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I. Bevezetés 

Az intézmény éves beszámolójában a 2020/2021. nevelési év fontosabb eseményeiről, a 
Munkatervben megfogalmazott feladatok, célok teljesüléséről, a kollégákkal közösen végzett 
munkánkról kívánok tájékoztatást adni. 
A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeket az intézmény 
működését meghatározó dokumentumok tartalma szerint láttuk el.  

Feladatom továbbra is az volt, hogy a gyermekek, a kollégák és más közvetlen partnerek érdekeit 
szem előtt tartva megőrizzem az intézmény már elért eredményeit, megtartsam értékeit, és biztosítsam 
a nyugodt, színvonalas, hatékony, törvényes működés feltételeit.  

A járványügyi veszélyhelyzet miatt a 2019/2020. nevelési év során hozott rendkívüli intézkedések 
érvényben maradtak, illetve az aktuális jogszabályi változásokat figyelembe vett módosítások miatt 
további kötelezettségek betartásával, betartatásával terhelték az intézmény működését. Ez 
mindenkinek a türelmét próbára tette, de mind az óvodai dolgozók, mind a szülők nagyfokú 
együttműködési hajlandóságának segítségével sikerült elkerülnünk a járványügyi gócpont kialakulását. 
Kihívást jelentett a pedagógushiányból, betegség miatti hiányzásból fakadó munkaszervezés, a 
bérfeszültségek csökkentése, a külső szakmai ellenőrzések, minősítések megszervezése, és a 
rendkívüli veszélyhelyzet miatt megváltozott körülményekhez, elvárásokhoz történő azonnali, 
átgondolt alkalmazkodás. 

II. Működési feltételek 

1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az intézmény szerkezeti felépítése a 2020/2021. nevelési évben. 

 

Az intézmény Vasút sor 7. szám alatt található 50 férőhelyes telephelyén az óvodai ellátás a 

2017/2018. nevelési évtől szünetel, az intézmény 2021. június 1-től hatályos Alapító okiratában már 
nem szerepel. Helyén 4 csoportos, a katolikus egyházi által működtetett óvoda fog épülni.  

Tárgyi feltételeket érintő események a nevelési év folyamán: 
A Tagintézményünkben kialakított 6. csoportszoba jelentősen csökkentette a csoportok 
átlaglétszámát, ami nagy segítség volt minden óvodai dolgozó számára, és reményeink szerint kedvező 
hatását a gyermekek is érzékelhették. A működés megkezdésekor felmerült néhány tényező, 

Budakalászi 
Nyitnikék Óvoda 

11 óvodai csoport 

Székhely 

Pomázi út 3. 
5 óvodai csoport 

Nagy épület 

3 csoport 

Kis épület 

2 csoport 

Feladatellátási hely 

Szalonka u. 1/A 

6 óvodai csoport 
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amelyeket a zökkenőmentes használhatóság érdekében orvosolni szükséges, ezek folyamatban vannak. 
(pl. plusz homokozó kialakítása az udvaron, rácsok felszerelése az ablakokra, stb.) 

Az egészségügyi veszélyhelyzetből adódó védekezés miatt jelentős költségvetési forrást kellett 
biztosítani fertőtlenítőszerek, takarítóeszközök, egyéni védőeszközök vásárlására. Novembertől az 
intézmények központi forrásból havonta kaptak fertőtlenítőszereket, de ezek továbbra is kiegészítésre 
szorultak. 

Minden kollégánk számára igény szerint biztosítottunk orvosi maszkot, FFP2 maszkot, gumikesztyűt, 
arcpajzsot. 

Az eszközállomány elhasználódásából, elavulásából, ill. a munkakörülmények javítása céljából ebben 
a nevelési évben is történtek fejlesztések költségvetési forrásból. Már megvalósult jelentősebb 

eszközbeszerzések: 5 db műfenyő a csoportok karácsonyi ünnepségéhez, 2 db laptop a vezető-

helyetteseknek a napi munkájuk ellátásához, 4 db tablet a gyógypedagógus, logopédus kollégáknak, 
hogy egy esetleges újbóli online oktatás esetén feladatukat el tudják látni. Kertész-karbantartó 
kollégák megfelelő munkavégzéséhez fűkaszát, ágvágót, lombfújót, fúrógépet, csiszolót, stb. 
vásároltunk. A Pomázi úti irodákban le tudtuk cserélni az elhasznált irodai székeket, így a helyiség 
ismét méltóvá vált szülők, vendégek fogadására. Pályázaton nyert összegből a DSZIT 
mozgásfejlesztéshez szükséges eszközöket tudtunk beszerezni minkét feladat-ellátási helyünkre. A 

Tagintézményben lévő ovi-foci pályához tartozó eszközök elhelyezésére tároló házat vásároltunk. 
A biztonságos működés érdekében történő rendszeres, szerződés szerinti ellenőrzések, karbantartási 
munkák megtörténtek. Jelentősebb javítási munkára ebben a nevelési évben a Tagintézményben 
lévő lift átalakításán kívül, eddig nem került sor. Tervezett felújítási, karbantartási munkák a nyár 

folyamán fognak megvalósulni. 

2. Személyi feltételek 

2.1. Alkalmazotti közösség 

Álláshelyek száma a nevelési évben: 

52 álláshelyen (a részmunkaidők miatt) 53 fő foglalkoztatható.  

Munkakör 

Pomázi út Szalonka u. Összesen 

Nagy épület 
3 csoport 

Kis épület 
2 csoport 

 

6 csoport 

 

11 csoport 

intézményvezető 1 1 

óvodapedagógus 6 4 12 22 

-ebből vezető-helyettes 1 1 2 

logopédus 1 1 2 

gyógypedagógus 1 1 2 

pedagógiai asszisztens 2 1 2 5 

óvodatitkár 1 0,75 1,75 

dajka  3 2 6 11 

konyhás 1 1 2 4 

takarító 0,5 1 1,5 

kertész- karbantartó 1 0,75 1,75 

Összesen:                                                                                            52 álláshelyen 53 fő 
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Személyes tapasztalatom, és a kollégák évértékelése alapján megállapítható, hogy intézményünk 

dolgozói jól érzik magukat a közösségben, szeretik a munkahelyüket, és jó kapcsolatot ápolnak 
egymással. Új kollégáinknak is sikerült a nevelési év során beilleszkedniük. 

Köszönetet szeretnék mondani Kollégáimnak, hogy a rendkívüli helyzet miatt hozott szigorú, gyakran 
kellemetlenségekkel járó intézkedéseket betartották, és ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy nem alakult ki 
gócpont az intézményben, illetve hogy egy kolléga, vagy gyermek sem vált súlyos tünetekkel érintetté 
a járványban. 

A 2020/2021. nevelési év fluktuációs adatai 
2020. november 6-val közös megegyezéssel megszűnt a Pomázi úton alkalmazásban álló kertész-

karbantartónk jogviszonya. Feladatát átvevő új kollégánk nem volt alkalmas a munka ellátására, így 
tőle a próbaidő lejártakor közös megegyezéssel február elején megváltunk. Helyét 2021. március 2-től 
egy szorgalmas, önálló munkavégzésre alkalmas remek kollégával sikerült betöltenünk. 
2020 decemberétől egy óvodapedagógus kollégánk nyugdíjas lett. 2020. június 8-tól már felmentési 
idejét töltötte, így nyugdíjazása nem okozott változást a gyermekek ellátásában. 
2021 márciusától egyik takarító kollégánk szintén nyugdíjas lett. Feladatait a székhelyünkön 
részmunkaidőben takarítóként dolgozó kollégánk vette át. Az így megüresedő részmunkaidős takarítói 
állásra új kolléga került. 
2021 szeptemberétől egy pedagógiai asszisztens kollégánk megkezdi majd a nyugdíjazása előtti 
felmentési idejét, így helyére új kollégát fogunk keresni. 

2021 januárjában egy óvodapedagógus kolléga tájékoztatott, hogy anyai örömök elé néz, nem tud 

tovább munkát vállalni. Helyét azóta nem sikerült betölteni, pedagógiai asszisztens segítségével oldjuk 
meg a gyermekek felügyeletét.  

Egy szeretett óvodapedagógus kollégánk élethelyzete megváltozik, emiatt 2021. augusztus 1-től másik 
városban, másik intézményben folytatja majd értékes pedagógiai tevékenységét. 

Egyik nagyra becsült logopédus kollégánk is bejelentette változtatási szándékát. A folyamatosan 
emelkedő ellátást igénylő gyermekszám nem teszi lehetővé a saját magával szemben támasztott 

elvárásainak teljesítését. 

Egy óvodapedagógus kollégánk GYES után augusztustól visszatér az intézménybe. 
Egy új belépő óvodapedagógus kollégát is köszöntünk, aki augusztus 1-től lesz a nevelőtestületünk 
tagja. 

Tartós pedagógushiány 

2020 nyarán 6 óvodapedagógus hiányzott az intézményünkből. Nevelőtestületünk gazdagodott 1 fő 
pályakezdő pedagógussal, 1 fő régi, tapasztalt kollégánk visszatérésével, akinek ismételt 
elhelyezkedését szolgálati lakás biztosítása segítette, illetve két fő tartósan távol lévő kolléga helyét 
nyugdíjas volt kollégákkal sikerült betöltenünk. 

A társ nélkül egész napot vállaló csoportban dolgozó óvodapedagógusaink plusz juttatásért látják el 
egyedül a betöltetlen álláshelyből fakadó feladatokat. 
Jelenleg rendelkezésre álló információk alapján idén 6 fő óvodapedagógusra van szükségünk, hogy 

teljes létszámmal tudjuk indítani a 2021/2022. nevelési évet. 1 fő kollégánk augusztusban visszatér 
GYES-ről, és 1 fő új belépő óvodapedagógusunk van szintén augusztustól, így 4 üres pozíciónk van. 

A folyamatosan hirdetett álláshelyekre érdeklődés sincs. A jelenség nem helyi szintű, hanem ágazati 
probléma. Hatékony eszközök nélkül megoldása szinte lehetetlen vezetői feladat.  
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Emiatt jelenleg az okozza a legnagyobb vezetői kihívást, hogy a rendelkezésre álló bérekkel 
szakmailag alkalmas, önálló munkavégzésre alkalmas kellő számú kollégával tudjam biztosítani az 
intézmény működését, a magas színvonalú pedagógiai munkát. 

Bérek 

2021-re a konyhás kollégák a Fenntartó jóvoltából ismét megkapták a nevelő-oktató munkát segítő 
(továbbiakban: NOKS) társaiknak jogszabály alapján járó bérkiegészítést. 

A pedagógus bértábla nem követi a garantált bérminimum emelkedését, emiatt egy pedagógus 
kollégánk bére januártól ismét a garantált bérminimum lett, ami 2020 júliusától járó 10%-os ágazati 
pótlékkal is mindössze a NOKS-os kollégák bérével lett azonos. A Fenntartó ennek a helyzetnek a 
korrigálására is biztosította 2020 januárjától a szükséges keretet. 

Az óvodatitkárok munkájának elismeréseként vezetői kérésre a Fenntartó teljes munkaidő esetén havi 
15.000,- Ft-os pótlékot engedélyezett 2020. évre. 

A 2020/2021. nevelési év során a Kormány a romló járványügyi adatok miatt, az óvodákban 2021. 
március 8 – április 18-ig rendkívüli szünetet rendelt el. A tavalyi évhez hasonlóan, a megváltozott 
körülmények ellenére a Fenntartó továbbra is biztosította minden kollégának a munkaviszonyt, a teljes 

munkabért! 

2.2. Gyermeklétszám adatok 

Gyermeklétszám alakulása, férőhely-kihasználtsági mutatók 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (továbbiakban BTMN) küzdő gyermekek száma 
idén is jelentősen, 79,17%-kal emelkedett a nevelési év során. Ez a mutató az előző nevelési évben 
70,00% volt. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó részletező adatok, és az 
ellátásukkal kapcsolatos információk a III. fejezet, 4.2. pontjában olvashatók. 

  

Csoport

2 fő 3 fő 2 fő 3 fő
okt. 1. jún.1. okt. 1. jún.1. okt. 1. jún.1. okt. 1. jún.1.

Süni 27 27 1 0 1 0 28 28 3 5 0 0

Maci 22 22 0 1 0 1 24 24 3 3 0 0

Napsugár 22 22 0 1 0 1 24 24 3 5 0 0

Összesen: 71 71 1 2 1 2 76 76 9 13 0 0

Pillangó 26 26 0 1 0 1 28 28 1 2 0 0

Katica 25 25 0 1 0 1 27 27 5 6 0 0

Összesen: 51 51 0 2 0 2 55 55 6 8 0 0

122 122 1 4 1 4 131 131 15 21 0 0

23 24 0 0 0 0 23 24 1 3 0 0

23 24 1 0 1 0 24 25 0 4 0 1

24 25 1 0 0 0 25 25 2 7 0 0

Cinege 17 20 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0

25 25 0 0 0 0 25 25 3 5 0 0

23 23 0 0 0 0 23 23 3 3 0 0

135 141 2 0 1 0 137 142 9 22 0 1

257 263 3 4 2 4 268 273 24 43 0 1

SNI

okt. 1. jún.1.

