránk, szolgáltatásaink fejlesztésére, hogy keresett intézménnyé váljunk tágabb 

környezetünkben is. Jelenleg is, már több körzeten kívüli gyermek kezdi meg óvodás életét 

intézményünkben.  

 

7.2. Tárgyi feltételek 

 
Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét rendszeresen 

felmérjük, a hiányokat jelezzük a fenntartó fele. Mi magunk is sokat tettünk és teszünk azért 

kollégáimmal, hogy az intézmény céljait szolgáló szükséges feltételeket megteremtsük. 

Különféle rendezvényeket tartunk, mint a ,,Karácsonyi vásár” vagy az idén először 

megrendezésre kerülő ,,Ovi majális. A befolyt összegből az óvoda Alapítványát támogattuk, 

programokat szerveztünk, játékeszközöket, szakmai anyagokat vásároltunk, valamint az óvoda 

udvarának fejlesztésére költöttünk. Támogatóink is mindig segítőkészek voltak. A fenntartó a 

működésünkhöz szükséges anyagi fedezetet biztosítja, Pedagógiai Programunk 

megvalósításához a legszükségesebb infrastruktúrával, eszközállománnyal rendelkezünk. 
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Megvalósult fejlesztések: 

- Az udvari játékok teljes cseréje (Magyar falu program pályázat keretében). 

- Árnyékoló pavilon (Építésztábor) 

- Gyepszőnyeg vásárlása (támogatói és önkormányzati segítséggel). 

-  Udvari babaház festése (szülői segítséggel). 

- Homokozó ponyva és árnyékoló telepítése. (óvodai rendezvényen befolyt összegből- 

Alapítvány) 

- Új játéktároló készíttetése (szülői segítséggel) 

- Az épület két csoportszobájának és öltöző helyiségeinek festése. 

- Szakirodalmi könyvállományunk, eszköztárunk bővítése (költségvetésből, támogatói 

segítséggel, Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. 

- Fejlesztő játékok, sporteszközök vásárlása. (költségvetésből, támogatói segítséggel) 

Legnagyobb problémánkat az óvoda épületének állapota, a konyha elavult felszereltsége, a régi 

belső nyílászárók, a nem mindig jól működő fűtésrendszer, a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök hiánya és maga a helyhiány okozza.  

Számos problémát kreativitásunkkal és a Városi Konyha vezetőjének jóindulatával sikerült 

megoldani. Így nyílt lehetőség, hogy a 2021/2022 évben a konyha feletti pici szoba mellett, 

fejlesztő szakembereink a konyha öltöző helyiségében is végezhették munkájukat. A 2022/2023 

nevelési évben óvodapszichológusunknak a vasaló szobában tudunk helyet biztosítani. A hittan 

oktatás az egyre emelkedő gyermeklétszámnak köszönhetően az étkezőben került 

megszervezésre. A hely,- tornaszoba, speciális mozgásfejlesztő eszközök hiánya miatt a 

szakértői véleményekben leírt mozgásfejlesztő foglalkozásokat egyáltalán nem tudjuk 

biztosítani óvodás gyermekeink részére. a szülők, amennyiben lehetőségük van rá egyénileg 

oldják meg külső szakemberek és a Szakszolgálat segítségével gyermekük fejlesztését. 

További nehézséget okoz a nevelői szoba és a pedagógusok öltözőjének hiánya. A kötelező évi 

két alkalommal megtartandó fogadóóráinkat jó idő esetén az udvaron, máskor a folyosón, 

amennyiben üres, a vezetői irodában tartják kollégáim, az értekezleteket a csoportszobákban 

tartjuk.  
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Még egy megoldandó problémával küzdünk, az óvoda biztonságos zárása nem megoldott az 

ételhordás és az iskolából érkező gyerek miatt. Hiába a gondos odafigyelés, az intézmény szó 

szerint tárva-nyitva.  Erre egy elektromos biztonsági zár jelenthetne megoldást a bejárati ajtón, 

illetve az óvoda udvar kerítéssel történő lezárása a konyha épület és a kert találkozásánál.  

Sajnos ebben az évben villámkárnak köszönhetően az óvoda vezetői gépe teljesen tönkrement. 

Köszönet az Önkormányzatnak, hogy azonnal új számítógépet vásárolt számomra, hogy 

munkám zökkenőmentesen haladhasson tovább. Az óvoda további egy új laptoppal 

rendelkezik. Örömömre szolgál, hogy óvodapedagógus kollégáim nyitottak és bátran 

használják pedagógiai értékeinket szem előtt tartva nevelő munkájukban ezeket az eszközöket 

(laptop, projektor, okos telefon- speciális alkalmazások). 

Még él bennünk a remény, hogy az óvoda bővítésére több éve nyert Magyar falu program 

pályázat összegéből megvalósul a fejlesztés, amely Visegrád Városhoz és annak óvodájához 

méltó körülményeket teremt majd a gyermekek és az itt dolgozók számára!  