BTMN

gyermekek (fő)
HH/HHH

gyermek

(fő)

Harkály
Szalonka összesen

Intézmény összesen:

számított létszám 
(fő)

Po
m

áz
i ú

t

Na
gy

 é
pü

le
t

Ki
s é

pü
le

t

Pomázi út összesen

S
za

lo
n

k
a

 u
.

Bagoly

Gólya
Fecske

Rigó

gyermekek száma
(fő)
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Kihasználtság-mutató az Alapító okiratban meghatározott megemelt maximális férőhelyszámok 
és a tényleges létszám alapján: 

 Alapító okiratban 
meghat. emelt max. 

férőhelyszám 

Számított létszám (SNI-

vel) 
Kihasználtság-mutató 

okt. 1. máj. 31. okt. 1. máj. 31. 

Székhely -Pomázi út 3. 140 131 131 93,57% 93,57% 

Tagint. -Szalonka u. 1/A 180 137 142 76,11% 78.89% 

Összesen 320 268 273 83,75% 85,31% 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2011. évi köznevelési törvényben meghatározott maximális 
gyermeklétszám 25 fő. 9 csoportnál 20%-kal történő megemelése mellett 85,31% év végén a 

kihasználtsági mutató! 

Amennyiben a felvehető gyermekek számát a Fenntartó nem emelte volna meg, és nem épült volna +1 
csoportszoba a tagintézményben, akkor a kihasználtság mutató 2021 júniusában 109,2 % lett volna. 

116 fő tanköteles korú gyermekből 99 (!) fő kezdi meg szeptemberben iskolai tanulmányait. 
(Számított létszámuk 105 fő.) 
A tanköteles, de még egy évig óvodai nevelésben részt vevő gyermekek (17 fő), a Pedagógiai 
Szakszolgálat szakértői véleménye, vagy az Oktatási Hivatal engedélye alapján maradhatnak az 
intézményben. 
A nagyarányú iskolakezdők és a felvételt kérők száma alapján a 2021/2022. nevelési évben hosszú 
évek óta ismét ideális csoportlétszámok várhatók. (Ebben szerepe van a tavaly történt 
csoportbővítésnek is.) 
Ennek ellenére a maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő emelését továbbra is kérjük 
a Fenntartótól, hogy az SNI plusz létszámok miatt a szükséges férőhely mindenképpen rendelkezésre 
álljon. Az eljárás nem igényli az intézmény 2021. június 1-től hatályos Alapító okiratának 

módosítását. 
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III. Feladatok megvalósítása 

1. A jogszabályi változások követése, az intézmény törvényes működésének 
biztosítása 

Az óvodapedagógusok jogszabályoknak megfelelően és az intézmény Pedagógiai Programjában 
foglaltak alapján végezték tervezőmunkájukat, látták el a szükséges dokumentációs feladataikat. 

2. Tanügy-igazgatási feladatok 

Munkatervben 

meghatározott cél 
Feladat Határidő Felelős Eredmény 

Az intézmény 
törvényes 
működésének 
biztosítása 

Jogszabályi változások 
figyelemmel kísérése, 

szükséges változtatások 
elvégzése 

Folyamatos intézményvezető Megvalósult. 

Dokumentumok 

aktualizálása 

Munkaterv elkészítése 2020. 08. 21. intézményvezető Megvalósult. 

Munkaköri leírások 
felülvizsgálata, 
módosítása 

2020. 08. 24. intézményvezető Megvalósult. 

Beszámoló a nyári 
időszakról 

2020. 09. 15. intézményvezető Megvalósult. 

Továbbképzési program 
felülvizsgálata, egyeztetés 
fenntartóval 

2021. 02. 15. intézményvezető Megvalósult. 

Beszámoló a 2020/2021. 
nevelési évről 

2021. 06. 15. intézményvezető Megvalósult. 

Munkatervben meghatározott 
feladat 

Felelős Határidő Eredmény 

2019/2020. évi Felvételi előjegyzési 
napló lezárása  

intézményvezető 2020. 08. 31. Megvalósult. 

Új gyermekek felvétele nevelési év 
közben 

intézményvezető folyamatos Folyamatosan megvalósul. 

KIR nyilvántartás vezetése óvodatitkár folyamatos Folyamatosan megvalósul. 

2019/2020. mulasztási naplók lezárása intézményvezető 2020. 09. 01. Megvalósult. 

2019/2020. csoportnaplók lezárása intézményvezető 2020. 09. 01. Megvalósult. 

2020/2021. mulasztási naplók 
megnyitása 

intézményvezető 2020. 09. 01. Megvalósult. 

2020/2021. csoportnaplók megnyitása intézményvezető 2020. 09. 01. Megvalósult. 

Projektek elkészítése az éves terv 
alapján 

óvodapedagógusok 2020. 09. 15. Megvalósult. 
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Törzskönyvek vezetése intézményvezető 2020. 10. 01. Megvalósult. 

Októberi statisztika elkészítése, 
beküldése 

intézményvezető 2020. 10. 07. Megvalósult. 

Gyermekek egyéni dokumentációjának 
vezetése 

óvodapedagógusok folyamatos Megvalósult. 

Szülői értekezletek jegyzőkönyveinek 
elkészítése 

óvodapedagógusok Évente 
minimum két 
alkalommal az 

eseményt 
követő nap 

Részben valósult meg. 

A rendkívüli helyzetből 
adódóan nem valósult meg 
minden csoportban a két 
szülői értekezlet. 

Szakértői kérelmek beküldése óvodapedagógusok szükség szerint Nem volt releváns. 

Szülői szándéknyilatkozat bekérése 
beiskolázással kapcsolatban 

intézményvezető 2020. 10. 30. Jogszabályváltozás miatt nem 
volt releváns. 

SNI-s gyermekek számára előírt 
fejlesztések szervezése 

intézményvezető szükség szerint Megvalósult. 

Tanköteles gyermekek oktatási 
azonosítójának megküldése a 
szülőknek az iskolai beiratkozáshoz 

óvodapedagógusok 2021. 04. 09. Megvalósult. 

Továbbképzési program 
felülvizsgálata, beiskolázási terv 
elkészítése 

intézményvezető 2021. 04. 15. Továbbképzési program 
felülvizsgálata megtörtént, 
Fenntartó által elfogadásra 
került. 
A Beiskolázási terv készítése 
folyamatban van, mert 

másoddiplománál, esti 
gimnáziumnál jún. 15. a 
jelentkezési határidő, így 
aktuálisabb terv készíthető 
augusztusra. 

Új gyermekek előjegyzése a következő 
nevelési évre 

intézményvezető 2021. 04. 26-

27. 

Megvalósult. 

Felvétellel kapcsolatos döntésről, 
határozatról értesítés küldése 

intézményvezető Jelentkezés 
utolsó napját 
követő 30 
napon belül 

Megvalósult. 

Körzethez tartozó óvodaköteles 
gyermekek névsorának egyeztetése a 
jelentkezett gyermekek névsorával 

intézményvezető 2021. 05. 15. Megvalósult. 

Körzethez tartozó, előjegyzésen nem 
megjelent gyermekek felszólítása 

intézményvezető 2021. 05. 31. Jogszabályváltozás miatt nem 
releváns. 

A 2021/2022. nevelési év 
csoportbeosztásának elkészítése 

intézményvezető 2021. 06. 11. Megvalósult. 
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3. Értekezletek, szakmai megbeszélések 

3.1. Nevelés nélküli munkanapok 

3.2. További értekezletek, szakmai megbeszélések 

Munkaterv 3. pontjában szereplő kéthetes rendszerességgel megtartott megbeszéléseken az intézmény 
működésével kapcsolatos információk átadása, aktualitás feladatok elvégzése, munkaszervezési 
feladatok megoldása valósult meg. 
A tervezett értekezleteken kívül további szakmai megbeszélésekre került sor intézményi programok 
szervezése előtt, illetve határidős feladatok elvégzése esetén. 

  

 Tervezett témák Tervezett időpont Megvalósítás 

1. POK szervezésében 5 órás továbbképzés 
drámapedagógia az óvodában témakörben. 

Aktualitások megbeszélése. 

2020. október 22. POK 5 órás drámapedagógia az 
óvodában továbbképzés. 

2. Félév értékelése. 

Továbbképzés a digitális nevelő – 

oktatómunka témakörben. 

Aktualitások. 

2021. január 29. Személyes kontaktus nélkül, 
digitális feladatmegoldás keretén 
belül valósult meg. Fő feladat: 
önálló PPT készítése megadott 
téma, és jellemzők alapján. 

3. Nyitnikék nap előkészítése. 

Szervezetfejlesztés 

2021. március 12. Elmaradt. Várható hogy 
augusztusban kerül majd 
megtartásra. 

4. Nevelési év értékelése, nyári működés 
előkészítése 

2021. június 11. Nevelési év értékelése, nyári 
működés előkészítése, az 
intézmény Alapítványának új 
kuratóriumi tagjainak kiválasztása, 
távozó kollégák búcsúztatása, 
elismerésben részesülő kollégák 
köszöntése, várandós kolléga 
köszöntése. 

5. 2021/2022. nevelési év előkészítő 
értekezlete 

2021. augusztus 23. Jövőben bekövetkező esemény. 
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4. Pedagógiai munkával összefüggő feladatok 

4.1. Kiemelt pedagógiai feladatok 

Tervezett feladat Tervezett megvalósítás Határidő Felelős Eredmény 

Gyakorlati munka során 
a környezeti nevelés 
orientáció 
megvalósulásának 
lehetőségei 

Csoportlátogatások során 
gyakorlati tapasztalatok 

szerzése 

ütemterv 
szerint 

óvodapedagógusok A veszélyhelyzet 
miatt részben 
valósult meg. 

Képzéseken való 
részvétel, érzékenyítés 

folyamatos intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

A veszélyhelyzet 
miatt nem 

valósult meg. 

Hatékony digitális 
nevelő-oktatómunka 
megvalósításának 
felületei, lehetőségei, 
módszertana az 
óvodában 

Munkaközösségben való 
részvétel 

ütemterv 
szerint 

munkaköz.-vezető,  

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Beszámoló az 1. 
számú 
mellékletben 
olvasható. 

4.2. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 

Feladat ellátási helyenként 1 fő logopédus és 1 fő gyógypedagógus végzi első sorban a gyermekek 
előírt fejlesztését és segíti az óvodapedagógusok fejlesztőmunkáját. 

Az év eleji szűrővizsgálatok helyben történő elvégzésével jelentősen tehermentesítik a Pedagógiai 
Szakszolgálatot, és a szülőket. Így a folyamat gyorsabb, a gyermekek számára nyugodtabb feltételek 
között zajlik, és a szükséges fejlesztőmunka a szűréseket követően azonnal megkezdődik. 

Sokoldalú képzettséggel és gyakorlattal rendelkező kollégáink a pszichológusi feladatokon kívül 
komplex ellátást tudnak biztosítani. 

Évről-évre emelkedik az ellátást igénybe vevő gyermekek száma, és ezzel a kollégák terhelése. 

Az ellátásra szakértői vélemény alapján jogosult gyermekek statisztikai adatait az alábbi táblázatok 
tartalmazzák: 

 

okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1.
A beszédfejl. nem meghat. zavara 0 0 1 0 1 0

Kevert specifikus fejlődési zavar 0 0 1 1 1 1

Kevert spec. fejl. zavar és Turner szindróma 1 1 0 0 1 1

Kevert spec. fejl. zavar és gyermkori autizmus 1 1 0 0 1 1

Asperger szindróma 1 1 0 0 1 1

Gyermekkori autizmus 2 2 0 0 2 2

Összesen: 5 5 2 1 7 6

Diagnózis Pomázi út Szalonka u. Összesen
Sajátos nevelési igényű gyermekek
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A BTMN gyermekek száma a nevelési év során jelentősen, 79,17%-kal emelkedett! 

 

A gyermekeknek a szakértői véleményekben meghatározott fejlesztés általában heti 2 óra, ami azt 
jelenti, hogy az összesen 153 gyermek részére 306 óra fejlesztést kellene hetente biztosítani, amire a 
rendelkezésre álló 4 fő kolléga heti órakerete 84 óra! 

Annak érdekében, hogy minden gyermek a számára előírt, szükséges fejlesztést meg tudja kapni, a 
kollégák kiscsoportos foglalkozásokat szerveznek, de ezzel együtt is feszített tempót, gyakran kötelező 
órán túl végzett munkát igényel a feladat ellátása. 

A nevelési év során az ellátást tovább nehezítette, hogy a járványhelyzet miatt a csoportok 
kialakításánál nem a szakmai, hanem az egészségvédelmi szempontok élveztek prioritást. (Azonos 
csoportba járó gyermekek fejlesztése történt egy időben.)  

A fejlesztéseket végző kollégák minden nevelési év elején felveszik az érintett szülőkkel a kapcsolatot, 
egyénileg, fogadó óra keretében részletes tájékoztatást adnak a gyermek állapotáról, a tervezett 
fejlesztés céljáról, irányáról, üteméről, és a további kapcsolattartás módjáról. 

A kollégák és a szülők között többnyire egész év során aktív, együttműködő munkakapcsolat van, 
folyamatos konzultációkkal, szülői edukációval. 

Azonban sajnos vannak kivételek. Visszatérő probléma, hogy sok esetben a szülők nem kellően 
együttműködőek. Az otthoni gyakorlás elmaradása, a késés a fejlesztésről nagyon hátráltatja a 
gyermek fejlődését. Emiatt több alakalommal kellett szülőket fogadó órára hívni. 

Az óvodapedagógusok által tartott fogadó órák sikerességét nagymértékben növeli, hogy egyre 
gyakrabban a fejlesztést végző kollégák is részt vesznek rajta, szakmai segítséget nyújtanak az óvodai 
dolgozóknak, szülőknek egyaránt. 

4.3. Veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt rendkívüli szünetben végzett pedagógiai 

munka 

A 104/2021. (III.5) Korm. rendelet az óvodákban 2021. március 08-tól rendkívüli szünetet írt elő. 
Digitális oktatásra csak az általános iskolákban kellett átállni, a kollégák mégis érezték, hogy a 
kialakult helyzetben fontos, hogy kapcsolatban maradjanak a családokkal, gyermekekkel, és önként 
folytatták a munkát digitálisan. A korábbi időszak tapasztalatai segítették a gyors átállást. 

  

okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1.
beilleszkedési nehézség 0 0 1 0 1 0

tanulási nehézség 11 15 6 16 17 31

beilleszkedési és tanulási nehézség 2 2 0 2 2 4

tanulási és magatartási nehézség 1 1 0 0 1 1

beilleszkedési és tanulási és magatartási 1 3 2 4 3 7

Összesen: 15 21 9 22 24 43

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek

Diagnózis Pomázi út Szalonka u. Összesen

fő rendelkezésre 
álló óraszám fő rendelkezésre 

álló óraszám fő rendelkezésre 
álló óraszám

logopédiai ellátás 50 21 49 21 99 42

gyógypedagógiai ellátás 21 21 27 21 48 42

Összesen: 71 42 76 42 147 84

Logopédusok és gyógypedagógus által az intézményben ellátott gyermekek száma, óraszáma

Ellátás típusa
Pomázi út Szalonka u. Összesen
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Online ovi tartalma: 

 aktuális projekthez kapcsolódó tevékenységek ajánlása, 

 meséket, énekeket tartalmazó hang és/vagy video anyag küldése, 

 kulturális ajánló küldése, 

 zoom beszélgetések egy-egy csoporttal, 

 dokumentáció rendezése (gyermekek személyi anyagai, tervek, beszámolók, felülvizsgálati 
kérelmek, stb.), 

 szülő edukáció, 
 fogadó óra tartása. 

Tapasztalatok: 

 tavalyi évet követően a kollégák egyszerűbben meg tudták oldani a feladatot, 
 további alkalmazások, felületek használatával bővítették eszköztárukat, 
 a szülők számára természetessé vált, többségük nem fordított rá figyelmet, 
 a kollégáknak rendkívül nagy hiányérzetet okozott a szülők felől érkező kevés visszajelzés. 

Online képzéseken való részvétel 
Számtalan online pedagógusoknak szánt képzési lehetőség vált elérhetővé, amellyel a kollégák éltek, 
és frissítették vagy bővítették tudásukat. 

Ügyelet biztosítása 

A 111/2021. (III.6.) Korm. rendelet előírta az óvodákban az ügyelet szervezését. A rendkívüli szünet 
ideje alatt (2021.03.08 – 04.16.) átlagosan 9 fő gyermek kért ellátást 

5. Humánerőforrás fejlesztése 

Az intézmény Továbbképzési programjában megfogalmazott alapelvek figyelembe vételével kerülnek 
szervezésre, támogatásra továbbképzések. 

A pedagógusokon túl, fontosnak tartjuk minden dolgozó számára lehetővé tenni a szakmai megújulást, 
illetve újabb képzettség megszerzését. 

Mindig követendő példának tartottuk, ha egy kolléga szakirányú képzésen vett részt. Munkaidő-

átszervezéssel segítettük/segítjük a tanulmányukat. 

5.1. Külső szakemberek által tartott képzések 

Tervezett képzés Időpont Résztvevők Eredmény 

Munka-, baleset- és tűzvédelmi 
oktatás 

2020. 08. 24. Teljes alkalmazotti közösség. Megvalósult. 

POK által szervezett 5 órás 
képzés drámapedagógia 
témakörben 

2020. 10. 22. Nevelőtestület Megvalósult. 

Környezeti nevelés az óvodában 

30 órás képzés 

szervezés alatt Nevelőtestület Elmaradt. 

Munkavédelmi képviselő képzés 2021. március 
26. 

Deák Józsefné - az intézmény 
munkavédelmi képviselője 

Megvalósult 

5.2. Fenntartó által pedagógus továbbképzésre biztosított keret felhasználása 

A 2020. évre előirányzott keretet egy kollégánk német nemzetiségi szakirányú képzésének első félévi 
tandíjára, környezeti nevelés témakörben szervezett képzésre, ill. egyéb, előzetesen támogatást 
igényelt képzésre fordítjuk. 



OM azonosító: 032875 Budakalászi Nyitnikék Óvoda Beszámoló 2020-2021. 

14 

 

5.3. Belső szakemberek által tartott képzések 

Munkaközösség szervezése 

A nevelőtestület véleményét figyelembe véve, az intézmény működési feltételeinek változásait és saját 
pedagógiai célkitűzéseinket szem előtt tartva a 2020/2021. nevelési évben, intézményünkben Digitális 
nevelő-oktatómunka az óvodában néven, munkaközösséget hoztunk létre.  

Feladata: a nevelő-oktató munka során hatékonyan használható digitális felületek használatának 
megismertetése, felkészítés online munkavégzésre 

Vezetője: Jóka Márta óvodapedagógus 

Tagjai: csoportonként egy pedagógus 

A munkaközösség évértékelését az 1. számú melléklet tartalmazza! 

Jó gyakorlat – intézményi hospitálások 

Az intézményi hospitálások célja, egymás munkájának megismerése, jó gyakorlat átvétele, szakmai 
felfrissülés, ezen felül a pedagógiai munka vezetői ellenőrzése.  

A járványhelyzet miatt a kollégák hospitálása szinte teljesen elmaradt, a minősítések és a vezetői 
ellenőrzések valósultak meg. Vezetői ellenőrzés során cél az év elején meghatározott kiemelt 
pedagógiai feladat megvalósulása, és a pedagógiai kompetenciák szintjének felmérése volt.  

Tevezett 
időpont 

Megvalósítás 
időpontja 

Ellenőrzött kolléga 
Tervezett látogatók 

Megjegyzés 

Vezetőség Hosp. kollégák 

2020. 09.24. 2021.02.05. Egeiné Stenger 
Beáta, 

Lázi Szilvia 

Grünvald 
Tímea 

Minősítés Több 
időpontváltozást 
követően online 
valósult meg. 

2020.10.09. 2020.10.09. Bucsánszki Beáta, 

Kovács Enikő, 

Kolozsiné Szebellédi 
Dóra 

Grünvald 
Tímea 

Minősítés Rendben 

megvalósult. 

2020.10. 2020.10.21. Kelemen Ildikó, 

Sutákné 
Kosznovszki 

Hermina, 

Spiegelhalter Éva 

Grünvald 
Tímea 

Ujházy Ildikó 

Hambalek Hilda 

Dobák Katalin 

Rendben 

megvalósult. 

2020.11. 2021.01.20. Nagy Csilla Teréz, 

Tislerné Adamek 
Ildikó 

Grünvald 
Tímea 

Ujházy Ildikó 

Kocsisné Varga 
Nikoletta 

Alexandra 

Kelemen Ildikó 

Fodorné Földesi 
Zsuzsanna 

Kávai Anikó 

Későbbi időpontban, 
járványügyi okok 
miatt zártabb keretek 
között valósult meg. 

2020.11.10. 2020.11.10. Dobák Katalin, 

Nagy Lászlóné, 

Balogh Mária 

Grünvald 
Tímea 

Minősítés Rendben 

megvalósult. 

2020.12. 2021.02.23. Bácskay Melinda Egeiné Stenger 
Beáta 

Deák Józsefné Későbbi időpontban, 
járványügyi okok 
miatt zárt keretek 
között valósult meg. 

2020.12. Elmaradt Ujházy Ildikó, 

Dudás Józsefné 

Egeiné Stenger 
Beáta 

Deák Józsefné 

Dobák Katalin 

Elmaradt. 
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2021.01. 2021.01.28. Nagy Zsóka Grünvald 
Tímea, 

Bucsánszki 
Beáta 

Nagyvátiné 
Rusznyák Rita 

Sitkovics Eszter 

Járványügyi okokból 
zárt keretek között 
valósult meg. 

2021.01. 2021.02.25. Deák Józsefné, 

Demeterné Horváth 
Éva, 

Pénzelik Ágnes 

Egeiné Stenger 
Beáta 

Kelemen Ildikó 

Kocsisné Varga 
Nikoletta 

Alexandra 

Nagy Csilla 

Teréz 

Kávai Anikó 

Későbbi időpontban, 
járványügyi okok 
miatt zárt keretek 
között valósult meg. 

2021.02. Elmaradt Kristófiné Elsholtz 
Ildikó, 

Soósné Szabó 
Szilvia 

Nagy Zsóka Bucsánszki Beáta Kolléganőnk 
állapotos lett, 
januártól tartós 
távolléten van. 

2021.02. 2021.02.26. Fodorné Földesi 
Zsuzsanna, 

Dénes Szilvia 

Nagy Zsóka Nagyvátiné 
Rusznyák Rita 

Jóka Márta 

Sitkovics Eszter 

Járványügyi okokból 
zárt keretek között 
valósult meg. 

2021.02. 2021.02.03. Kocsisné Varga 
Nikoletta Alexandra, 

Horváth Tímea 

Grünvald 
Tímea 

Nagy Csilla 

Teréz 

Bácskay Melinda 

Járványügyi okokból 
zárt keretek között 
valósult meg. 

2021.03. 2021.01.19. Bakos Veronika Grünvald 
Tímea 

Bácskay Melinda 

Kelemen Ildikó 

Nagy Zsóka 

Kávai Anikó 

Hambalek Hilda 

Járványügyi okokból 
zárt keretek között 
valósult meg. 

2021.03. 2021.01.27. Jóka Márta Nagy Zsóka Fodorné Földesi 
Zsuzsanna 

Szervezési okok 
miatt a tervezettnél 
előbb, zárt keretek 
között valósult meg. 

2021.03. Elmaradt. Nagyvátiné 
Rusznyák Rita 

Egeiné Stenger 
Beáta 

Kelemen Ildikó 

Bakos Veronika 

Rendkívüli szünet 

miatt elmaradt. 

2021.04. Elmaradt. Sitkovics Eszter Grünvald 
Tímea 

Bucsánszki Beáta 

Jóka Márta 

Bakos Veronika 

Rendkívüli szünet 
miatt elmaradt. 

2021.04. Elmaradt. Hambalek Hilda Grünvald 
Tímea 

Kristófiné 
Elsholtz Ildikó 

Rendkívüli szünet 
miatt elmaradt. 

2021.04. 2021.05.26. Kávai Anikó Grünvald 
Tímea 

Kristófiné 
Elsholtz Ildikó 

Későbbi időpontban, 
járványügyi okok 
miatt zárt keretek 
között valósult meg. 

Munkatervbe

n nem 

szerepelt 

2021.02.23. Bodrogai Andrea Grünvald 
Tímea 

vez. ell. Járványügyi okokból 
zárt keretek között 
valósult meg. 

2021.03.18. online minősítés Rendben 

megvalósult. 