 

7.3. Szervezeti feltételek 
 

Intézményünk szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 

normák és szabályok jellemzik. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, 

együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző.  

A munkatársak kötelességei, felelőségük, illetve hatáskörük az intézmény SZMSZ-ben 

egyértelműen megfogalmazódnak. A 2021. szeptemberében kézhez kapott új munkaköri 

leírásokban is részletesen meghatározásra kerültek az egyéni kötelességek, hatáskörök és 

jogkörök. A munkaköri leírásokat az új nevelési évben is áttekintjük, a felmerülő új 

elvárásokhoz igazítjuk és aktualizáljuk. 

Vezetőként igyekszem kollégáimnak, és a munkaközösségeknek minden információt megadni 

és ezáltal bevonni őket a döntés-előkészítő folyamatokba. Vallom, hogy a döntéshelyzetekben 

mindig elegendő információval kell rendelkezniük kollégáimnak az okokról és 

következményekről, hogy képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján tudják 

meghozni döntéseiket. 
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Intézményvezetőként személyes példámmal is hangsúlyozom az élethosszig tartó tanulás (LLL) 

szükségességét, fontosságát, elvárom az önképzést, a szakmai megújulást az óvoda 

pedagógusai részéről.  A csoportos és egyéni tanulás lehetőségét az öt éves Továbbképzési 

Program és az éves Beiskolázási Terv figyelembevételével igyekszem biztosítani.  

Fontosak a hagyományaink, amelyek megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten 

érhetőek a szervezeti működésben, és a nevelő-oktató munka részét képezik. Alkalmazotti 

közösségünk szeretettel ápolja az intézmény múltját, hagyományait, ünnepeit, de egyben 

nyitottak új hagyományok teremtésére is. Hangsúlyt fektetünk a csapatépítésre, közös 

programokra, a jó szervezeti klíma kialakítására. Ezek a közös programok pozitív hatással 

vannak mindennapi kollegiális kapcsolatainkra és közvetve munkánkra is. Egyik kiemelkedő 

programunk a BMI által, meghirdetett, ,,Überregionale Erfahrungsaustausch” pályázat 

keretében valósulhatott meg. Szakmai napunkon utunk a Baji Német Nemzetiségi Óvodába és 

Bölcsődébe vezetett. Látogatásunk fő célja a helyi német nemzetiségi szokások, hagyományok 

és még élő kulturális emlékek megismerése, illetve új szakmai kapcsolat kiépítése volt. A közös 

kirándulás, a jó hangulatú nap mindannyiunkban pozitív emlékként él a mai napig. 
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8. A kormány és a köznevelésért felelős miniszter által kiadott az 

Óvodai nevelés országos alapprogramban meghatározott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

intézményi céloknak való megfelelés 
 

 

A 2021/2022 nevelési év talán legnagyobb feladata volt az intézmény Pedagógiai Programjának 

teljes felülvizsgálat, a törvényi előírásoknak a szülői és a helyi igényeknek való megfeleltetése., 

átírása.  Ezzel egy időben a német nemzetiségi nevelésünk programját is frissítettük, valamint 

német nyelvre is lefordítottuk. A munkával a nevelési év végére lettünk kész, a programot 2022. 

június 13-án fogadta el a nevelőtestület. A program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal 

összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-tanulási feladatait, céljait. Az 

intézményi tervezési dokumentumok (munkatervek, intézkedési tervek, továbbképzési 

program, beiskolázási terv) alapját a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

képezték. 

Nevelő munkánk során a magyar köznevelési rendszer irányelveinek, a fenntartó, valamint a 

szülők elvárásainak kívánunk megfelelni. Óvodásainkat olyan fejlettségi szintre kívánjuk 

eljuttatni, hogy sikeresen kezdhessék meg iskolai tanulmányaikat.  

 

Olyan gyerekek nevelése a célunk, akik másokért is képesek tenni, szeretetet adni és az élet 

elvárásinak is meg tudnak felelni. Mindezt úgy, hogy a hátrányos helyzetű és kiemelkedő 

tehetségű gyermekeket is kellő odafigyelésben részesítjük. 

 

Alapdokumentumainkat, a tervezés dokumentumait a vezető helyettes, a munkaközösség 

vezetők és a kollégák különböző szintű bevonásával készítettük el. A benne megfogalmazott 

célokat és feladatokat is közösen, az egyenletes munkamegosztás jegyében valósítottuk meg a 

2021/2022 nevelési évben. 
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9. Mellékletek 
 

 

1. Gyermeki fejlődés nyomon követése dokumentum intézményi összesítése 

 

2. Szülői elégedettségi felmérés 2022 
 

3. Beszámoló a Pedagógiai Fejlesztő és Önértékelést Támogató Munkaközösség 

munkájáról 2021/2022 
 

4. Beszámoló a Német Nemzetiségi Munkacsoport munkájáról 2021/2022 
 

5. Gyermekvédelmi beszámoló 2022/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