A pedagógusok éves önértékelésében szereplő információk alapján, több kolléga is saját 
kezdeményezéssel hospitált pedagógustársaknál. Figyelemreméltó az önfejlesztési lehetőségek belső 
indíttatásból fakadó kihasználása! 

A vezetői ellenőrzések során minden alkalommal arról győződtünk meg, hogy az intézményben magas 

színvonalú pedagógiai munka zajlik és kiváló az együttműködést a pedagógusok és a nevelési, oktatási 
munkát közvetlenül segítő munkatársak között. A minősítések alkalmával jelen levő külsős szakértők 
az értékelésük során is ezt a tapasztalatot erősítették meg. 
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5.4. Iskolai rendszerű továbbképzésen résztvevő kollégák 

Intézményi támogatással 

Állami finanszírozással 

5.5. Egyéb, a kollégák saját választása alapján megvalósult akkreditált képzések 

A pedagógus továbbképzési kötelezettségnek eleget téve, a kollégák a nevelési év során ismét nagy 

arányban vettek részt a szakmai megújulást, a pedagógus kompetenciák fejlődését elősegítő 
képzéseken. Területek tekintetében nagyon eltérő volt az érdeklődés. Legnagyobb számban a 
Kézenfogva Alapítvány által szervezett 12 órás workshop-jára jelentkeztek. Ennek valószínűleg az az 

oka, hogy évről-évre ugrásszerűen nő az autista gyermekek fogadása az intézményben, és a kollégák 
szívesen fogadnak minden szakmai segítséget a feladat megfelelő ellátásához. Az erős érintettség 

miatt a résztvevőknek a képzés díját a pedagógus továbbképzésre fordítható keretből az intézmény 
finanszírozta. 

5.6. Szakirányú tanulmányokat folytató hallgatók, tanulók gyakorlati képzése 

A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó rendelkezések miatt, idén OKJ képzésen részt vevő egy 

fő pedagógiai asszisztens gyakorlati képzését biztosítottuk. 

5.7. Középiskolás tanulók közösségi munkavégzésének biztosítása 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt hozott rendelkezések idén nem tették lehetővé külsős személyek 
fogadását. 

6. Munkaügyi feladatok 

 

Munkavállaló 
munkaköre 

Továbbképzés megnevezése Képzés szervezője Várható eredménye 

1. óvodapedagógus Német nemzetiségi óvodapedagógus 
szak 

Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem 

Szakirányú diploma 
2021 júniusában 

 

Munkavállaló 
munkaköre 

Továbbképzés megnevezése Képzés szervezője Várható eredménye 

1. dajka Felnőttek gimnáziuma Pannon Gimnázium, 
Vác 

Érettségi bizonyítvány 

2021 júniusában 

Munkatervben meghatározott 
feladat 

Felelős Határidő Megvalósulás 

A dolgozók éves beosztásának 
elkészítése 

vezető-helyettesek 2020. 08. 31. 
Határidőre megvalósult. 

Jelenléti ívek kiadása, bekérése vezető-helyettesek Minden hónap 
utolsó, ill. első 
munkanapján 

Határidőre megvalósult. 

Szabadságok nyilvántartása vezető-helyettesek folyamatos 
Naprakész. 

Szabadságolási terv bekérése 
dolgozóktól 

vezető-helyettesek 2021. 03. 15. 
Határidőre megvalósult. 
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7. Gazdasági feladatok 

Nyári szabadságok ütemtervének 
elkészítése 

vezető-helyettesek 2021. 06. 10. 
Határidőre megvalósult. 

Munkaszervezés vezető-helyettesek folyamatos 
Megvalósult. 

Új dolgozó toborzása intézményvezető szükség szerint Folyamatosan megvalósult, 
jelenleg is folyamatban van. 

Munkaviszony létesítése intézményvezető, 
óvodatitkár 

szükség szerint Szükség szerint megvalósult. 

Munkaviszony megszűntetése intézményvezető, 
óvodatitkár 

szükség szerint Egy esetben közös 
megegyezéssel, próbaidő 
végén megtörtént. 

Munkatervben meghatározott 
feladat 

Felelős Határidő Megvalósulás 

Étkezési térítési díjkedvezmény 
igénybevételével kapcsolatos szülői 
kérelmek rögzítése 

óvodatitkár folyamatos Naprakészen megvalósult. 

Étkezési díjfizetéssel kapcs. dok. óvodatitkár minden hó utolsó 
napja 

Ütemterv szerint 
megvalósult. 

Lemondások és jóváírások 
egyeztetése 

óvodatitkár minden hó utolsó 
napja 

Ütemterv szerint 
megvalósult. 

Készpénz elszámolások vezetése óvodatitkár szükség szerint,  
a felvételtől 
számított  
30 napon belül 

Ütemterv szerint 
megvalósult. 

Normatíva igénylés 2021-re intézményvezető 2021. 01. hó Határidőre megvalósult. 

Normatíva lemondás-pótigény intézményvezető 2020. 10. hó 

2021. 05. hó 

Határidőre megvalósult. 

Normatíva elszámolás intézményvezető 2021. 01. hó Határidőre megvalósult. 

Költségvetési keret 
felhasználásának figyelemmel 
kísérése 

intézményvezető folyamatos Folyamatos. 

Kiadások, bevételek rögzítése óvodatitkár folyamatos Folyamatosan megvalósul. 

Átutalások előkészítése intézményvezető folyamatos Megvalósul. 

Költségvetési terv elkészítése intézményvezető 2021. január A Fenntartó által kijelölt 
határidőkre megvalósult . 

Költségvetés módosítási kérelem intézményvezető szükség szerint 
május, 
szeptember, 

november 

2021. június 1-ig nem volt rá 
szükség. 

Pénzügyi statisztikai jelentés 
elkészítése 

intézményvezető 2021. május 22. Határidőre átadásra került a 
Pénzügyi Osztálynak. 

Munkaruha/védőruha nyilvántartás 
vezetése 

óvodatitkár folyamatos Folyamatosan megvalósul. 
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Előző évben a Menza Pure szerződés 3. pontjának megfelelően elkezdtük kiszámlázni a 
térítésmentesen étkező gyermekek szüleinek a le nem mondott étkezés díját. Erre azért volt szükség, 
mert rendkívül nagy összegű kárt okozott a szülői feledékenység. Egy év elteltével úgy gondoljuk, 
hogy a szülők magatartásában kedvező változás állt be, érezhető javulás tapasztalható. Ennek 

menedzselése rengeteg plusz feladatot ró a kollégákra, viszont úgy tűnik, hogy a gazdaságos működés 
elősegítése érdekében nem hagyható el. 

8. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

Célunk volt: 

- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,  
- a veszélyezettség kialakulásának megelőzése,  
- segítségnyújtás,  

- együttműködés a társintézményekkel és szakemberekkel, 
- szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő, ill. segítségre szoruló családokkal. 

Annak érdekében, hogy a segítségnyújtáshoz, megelőzéshez a folyamatos jelenlét biztosítva legyen 

feladat ellátási helyenként egy-egy kijelölt kolléga (gyermekvédelmi felelős) fogta össze a feladatokat.  
Munkatervben meghatározott 

feladat/tevékenység 

Felelős Határidő Megvalósulás 

Gyermekvédelmi szempontból 
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, 
nehezen nevelhető gyermekek 
feltérképezése a csoportokban 

óvodapedagógusok 2020. 09. 30. Határidőre megtörtént. 

A gyermekvédelmi nyilvántartás 
felülvizsgálata, aktualizálása 

óvodapedagógusok 2020. 10. 05. Folyamatosan megvalósuló 
feladat. 

Jelzőrendszeri találkozókon 
részvétel 

intézményvezető, 
gyermekvédelmi 
felelősök 

2020.11.04. 

KKMK 

Jelen voltunk, téma a 
kapcsolatépítés volt. 

2021.04.22. 

Online 

Jelen voltunk, téma: évértékelés, 
és a jelzőrendszeri tagok 
együttműködési 
hatékonyságának növelése volt. 

Igény szerint részvétel a családláto-

gatásokon, konzultáció a szülőkkel 
óvodapedagógusok folyamatos Családlátogatásra nem került 

sor, rendkívüli szülői értekezlet 
két családdal, egy-egy 

alkalommal volt (okt. 2. és febr.) 

Októberi statisztikához adatok 
gyűjtése 

intézményvezető 2020.10.05. Határidőre megvalósult. 

Szükség szerinti kapcsolattartás, 
konzultáció a családsegítővel, a 
gyámügyi csoporttal 

gyermekvédelmi 
felelősök, intézmény-

vezető, 
óvodapedagógusok 

folyamatos A nevelési év során két eset 
miatt folyamatos kapcsolattartás 
volt az óvoda és a családsegítő 
között. 

Alapítványi támogatáshoz 
információk nyújtása 

óvodapedagógusok folyamatos Az esélyegyenlőség 
biztosításának érdekében ez 
folyamatosan megvalósult. 
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Folyamatos tájékozódás az 
óvónőktől a gyermekek, családok 
helyzetéről 

intézményvezető folyamatos Megvalósult. 

Kapcsolattartás a Pedagógiai 
Szakszolgálattal, a Családsegítővel 
és a Gyermekjóléti Szolgálattal 

intézményvezető folyamatos Megvalósult. 

Gyermekvédelmi munka értékelése óvodapedagógusok, 

intézményvezető 

2021.05.10. 2021.06.05-ig megvalósult. 

8.1. Szociális segítő az intézményben 

A Gyvt. 40/A §-a, illetve a végrehajtásáról szóló NM rendelet 25.§-a előírja, hogy az óvodákban 2018. 
szeptember 1-től szociális segítők közvetlenül az intézményekben folytatnak tevékenységet. 
Humánerőforrás miatt, a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény Család- és Gyermekjóléti 
Központjával az erről szóló együttműködési megállapodást szeptemberben kötöttük meg, majd ezt 

követően megkezdődött a közös munka. A feladatot március 30-ig ellátó szociális segítő és az óvoda 

munkatársai között nagyon jó együttműködés alakult ki, valódi szakmai támaszt nyújtott a jelenléte. 

Áprilistól új kolléga érkezett, akinek munkájáról az eltelt rövid idő alatt nem sikerült kellő 
tapasztalatot gyűjteni. 
Mindenképpen nagy öröm ennek a megállapodásnak a létrejötte, sokban segíti az intézmény 
gyermekvédelmi munkáját. 

8.2. Rendkívüli gyermekvédelmi esetek az év során: 

A nevelési év során 6 gyermek esetében kellett együttműködnünk gyermekvédelemmel, 
családvédelemmel kapcsolatos ügyekben. Közülük 1 eset a család költözése miatt már nem hozzánk 
tartozik, 5 még folyamatban van. 

Soha ilyen sok eset nem volt egy nevelési éven belül. 

9. Pályázatokkal összefüggő feladatok 

9.1. Óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység pályázat 

2020 tavaszán intézményünk az „Óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység támogatása” 

pályázaton 575.000 Ft-ot nyert, aminek célja, hogy mindkét feladat ellátási helyünket felszereljünk a 
gyermekek speciális mozgásfejlesztéséhez szükséges eszközökkel. 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

A támogatási szerződésben foglaltak betartása. intézményvezető 2020. 12. 31. Határidőre 
megvalósult. 

A pályázatban szereplő eszközök beszerzése 
intézményvezető 2020. 10. 30. Határidőn túl valósult 

meg. 

A pályázati pénz elszámolása intézményvezető 2020. 12. 31. Határidőre 
megvalósult. 

A pályázati cél megvalósult, az eszközök napi szinten aktív használatban vannak. 
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9.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek 
mozgásfejlesztésére kiírt pályázat 

A Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma célként megfogalmazta a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézségekkel küzdő óvodás gyermekek mozgásfejlesztésének anyagi támogatását, és a 
megvalósítás érdekében célzott pályázati lehetőséget írt ki a budakalászi óvodáknak, melyen 
intézményünk 1,5 M Ft-ot nyert. 

Ilyen jellegű támogatás az Alapítvány részéről korábban nem volt, így a pályázat kiírását egyeztetési 
folyamat előzte meg. A program márciustól június végéig lett meghirdetve, de az óvodákban elrendelt 
rendkívüli szünet miatt jelentős ideig nem tudott megvalósulni a fejlesztő torna. A lemaradást intenzív 
hetekkel fogják a fejlesztést végző külsős szakemberek pótolni. 

10. Ösztönző rendszer működtetése 

Eszköz Jellemzője Időszak Megvalósulás 

Jutalom  

- pénzbeli juttatás 

Kollégák munkájának elismerése, melyre 
minden évben a Fenntartó által biztosított 
keretösszeg áll az intézmény rendelkezésére. 
Szétosztása a vezetői team feladata.  

2020. 

november 

A Fenntartó minden 
eddiginél több forrást 
biztosított az 
intézményben dolgozók 
munkájának elismerésére, 
amivel lehetőség adódott 
kifejezni a nehezebb 

munkakörülmények 
között végzett munkáért 
járó köszönetet. 

Béren kívüli 
juttatás 

- Cafeteria 

Adott év költségvetésének függvénye, hogy 
adható-e. 

2021.  Évek óta bruttó 100.000 

forint/fő keret áll 
rendelkezésre, amit 2021-

ben is SZÉP kártyán 
kaptak meg a kollégák. 
Köszönjük! 

Pótszabadság Jelentős többletmunka elismeréséért, illetve 
továbbtanulás támogatásáért kapható.  

szükség 
szerint 

Feladattól függően, 
egyéni mérlegelés szerint 
kerül kiadásra. 

Városi Díjak Magas színvonalú munkavégzés, közösségért 
tett szolgálat elismerésének módja a kolléga 
felterjesztése városi díjra, vagy az intézmény 
alapítványának díjára, melyek minden évben 
a Városi Pedagógusnap rendezvényén, 
kerülnek átadásra. 

2021.03.20. A jelölés eredménye 
2021. június 2-án, a 
Városi Pedagógus Napon 

került kihirdetésre. 

Alapítványi Díj Az intézmény Alapítványának díja. Kollégák 
szavazata alapján kapja az a kolléga, aki 
kiemelkedő szakmai munkája mellett 
megbecsült tagja a közösségnek. 

Jelölés: 
2021.05.20. 

Átadás: 
2021.06. 

A Városi Pedagógus 
Napon 2021.06.02-án 

2021-ben az az öröm és büszkeség érte intézményünket, hogy szülői kezdeményezésre a városi 

Kiváló Pedagógus Díjat kolléganőnk, Balogh Mária kapta! 
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11. Biztonságos működéssel kapcsolatos feladatok megvalósulása 

11.1. Munkatervben szereplő feladatok 

Terület Tervezett időpont Felelős Megvalósulás 

Munka- tűz- és balesetvédelemi 
oktatás szervezése 

2020.08. 

ill. új dolgozóknak 
szükség szerint 

intézményvezető 2020.08.24. 

Üzemorvosi vizsgálat szervezése 2020.08., 

ill. új dolgozóknak 
szükség szerint 

intézményvezető 2020.08.28. 

2020.11.11. 

2021.03.10. 

Tűzriadó próba szervezése 2020. szeptember vége intézményvezető A járványügyi 
intézkedések miatt 
jelenleg szervezés alatt 
van. 

HACCP rendszer működtetése folyamatos vezetői team, 

konyhások, 

HACCP felelősök 

Folyamatosan 

megvalósult. 

Energiával való takarékoskodás folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósult. 

Hatékony anyagfelhasználás folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósult. 

Munka- és egészségvédelmi 
szabályok betartása 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósult, különösen 
a veszélyhelyzetre való 
tekintettel. 

Berendezések rendeltetésszerű  

használata 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósult. 

Karbantartást igénylő készülékek 
(liftek, kazánok, 
riasztóberendezések) 
felülvizsgálata 

folyamatosan, szerződés 
szerint 

Karbantartást 
igénylő készülékek 
(liftek, kazánok, 
riasztóberendezések
) felülvizsgálata 

Megvalósult. 

Udvari játékeszközök 
nyilvántartásba vetetése, hatósági 
ellenőriztetése 

Szalonka 2020. ősz fenntartó 2020.10.07. 

Tűzvédelmi felülvizsgálat 
elvégeztetése 

- intézményvezető Nem volt aktuális 
feladat. 

Érintésvédelmi felülvizsgálat 
elvégeztetése 

2020. 09. intézményvezető Megtörtént. 

Villámvédelmi felülvizsgálat 
elvégeztetése 

- intézményvezető Nem volt aktuális 
feladat. 

Villamos berendezések 
tűzvédelmi szabványossága 

- intézményvezető Nem volt aktuális 
feladat. 

A Tagintézményben 2020-ban elvégzett villámvédelmi felülvizsgálat során megállapított 
hiányosságok és hibák javíttatását szakemberhiány miatt nem sikerült megoldani. A Fenntartó 
segítségét kell kérnem. 
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11.2. Járványügyi helyzet, egészségügyi veszélyhelyzet 

A intézmény biztonságos működtetése érdekében az aktuális jogszabályoknak, ajánlásoknak 
megfelelően hoztunk védelmi intézkedéseket, módosítottuk az erre a célra készült szabályzatunkat. 
Dolgozói vagy gyermek pozitív covid teszteredménye miatt 8 esetben kellett eljárásrend szerint 
bejelentést tennünk, ezek közül 3 esetben volt szükséges az Oktatási Hivatal határozata alapján néhány 
napos rendkívüli szünet elrendelésére egy-egy csoportnál. 
A kontaktkutatás protokollját megismerve, a megbetegedések és a rendkívüli szünetek elkerülése 
érdekében, november végétől május 25-ig saját hatáskörben eljárva az intézmény területén, zárt térben 
mindenki számára kötelező volt a maszk szabályos viselése. Vélhetően ez az intézkedés hozzá tudott 
járulni ahhoz, hogy a továbbiakban nem kellett csoportot lezárnunk. 

12. Felújítási, karbantartási feladatok 

Az alábbi táblázat a munkatervben szereplő feladatokat tartalmazza: 

Pomázi út 
Szalonka u. Nagy épület Kis épület 

Mosdóhelyiségek felújítása. 

Szúnyoghálók felszerelése. 

Irodaszékek cseréje. 

Konyhában padlóburkolat cseréje. 

Konyhai munkafelületek cseréje. 

Homokozók takaróponyváinak, 
árnyékolóinak cseréje. 

Gyermekasztalok cseréje. 

Mosdóhelyiségek felújítása. 

Szúnyoghálók felszerelése. 

Gyermekasztalok cseréje. 

Törtbetonnal fedett udvarrész 
burkolatának cseréje. 

Gyermek mosdóhelyiségek részleges 
felújítása (válaszfalak). 

Épületillesztésnél beázás 
megszüntetése. 

Nyílászárók javítása. 

Udvaron gerendák bádogfedése. 

Udvar vízelvezetésének megoldása. 

Homokozók cseréje. 

Udvari kijárat rögzítésének 
megerősítése. 

Linóleum-hibák javíttatása. 

Villámhárítók javíttatása. 

A felsorolt feladatok jelentős része bekerült a 2021. évi költségvetésbe, megvalósulásuk a nyár 
folyamán várható, ezért erről a témáról az intézmény nyári időszakáról szóló tájékoztatójában tudok 
majd érdemben beszámolni. 

13. Ellenőrzési feladatok megvalósulása 

13.1.  Pedagógiai munka ellenőrzése 

13.1.1. Belső szakmai ellenőrzés 

 Vezetői ellenőrzés 

A nevelési év során kiemelt pedagógiai feladatként a tavaly kezdődő pandémia miatt idén is a 
környezeti nevelés lett meghatározva. Tervezett vezetői ellenőrzések feladata annak megállapítása 
volt, hogy a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő kollégák munkája összhangban 
van-e az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, célokkal, 
feladatokkal, eszközökkel, illetve a pedagógus mennyire felel meg a pedagógus kompetenciáknak. 
A munkatervben jelölt 18 látogatásokból a veszélyhelyzet miatt 5 nem valósult meg, viszont 2 

nem tervezett látogatásra sor tudott kerülni. 
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A látogatások során a vezetői értékelés mellett a kolléga önértékelése, illetve a többi kolléga 
értékelésének összesítése alapján került meghatározásra az érintett erősségei és fejlesztendő 
területei. 

 Belső Önértékelést támogató munkaCSoport (BÖCS) 
A nevelési év során érdemi feladatot a BÖCS nem végzett. 

 Partnereink elégedettségének mérése 

A járványügyi helyzetből adódó feltételek miatt a nevelési év folyamán nem történt meg. 

13.1.2. Külső szakmai ellenőrzés  

 Minősítési rendszer működtetése  
2020. évi minősítési eljárás 

A 2020. évi minősítési eljárásra 4 óvodapedagógus kolléga jelentkezett a Pedagógus II. fokozat 
megszerzéséért. Portfóliójukat a megadott határidőre elkészítették, és az Oktatási Hivatal által 
kijelölt felületre feltöltötték. A minősítési eljárás tavasszal csak egy kollégánál tudott lezárulni 

kiváló minősítéssel, a többi 3 kollégánál a veszélyhelyzet kihirdetése miatt ősszel folytatódott az 

eljárás. Egyiküknek a járványból adódó nehézségek miatt 2021. február 5-én, online formában 
tudott a portfólióvédése megvalósulni. Mindannyian kiváló eredménnyel zárták a folyamatot, 
januártól jogosultak a Ped. II. besorolásra és az ezzel járó bérnövekedésre. Gratulálunk Nekik! 

2021. évi minősítési eljárás 

A folyamatban 1 logopédus kolléga volt érintett. Cél a Ped.II fokozat elérése volt. Portfólióját 
határidőre feltöltötte, amit a 2021. március 18-i online minősítés keretében kiváló eredménnyel 
megvédett. Neki is szívből gratulálunk! 

2022. évi minősítési eljárás 

Tájékoztatást követően, sajnos egy pedagógus kolléga sem jelentkezett az eljárásra. 

 Tanfelügyeleti ellenőrzés 

Intézményi tanfelügyelet 
Pomázi úti székhelyünk bekerült az Oktatási Hivatal 2021. évi tanfelügyeleti tervébe. A szükséges 
dokumentumok feltöltése megtörtént, a helyszíni ellenőrzés időpontjának kihirdetése a 
járványügyi veszélyhelyzet miatt későbbi időpontban fog megtörténni. 

Vezetői tanfelügyelet 
2021-ben vezetői tanfelügyelet nem várható. 

Pedagógus tanfelügyelet 
2021-ben pedagógus tanfelügyelet nem várható. 

13.2. Tanügyi dokumentumok intézményvezetői ellenőrzése 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

2020/2021. mulasztási naplók 
ellenőrzése 

intézményvezető, 
vezető-

helyettesek 

2020. szeptember 30. 

2021. február 15. 
2021. június 15. 

Határidőre 
megvalósultak. 

2020/2021. csoportnaplók 
ellenőrzése 

intézményvezető, 
vezető-

helyettesek 

2020. szeptember 30. 

2021. február 15. 
2021. június 15. 
és/vagy csoportlátogatáskor 

Határidőre 
megvalósultak. 
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13.3.  Munkaügyi feladatok, dokumentumok ellenőrzése 

13.4.  Gazdálkodással kapcsolatos munkavégzés ellenőrzése 

Belső pénzügyi ellenőrzés 

A munkatervben meghatározott feladatok teljesítésén kívül az intézményben folyó gazdálkodási 
feladatok végzésének nyomon követése, ellenőrzése folyamatosan megtörtént. 

Külső pénzügyi ellenőrzés 

A Magyar Államkincstár ebben az évben is ellenőrizte az igényelt normatíva törvényességét. 

13.5.  Biztonságos működéssel kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése 

Terület Munkatervben 

meghat. időpont 
Felelős Megvalósulás 

Munka- tűz- és balesetvédelemi 
oktatás érvényességének ellenőrzése 

2020. 09. 01-ig, 

ill. új dolgozóknak 
foly. 

intézményvezető Megvalósult. 

Egészségügyi kiskönyvek 
érvényességének ellenőrzése 

2020. 09. 01-ig, 

ill. új dolgozóknak 
foly. 

intézményvezető Folyamatosan 

megvalósuló feladat. 

HACCP rendszer működtetésének 
ellenőrzése 

folyamatos 

vezetői team, 

konyhások, 

HACCP felelősök 

Folyamatosan 

megvalósuló feladat. 

Energiával való takarékoskodás 
ellenőrzése 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósuló feladat. 

Hatékony anyagfelhasználás 
ellenőrzése 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósuló feladat. 

Munka és egészségvédelmi szabályok 
betartásának ellenőrzése 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósuló feladat. A 

Projektek meglétének ellenőrzése intézményvezető 2020. szeptember 15. Határidőre 
megvalósultak. 

Gyermekek egyéni dokumentációja intézményvezető folyamatos Két alkalommal az 
ellenőrzés megtörtént. 

Szülői értekezletek jegyzőkönyvei intézményvezető Évente min. két alkalommal Szükség szerint 
megvalósultak. 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

Jelenléti ívek vezetésének 
ellenőrzése 

vezető-

helyettesek 

Minden hónap utolsó napja Folyamatosan 

megtörtént. 

Személyi anyagok ellenőrzése intézményvezető 2020. október 31. 

2021. május 31. 

Határidőre megtörtént. 
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veszélyhelyzet ideje alatt 
fokozottan előtérben lévő 
terület. 

Berendezések rendeltetésszerű  

használatának ellenőrzése 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósuló feladat. 

Udvari játékeszközök nyilvántartásba 
vetetése, hatósági ellenőriztetése, 
folyamatos állapotfelmérése 

szükség szerint,  

ellenőrzési napló 
szerint 

intézményvezető Megtörtént. 

Tűzvédelmi felülvizsgálat 
érvényességének figyelemmel kísérése 

szükség szerint 
intézményvezető Nem volt releváns. 

Érintésvédelmi felülvizsgálat 
érvényességének figyelemmel kísérése 

szükség szerint 
intézményvezető A dokumentum 

megújításra került. 

Villámvédelmi felülvizsgálat 
érvényességének figyelemmel kísérése 

szükség szerint 
intézményvezető Nem volt releváns. 

13.6. Tárgyi eszközök meglétének, állapotának ellenőrzése 

14. Kapcsolatok, együttműködések jellemzői 

14.1. Munkatársi kapcsolatok 

Továbbra is törekedtünk olyan intézményi környezet kialakítására és fenntartására, amely lehetővé 
tette a dolgozók nyugodt, biztonságos, jó légkörben történő magas szakmai színvonalú 
munkavégzését. Ennek megvalósítása úgy jöhetett létre, hogy a vezetőség által megszabott alapelvek 

mentén a kollégák egymást támogatva segítették olyan munkarend működtetését, amely figyelembe 

tudta venni a munkavállalók egyéni élethelyzetét, és annak összeegyeztethetőségét az intézményi 
érdekekkel. 

A járványhelyzetből adódóan a nevelési év során a három épületben dolgozó kollégák sajnos 
semmilyen személyes kapcsolatot nem tudtak tartani egymással. A szociális és szakmai érdeketek 
teljes mértékben felülírta az egészségvédelem, aminek egyik jelentős pillére a kontaktszámok 
minimalizálása volt. Az online kapcsolattartás segítése érdekében beszerzésre kerültek a tervezett 
laptopok (vezető-helyetteseknek) és tabletek (fejlesztést végző kollégáknak). 

14.1.1. Belső kapcsolatok erősítését segítő feladatok, szervezetfejlesztés 

A munkatervben a teljes szervezeti kultúra fejlesztése mellett minden évben kiemelt feladat az egyes 

feladat-ellátási helyek szervezeti kultúrájának további erősítése. A járványhelyzet kedvezőtlen 
feltételei mellett a tervezett és a megvalósult feladatok a következőképpen alakultak: 

  

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

Helyiségleltárok elkészítése ott dolgozó kollégák június 15. Folyamatban van. 

Átfogó leltár intézményvezető december 31. 2021. január 11. 

Selejtezés intézményvezető augusztus 31. 2021 nyarán fog megtörténni 
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Cél Tervezett feladat Eredmény 

Új kollégák 
beilleszkedésének segítése 

„Mentor” kolléga kijelölése, 
folyamatos figyelem, segítés. 

Az új kollégák beilleszkedése szinte 
kivétel nélkül zökkenőmentes volt. Egy 
esetben nem volt sikeres, ami 

valószínűleg egyéni adottságokból 
fakadó okokra vezethető vissza. 

Szakmai elköteleződés 
erősítése 

Továbbképzések szervezése. 
Munkaközösség alakítása. 
Bevonás feladatokba. 
Team munkák előtérbe helyezése, 
szervezése. 
Team munkák előtérbe helyezése. 

POK képzésből egy megvalósult, 
Aktuális képzésekről kollégák 
tájékoztatása megtörtént. 
Következő évre szerveződő 
továbbképzésekből aktuális feladatokhoz 
kapcsolódó képzésekre a jelentkezés 
intézményi szinten megtörtént. 
Munkaközösség megalakult, korlátozva 
tudott működni. 
BÖCS működése passzív volt. 
Továbbképzések támogatása megtörtént. 
Team munkák szervezésére járványügyi 
okokból rendkívül korlátozott formában 
és esetben került sor. 

Munkatársi kapcsolatok 
erősítése 

Dolgozói ünnep szervezése, közös 
programok, hagyományok, 
működtetése. 

A korlátozó intézkedések enyhítését 
követően, júniusban fog sor kerülni 
dolgozói ünnep szervezésére, majd 
augusztusban nyugdíjba vonuló 
kollégánk búcsúztatására. A márciusban 
elmaradt nevelés nélküli munkanapot 
terveink szerint augusztusban fogjuk 

csapatépítő célra felhasználni. Bízunk 
benne, hogy ez lehetőséget ad majd az 
elmúlt időszak közösségre gyakorolt 
káros hatásainak enyhítésére. 

Összetartozás érzésének 
erősítése 

Logóval ellátott munkapóló biztosítása 
a kollégáknak. 

Programok elmaradása miatt erre 

munkavégzés során volt lehetőség. 
Erősségek és fejlesztendő 
területek feltérképezése 

Munkatársi elégedettségi kérdőív 

 

A kedvezőtlen körülmények miatt ez 
elmaradt. A vezetői ellenőrzések során 
történt megfigyelések alapján valósult 
meg részben ez a cél. 

14.1.2. Kommunikáció jellemzői 
A járványügyi helyzetből adódó korlátozások gyakorlatilag a teljes nevelési évet lefedték. A 
személyes találkozások intézményen belül is minimalizálódtak. Szinte csak kizárólag elektronikus 
kapcsolattartás volt mind a dolgozók között, mind egyéb partnerekkel. 

A kontaktszám csökkentése érdekében fontos volt a folyamatos maszk-használatot bevezetni, aminek 
segítségével sikerült a megbetegedések miatt elrendelt rendkívüli szünetek számát minimálissá tenni, 
majd teljesen megszüntetni, azonban a viselésből adódó kellemetlenségen túl, a gyermekek nem 
láthatták a velük lévő felnőttek mimikáját, szájmozgását. Hogy ez mennyire hátráltatta a szociális, 
kommunikációs fejlődésüket, azt majd a következő években fogjuk látni, de biztos, hogy tudatos 

odafigyelést fog kívánni ennek feltérképezése. 

Honlap működtetése 

Az intézmény honlapjának frissítését egy kollégánk látja el. Idén több módosítást is eszközölt, hogy a 
felület egyszerűbb, felhasználóbarátabb legyen. Neki köszönhetően partnereink naprakészen 
értesülhetnek az intézményt érintő eseményekről, tájékozódhatnak intézményünk működéséről. 
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14.2. Szülői kapcsolattartás feladatai 

14.2.1. Szülői értekezletek tartása 

Intézményvezető által tartott szülői értekezletek, tájékoztatók 

Téma Tervezett időpont Megvalósulás 

Tájékoztató az intézmény iránt érdeklődő szülőknek az 
intézmény házirendjéről, a pedagógiai program tartalmáról, a 
helyi sajátosságokról 

2021. 04. 14. 

A járványügyi 
korlátozások miatt 
elmaradt. Az 

intézmény 
honlapján, és 
telefonon kaphattak 

bővebb információt 
az érdeklődő szülők. 

Új gyermekek szüleinek szülői értekezlet az intézmény 
házirendjéről, a pedagógiai program tartalmáról, a helyi 
sajátosságokról 

2021. 06. 09 

A tervezett 

időpontban valósult 
meg. 

Óvodapedagógusok által tartott szülői értekezletek 

Téma Tervezett időpont Megvalósulás 

Nevelési év aktualitásai, csoportjellemzők, programok 
ismertetése, SzK választás, stb. 2020. 09. 13-ig 

A tervezett időpontig 
megvalósultak. 

Második félév aktualitásai, beiskolázás, aktualitások 
óvodaped. döntés 
szerint 

Személyes jelenléttel 
a korlátozások miatt 
nem volt 

szervezhető. 
Szükség esetén a 
csoportok online 

értekezletet tartottak. 
Új gyermekek szüleinek tájékoztató a csoport 
szokásrendjéről, a beszoktatásról, és a családlátogatás 
idejének egyeztetése 

2021. 06. 09. 

A tervezett 

időpontban 
megvalósult. 

14.2.2. Fogadó órák tartása 

Célja, a szülő egyéni problémáinak, kéréseinek, igényeinek, elégedettségének vagy 
elégedetlenségének megbeszélése, illetve a szülők tájékoztatása gyermekük neveltségi, fejlesztési 
szintjéről. 

 
Tervezett időpont Felelős Megvalósulás 

Az intézményvezető 
által tartott  

szükség és igény szerint, egyeztetett 
időpontban 

intézmény-

vezető 

2020.09.09. 

2020.09.10. 

2021.05.10. 

2021.05.31. 

Az óvodapedagógusok 
által tartott 

kéthavonta, ezen túl szükség és 
igény szerint, egyeztetett 
időpontban, csoportnaplóban 
dokumentálva 

óvoda-

pedagógusok 

Többségében 
ütemterv szerint 
megvalósult. Az 
online forma 

csökkentette a szülők 
aktivitását. 
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14.2.3. Szakmai nyílt napok tartása 

Célja Formája Tervezett ideje Felelőse Megvalósulás 

Szülők betekintést 
nyerhessenek az 

óvodában folyó 
szakmai munkába. 

Kis létszámban  
(1-2 fő) együtt 
töltheti a 
délelőttöt a 
csoporttal. 

A nevelési év során 
bármikor, a csoport 
óvoda-

pedagógusaival 
egyeztetett napon. 

óvoda-

pedagógusok 

Nincs érdeklődés a 
szülők részéről a 
szakmai munka iránt. 

A leendő óvodás 
gyermekek és 
szüleik 
megismerkedhessen

ek az intézménnyel, 
a pedagógusokkal. 

Szülők a 
gyermekeikkel 

két órát tölthetnek 
intézményünkben
, akár minden 
csoportot 

végiglátogatva. 

2021. 04. 17. intézmény-

vezető 

A pandémiás 
veszélyhelyzet miatt a 
program elmaradt. 

14.2.4. Szülői közösség munkájával kapcsolatos feladatok 

Célja: - a szülők konstruktív bevonása az óvodai nevelésbe, 

 - a feladatok ismertetése, 

 - a döntési, véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogok gyakorlása 

Tervezett feladat 
Tervezett 

határidő 
Felelős Megvalósulás 

Szülői közösség tagjainak 
megválasztása 

2020. 09. 11. óvodapedagógusok 
Határidőre megtörtént. 

SzK szülői értekezletek 

2020. 09. 19. 

2021. 02. 

és szükség szerint 
intézményvezető 

A járványügyi helyzet 
miatt nem valósultak 
meg. Az SZK elnöki 
feladatkört az előző 
évben megválasztott 
szülő látta el. 

Egyéb kapcsolattartás az intézmény 
és SzK között folyamatos intézményvezető 

Tervezetten nem volt 

ilyen esemény. 
Éves munkaterv véleményeztetése 2020. 09. 11. intézményvezető Határidőre megtörtént. 

Elkészült alapdokumentum-

módosítások véleményeztetése 
szükség szerint intézményvezető 

Megvalósultak. 

Részvétel SzK értekezleteken  Egyeztetés szerint Szk elnök, 
intézményvezető 

Járványügyi helyzet 
miatt nem került rá 
sor. 

14.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Egyesület 

2020 nyarán sor került a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével az első személyes találkozásra. 
A jó hangulatú megbeszélés megalapozta a későbbi együttműködést.  
Tartalma a 2020/2021. nevelési évben: 

 együttműködési megállapodás kötése, 
 véleménynyilvánítási jog gyakorlása az intézmény alapdokumentumainak módosításakor, 
 segítségnyújtás humánerőforrás toborzásához, 
 segítségnyújtás jogszabály értelmezéséhez 
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A veszélyhelyzetből adódóan a hagyományőrző eseményeken való részvétel, illetve a városi Német 
Nemzetiségi Napon való részvétel elmaradt. 

A német nemzetiségi csoport éves beszámolóját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

14.4. Alapítvány  

A Budakalászi Óvodásokért Alapítvány elsődleges célja, a Budakalászi Nyitnikék Óvodába járó 
gyermekek intézményi környezeti feltételeinek javítása. A cél megvalósításához szükséges anyagi 
forrást idén kizárólag a felajánlott SZJA 1%, illetve a támogatók által befizetett összegek biztosították. 
Intézményi programok szervezésére nem volt lehetőség. 
Karácsony előtt a csoportok a számukra biztosított keretösszeget belátásuk és szükségletük szerint 
használhatták fel. Kivétel nélkül mindenki játékok, egyéb, a gyermekek mindennapjait segítő 
eszközök vásárlására használta fel. 
Tavasszal az udvari napvédelem elősegítése érdekében 5 db napernyőt vásároltunk. 

A Kuratórium két tagja tartós távollét miatt kezdeményezte a feladat átadását, utódaik megválasztása 
és a hivatalos ügyintézés folyamatban van. 

14.5. Egyéb partnerekkel megvalósuló együttműködés 

Partner Együttműködés 
formája 

Főbb tartalma a 2020/2021. nevelési évben 

Fenntartó Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Az intézmény működéséhez kapcsolódó ügyintézések. 
Részvétel az új óvoda építésének előkészítő 
munkáiban. 
Részvétel bizottsági üléseken. 
Részvétel képviselő-testületi üléseken. 
Fogadóórák, konzultációk Alpolgármester Urakkal,  

Molnár István Lotár 

madarász 

Személyes kapcsolattartás 
az érintett csoportok 
pedagógusaival, 
gyermekeknek tartott 

foglalkozások vezetése 

Előre egyeztetett időpontban és tartalommal 
foglalkozások vezetése. 

A veszélyhelyzet miatt a foglalkozások november óta 
szünetelnek. 

Budakalászi Telepi 

Óvoda 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Napi szintű kapcsolat az intézményvezetők között 
(információcsere, egyeztetések, megbeszélések). 

Munkakapcsolat az óvodatitkárok között. 

Budakalászi Bölcsőde Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

információcsere, 
tájékoztatás,  
egyeztetés 

Társóvodák Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

információcsere, 
megbeszélések, 
szakmai kooperáció 

Telepi Iskola Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

információcsere,  
szakmai kooperáció 

Kalász Iskola Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

információcsere 

Patakpart Általános 
Iskola 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás, 
intézménylátogatás 

Az új intézmény bejárása, megismerése a vezető-

helyettes kollégákkal. 
Egyeztetés a felvételt kért gyermekekről. 
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Budakalászi 
gyermekorvosok 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

A korábbi évben megkezdett együttműködés 
folytatása. 
A szülői igazolások rendjének átdolgozása, gyakorlati 
alkalmazása. 
Szükség esetén egyeztetés gyermekekkel 
kapcsolatban. 

Budakalászi Védőnői 
Szolgálat 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

Szinte napi kapcsolattartás van az intézmények 
között. Egyeztetések, tanácskérések, közös ügyekben 
együttműködés, szűrővizsgálatok, gyermekvédelmi 
esetek során vannak kapcsolódási pontok. 

Egészségügyi 
szolgáltató – Doktor24 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

szűrővizsgálatok, 

információcsere 

Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

BTM vizsgálati kérelmek továbbítása, 

iskolaérettségi vizsgálati kérelmek továbbítása, 

kooperáció gyermekek vizsgálaton való részvételéhez 
(szülők figyelmeztetése), 
adatközlés, adategyeztetés, 

szűrések összehangolása, 

látogatások, szakmai konzultációk. 
Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Szakértői Bizottságok 

Telefonos kapcsolattartás, 
levelezés. 

vizsgálati, felülvizsgálati kérelmek küldése, 
beküldött anyagok útjának követése 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Személyes és telefonos 
kapcsolattartás. 

Jelzőrendszeri találkozókon való részvétel, 
telefonon tanácskérés, esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák  

Székely Kft. Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás 
tartása, ezekkel a témákkal kapcsolatos ügyintézés. 
Tűzriadó terv felülvizsgálata, aktualizálása. 

Kós Károly 
Művelődési Ház 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

2020/2021-ben a pandémia miatt nem volt aktív 
kapcsolat.  

Helyi média Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Esetenként az intézmény működésével kapcsolatos 
újságcikkek küldése. 

Szakirányú képzéssel 
foglalkozó 
felsőoktatási 
intézmények 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos 
ügyintézések kezelése. 

Hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos szakmai 
kérdések megvitatása. 

Továbbképzési lehetőségekkel kapcsolatos 
információgyűjtés. 

Napvirág Idősek 
Otthona 

Személyes és telefonos 
kapcsolattartás. 

A járványügyi korlátozó intézkedések miatt nem volt 
aktív kapcsolat. 

Junior Zrt. Személyes, telefonos, 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Étkezés rendelése, problémák kezelése. 

Katolikus és 
református egyház 

Személyes kapcsolat. Szülői igényre hitoktatás szervezése, feltételek 
biztosítása. 

  

15. Az intézményt érintő programok, rendezvények 

Az egészségügyi veszélyhelyzet idén is rendkívül nagymértékben korlátozta a programok, 
rendezvények szervezését. A kollégák egyéni ötletekkel, megoldásokkal törekedtek a hiányérzet 
pótlására, ami nagyon sok pozitív érzelmet váltott ki minden érintettből. 
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15.1.  Nyílt intézményi programok, rendezvények 

Intézményi program szervezését a járványügyi korlátozások nem tették lehetővé, így a hagyományos 
Szüreti mulatság és a Nyitnikék Nap is elmaradt. 

15.2.  Intézményen belül megvalósult, gyermekeknek szervezett kulturális és 
jeles napokhoz fűződő programok 

Székhely - Pomázi út Tagintézmény - Szalonka u. 

Csoportszinten megvalósult programok: 

- Állatok Világnapja 

- Adventi gyertyagyújtás 

- Mikulás  
- Karácsony 

- Farsang 

- Föld Napja 

- Évzárók 

 

Csoportszinten megvalósult programok: 

- Állatok Világnapja 

- Zsuzsó bohóc előadása 

- Adventi gyertyagyújtás 

- Mikulás  
- Karácsony 

- Medve nap 

- Farsang-pizsamaparty, párnacsata 

- Föld Napja 

- Anyák Napja 

- Madarak és Fák Napja 

- Évzárók 

Intézményi szinten megvalósult programok: 

 Állatok Világnapja (2020.10.01) 
 Gyermeknap, Varázs Tamás (2021.05.31.) 

 Vízi csata (2021.06.15.) 

15.3.  Gyermekeknek szervezett külső helyszíni programok 

Kirándulások, kulturális programok 

A járványügyi helyzetre hozott intézkedések figyelembe vétele mellett a gyermekcsoportok ebben a 

nevelési évben is több, az aktuális projektjükhöz kapcsolódó helyszínen jártak, hogy a feldolgozandó 
témáknak megfelelő élményalapot kapjanak a gyermekek. Ezek közül néhány helyszín: 

- Almaszedés Csobánkán (két csoport) 
- Madarászovi:  a programban részt vevő gyermekek ebben az évben a tervezett 

foglalkozásoknak csak egy részén, november közepéig tudtak részt venni, melyeket 

szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező madarász vezetett. Külső foglalkozásokhoz közeli 
erdő, mező adta a helyszínt. 

- Városon belül: üzletlátogatások, terménygyűjtések, jégpálya, háziállatok látogatása, kézműves 
foglalkozás keramikusműhelyben stb. 

15.4.  Az intézmény dolgozóinak szervezett közösségépítő programok 

Ilyen típusú programok szervezésénél általában csak az anyagi forrás hiánya jelent nehézséget, de idén 
a járványhelyzet teljesen lehetetlenné tette a szervezést. Nagy szükség lenne közösségépítő 
programokra! A nyár során talán sikerül néhány ilyen jellegű tevékenységet szerveznünk. 

15.5.  Városi rendezvények, melyeken a kollégák segítőként részt vettek 

A nevelési év során a járványügyi korlátozások miatt, a városi rendezvények elmaradtak. 









Mellékletek 



 

 

 

1. sz. melléklet 

Digitális nevelő- oktató munka az óvodában munkaközösség évértékelése 

Szeptemberben az éves tervet a kollégák visszajelzései alapján állítottam össze. Vannak, akik 
rutinosabban kezelik, de akadnak olyanok is, akik nem szívesen használják az IKT 
eszközöket.  
Sok gyermek napi szinten használja a digitális világot. Fontos lenne, hogy olyannal 
játsszanak, ami a korosztályuknak megfelelő. Az éves tervben ilyen programok készítését 
tűztem ki célul.  
Tervezett programjaink a pandémia miatt az online térben valósult meg, de a megjelölt 
időpont (többször küldtem időpontot, emlékeztetőt, meghívást), sokaknak problémát jelentett. 
A tanévben csak 1 alkalommal tudtunk zárt térben – megfelelő távolságtartással összeülni. 
Akiknek eleve problémát jelent a számítógépen való boldogulás, ő egyedül nem mert 
próbálkozni, aki meg tudja használni, annak sokszor elég volt elmondani, leírni vagy 
megmutatni azt, amiben épp elakadt. 
Szeptember végén, október elején több alkalommal is kipróbáltuk a ZOOM alkalmazást.  
Először online térben, majd, aki kérte, annak személyesen is megmutattam használatát 
(egyéni beszélgetés /technikai dolgozókkal is). 
Novemberben, a „padlet” készítésével ismerkedtünk. Egyszerű, könnyen kezelhető, jól 
áttekinthető program. A Szalonka utcai óvoda dolgozói különböző karácsonyi ajánlásokat 
küldtek, amiből egy kolléganőnk „Karácsonyi ajándék” padlettet készített.  
Januárban, nevelés nélküli munkanapon minden csoport készített egy PPT-t. A feladatunk a 

csoport vagy a munkánk bemutatása. Az értekezleten beszélgettünk volna a technikai 
lépésekről – de a jogszabályi rendelkezések nem tették lehetővé, hogy közösen leüljünk és 
megvitassuk a lényeges lépéseket, a felmerült kérdéseket, így a csoportokban együtt dolgozók 
készítettek 1 - 1 bemutatót. Az elkészült munkákat közös email címünkön mindannyian 
megnézhettük, értékeltük. Jó lett volna az elkészült munkák megnézése után 1 – 1 technikai 

lépésről beszélgetni (pl. zenei aláfestést, hogy lehet beilleszteni, hogy lehet egymásra fűzni a 
képeket, és a készítés közben felmerült kérdéseket is megvitatni.) A nap végén egy levélben 
osztottam meg azokat a technikai lépéseket, amik problémát jelenthettek.  
A téli időszakban egyre több megbetegedés történt, ezért március 8-tól rendkívüli szünetet 
rendeltek el. Ekkor felajánlottam 2 esti időpontot is, hogy akinek az online oktatásban 
nehézsége, vagy valami kérdése van, annak segítek, illetve megmutatom, milyen játékokat 
lehet készíteni 1 – 1 témához kapcsolódva (puzzle, számlálós játékok, párosítók, memória 
játék). Érdeklődés hiányában azonban ezt nem tudtam megvalósítani. 
Rendkívüli szünetben – voltak egyéni megkeresések. Segítettem, ötletet adtam. Voltak, akik 
kipróbálták, alkalmazták az általam ajánlott programokat. Sokat tudnánk egymásnak segíteni, 
ha meg tudnánk beszélni kinek milyen tapasztalata, sikerélménye, nehézsége volt az online 
oktatás során. 
A rendkívüli szünet idején a csoportok óvónői több – kevesebb sikerrel igyekeztek 

kapcsolatot tartani a gyerekekkel – szülőkkel. Minden csoportban akadt olyan szülő, aki 
visszajelzett, megköszönte az ötleteket, ajánlásokat. 





 

 

 

2. sz. melléklet 

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 

2020/2021. NEVELÉSI ÉV 

Célunk volt: 
- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,  
- a veszélyezettség kialakulásának megelőzése,  
- segítségnyújtás,  

- együttműködés a társintézményekkel és szakemberekkel, 
- szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő, ill. segítségre szoruló családokkal. 

Annak érdekében, hogy a segítségnyújtáshoz, megelőzéshez a folyamatos jelenlét biztosítva legyen 
feladat ellátási helyenként egy-egy kijelölt kolléga (gyermekvédelmi felelős) fogta össze a feladatokat.  

Munkatervben meghatározott 
feladat/tevékenység 

Felelős Határidő Megvalósulás 

Gyermekvédelmi szempontból 
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, 
nehezen nevelhető gyermekek 
feltérképezése a csoportokban 

óvodapedagógusok 2020. 09. 30. Határidőre megtörtént. 

A gyermekvédelmi nyilvántartás 
felülvizsgálata, aktualizálása 

óvodapedagógusok 2020. 10. 05. Folyamatosan megvalósuló 
feladat. 

Jelzőrendszeri találkozókon 
részvétel 

intézményvezető, 
gyermekvédelmi 
felelősök 

2020.11.04. 

KKMK 

Jelen voltunk, téma a 
kapcsolatépítés volt. 

2021.04.22. 

Online 

Jelen voltunk, téma: évértékelés, 
és a jelzőrendszeri tagok 
együttműködési 
hatékonyságának növelése volt. 

Igény szerint részvétel a családláto-

gatásokon, konzultáció a szülőkkel 
óvodapedagógusok folyamatos Családlátogatásra nem került 

sor, rendkívüli szülői értekezlet 
két családdal, egy-egy 

alkalommal volt (okt. 2. és febr.) 

Októberi statisztikához adatok 
gyűjtése 

intézményvezető 2020.10.05. Határidőre megvalósult. 

Szükség szerinti kapcsolattartás, 
konzultáció a családsegítővel, a 
gyámügyi csoporttal 

gyermekvédelmi 
felelősök, intézmény-

vezető, 
óvodapedagógusok 

folyamatos A nevelési év során két eset 
miatt folyamatos kapcsolattartás 
volt az óvoda és a családsegítő 
között. 

Alapítványi támogatáshoz 
információk nyújtása 

óvodapedagógusok folyamatos Az esélyegyenlőség 
biztosításának érdekében ez 

folyamatosan megvalósult. 

Folyamatos tájékozódás az 
óvónőktől a gyermekek, családok 
helyzetéről 

intézményvezető folyamatos Megvalósult. 





 

 

 

3. sz. melléklet 

Német nemzetiségi nevelés éves értékelése 

2020/2021. 

Harkály csoport 

Csoportunk rövid bemutatása: 

Szeptemberben 2 új gyermek érkezett a csoportunkba, 1 kiscsoportos korú és 1 nagycsoportos 
korú (utóbbi Németországban járt eddig óvodába), így a befogadási időszak rövidebb ideig 
tartott, valamint több idő jutott a már óvodánkban járó gyermekek visszaszoktatására. Az új 
gyermekeket a csoporttársak nagy örömmel, kedvesen fogadták, segítségükre voltak 
mindenben. 23 fős létszámmal kezdtük az évet, valamint további 1 gyermeket vártuk év 
közben, azonban a család Budakalászra költözése nem a terveik szerint alakult, így végül 
maradt a kezdő létszám. Csoportunkba 13 fiú és 10 kislány jár, közülük 8-an nagycsoportos, 

12-en középsős, míg 3-an kiscsoportos korúak. BTMN, ezen belül is tanulási nehézséggel 
küzd 3 gyermekünk. Jelenleg 2 olyan családunk van, akik német nyelvterületről hazaköltözve 
választották intézményünket, illetve csoportunkat, azonban az utóbbi évek tapasztalatai 
alapján egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen családok részéről arra, hogy gyermekük 
továbbra is találkozhasson az óvodában a német nyelvvel. A 2 család közül az egyik aktívan, 
napi szinten használja a német nyelvet, míg a másik család jellemzően a magyar nyelvet 

használja, azonban igyekeznek a gyermek életében a német nyelvet is megtartani, elmondásuk 
szerint leginkább mesefilmek, gyermekdalok formájában. Tapasztalatunk szerint a szülők egy 
részének fontos, hogy gyermekek már az óvodában ismerkedhessen egy idegen nyelvvel, 

azonban egyértelműen nem a nemzetiségi gyökerek miatt. 

Nemzetiségi nevelés a csoportban: 

Az eddig bevált gyakorlatnak megfelelően a nemzetiségi nyelv használatát a befogadás 
időszakát követően a gyermekek szintjének megfelelően igyekeztünk növelni. Ebben a 
nagyobbak, valamint az újonnan érkezett, németül is jól beszélő kisfiú segítségére is 
támaszkodtunk. A másik gyermek, aki szintén anyanyelvi szinten beszél németül, eleinte 
meglehetősen visszafogottan nyilvánult meg, azonban az idő előrehaladtával egyre bátrabb 
lett a nyelvi tevékenységeken és egyre jobban élvezte azokat. Ez a két óvodásunk valóban 
nagy húzóerőt jelentett a többi gyermek német nyelvi fejlődésében, emellett gyakran a 
nagyobbak is kedvesen segítették a kisebbeket a különböző idegen nyelvű szituációkban és 
tevékenységeken, így a kicsik kommunikációs nehézségeit jellemzően fordítással próbálták 
áthidalni. 

Fokozatosan vezettük be a német nyelvet a csoport életébe, az első időszakban a nyelvre való 
figyelni tudás alapjait teremtettük meg egyszerű mondókákkal, lovagoltatókkal, ujj-
játékokkal, simogatókkal, kis dalokkal. A későbbiek során változatos nyelvi élmények 
biztosításával a nyelv iránti érdeklődés fenntartását céloztuk meg, melyben egyszerűbb 
mesék, mondókák, bábjáték volt segítségünkre. 



 

 

 

A kezdetektől fogva fontosnak tartottuk, hogy lehetőleg minden nap legyen alkalom közösen 
énekelni, körjátékozni, mondókázni, hiszen ezekkel a jó hangulatú tevékenységekkel 
közösségünket is erősítettük. Emellett időről időre előkerültek különböző nyelvi játékok, 
valamint rövidebb mesék, bábjátékok, dramatikus játékok is - talán ezek voltak a 
legélvezetesebbek a gyerekek számára, ezekben voltak a legaktívabbak. A második félévben 
törekedtünk a nyelvi élmények körének bővítésére, tovább erősítve ezzel a gyerekek pozitív 
beállítódását a nyelv iránt. Fő célunk az elsajátított alapszókincs folyamatos gyakorlása 
mellett a beszédkedv fokozása volt, körjátékok, mozgásos játékok, mondókák, mesék 
felidézésével. Sajnos a 6 hetes rendkívüli szünet nem kedvezett a nemzetiségi nevelés terén 
végzett munkánknak sem, így azt követően még nagyobb hangsúlyt kellett fektettünk az 
ismeretek felelevenítésére, gyakorlására, ideértve az alapvető udvariassági formák használatát 
is (köszönés, kérés, megköszönés). 

Az év során sok energiát fektettünk a szemléltetőeszközök elkészítésébe, melyben gyakran 
vettek részt maguk a gyerekek is. Törekedtünk a figyelemfelkeltő, egyszerre több 
érzékszervre is ható eszközök alkalmazására. Mivel az utánzáson alapuló ismeretelsajátítás a 

gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a nyelv vonatkozásában is jellemző, így 
kiemeleten fontosnak tartottuk a megfelelő színvonalú nyelvi minta biztosítását. Igyekeztünk 
inkább kevesebb ismeretanyagot a gyerekek elé tárni és nagyobb hangsúlyt fektetni a gyakori 

ismétlésre, a már elsajátított ismeretek időről időre való felelevenítésére. A mindennapok 
során visszatérő kommunikációs helyzetek alkalmával törekedtünk a megfelelő nyelvi 
kifejezéstár kialakítására: mosdóhasználat során, étkezés alkalmával, öltözködés során, 
játéktevékenységhez kapcsolódóan stb. 

A szervezeti formák közül a kötött és kötetlen jellegűt vegyesen alkalmaztuk attól függően, 
hogy az adott tevékenység mit kíván meg, vagyis melyik által biztosítható nagyobb 
mértékben a kitűzött cél elérése. Jellemzően kötött formában valósult meg az énekes játék, 
mese, vers, mozgás. A különböző munkaformák közül – a nyelvelsajátítás speciális jellege 
miatt - a frontális és a mikrocsoportos formákat részesítettük előnyben. A nagyobbak számára 
igyekeztünk több alkalommal plusz lehetőséget biztosítani a mikrocsoportban, való 
tevékenykedésre is, jellemzően a nyelvi játékok, zenei képességfejlesztés, kézimunka során. 
Zenehallgatásra szinte naponta sor került, reggelente és különböző tevékenységekhez 
kapcsolódóan napközben is (pl. rajzolás, festés, mozgásos játékok során). 

A munkatervben szereplő projektek némi változtatással, a következőképpen valósultak meg: 

• Erdei állatok/ Tiere im Wald 

• Testünk, testápolás/ Unser Körper und die Körperpflege 

• Márton nap/ Martins Tag 

• Bolygók, csillagok/ Planeten und Sterne 

• Advent 1-4. 

• Játékaim/ Meine Spielzeuge 

• Pékség, pékáruk/ Die Bäckerei, die Backware 

• Mackó, mackó ugorjál/ Teddy, Teddy dreht sich um 

• Farsang/ Fasching 



 

 

 

• Sárkányok és királyok/ Drachen und Könige 

• Zöldségek/ Die Gemüsen, Gemüsesorten 

• Gyí paci, paripa/ Hopp, hopp, hopp… 

• Tavaszodik/ Es ist Frühling 

• Nemzetiségi hét/ Tage der Deutsche Nationalitäten 

• Kedves Anyukám/ Liebe Mutti 
• Óvodától iskoláig/ Vom Kindergarten bis zur Schule 

• Nyári örömök/Sommerfreude 

Már a tervezésnél törekedtünk arra, hogy több időt hagyjunk a különböző témákban való 
elmélyülésre, illetve, hogy minél több lehetőségünk legyen az ismétlésre. A 17 projektből 14 
valósult meg intézményi nevelés keretein belül, a március 8-tól elrendelt rendkívüli szünet 
alatt 2 projektünkhöz tevékenység ajánlásokat küldtünk a szülőknek („Gyí paci, paripa…, 
„Tavaszodik”). További 1 projektünk („Nemzetiségi hét”) elmaradt, hiszen ennek alapja a 
Német Nemzetiségi Napon való fellépésünk lett volna, ami idén sem került megrendezésre. 
Várakozáson felüli sikere volt a gyermekek körében a „Bolygók, csillagok” projektünknek, 
továbbá nagyon élvezték a „Játékaim” és az „Óvodától iskoláig” projekteket. Ez utóbbi 
rendkívül jó lehetőséget biztosított kis közösségünk újbóli összekovácsolására, az élmények, 
emlékek felelevenítésére, sok-sok beszélgetésre és játékra, mókázásra és természetesen 
meglepetésekre is. 

A családokkal közös programok sajnos a veszélyhelyzet miatt ebben a formában nem 
valósulhattak meg, azonban a gyerekekkel, a csoportban természetesen megtartottuk azokat. 
Ilyen alkalmak voltak: 

- Márton nap/ Martins Tag 

- Karácsonyi ünnepség/ Weihnachtsfest 
- Anyák napja/ Muttertag 

Egyetlen programunk, melyet most már minden bizonnyal a családokkal közösen tarthatunk 

(bár sokáig ez is kérdéses volt) az évzáró lesz, melyet a korábbi évek tapasztalatai alapján 
sokkal kötetlenebb formában kívánunk megvalósítani. Szeretnénk, ha egy igazán jó hangulatú 
délutánnal vennénk búcsút az iskolába készülő nagycsoportosainktól és ettől a nevelési évtől. 
A program tervezett időpontja és helyszíne: június 3., Kálvária-dombi játszótér. 
A korábbi években ugyan hagyományként szerepelt, azonban ebben az évben a 
veszélyhelyzet, valamint az oktatási intézményekben elrendelt rendkívüli szünet miatt nem 
kerülhetett sor a következő programokra: 

- Sváb tájház látogatása 

- Kitelepítési emlékmű látogatása 

- Húsvét  
- Fellépés a Faluházban a Német Nemzetiségi Nap alkalmából játék-és táncfüzérrel 
- Májusfa állítás a sváb tájházban 

Csoportunkban szakmai gyakorlatát töltötte egy kollégánk (B. Beáta), aki az ELTE Német 
Nemzetiségi Óvodapedagógus szakán végzi szakirányú továbbképzését. Az I. félévben 2-2 

tevékenységen való hospitálás, majd a II. félévben 2-2 német nyelvű foglakozás megtartása 
volt a követelmény, melyet mind a 6 megjelölt területen (nemz. anyanyelv, nemz. 



 

 

 

gyermekirodalom, ének-zene, testnevelés/mozgás, környezeti nevelés, művészeti nevelés) 
sikeresen teljesített. A kolléga az első perctől kezdve megtalálta a közös hangot a csoporttal, 
melyet nagyban segített, hogy már valamennyire ismerték egymást a gyerekekkel, akik így 
gyakorlatilag gátlások nélkül, természetesen viselkedtek vele. A szakmai gyakorlat ideje alatt 
még szorosabb kapcsolat alakult ki közöttük, mely a rendkívül jól sikerült zárófoglalkozás 
alkalmával is érződött. A gyakorlati idő alatt az egyes tevékenységeket és vendégünk 
társaságát is nagyon élvezték a gyerekek, lelkesedésének és szakmai felkészültségének 
köszönhetően kollégánk minden bizonnyal sikeres lesz a nemzetiségi nevelés területén is. 
Nagyon örülünk, hogy ennek az útnak a kezdetén csoportunk is segíthette Őt. 

A nevelési év nehézségei: 

A nevelési év kezdetére és még az első hetekben is csoportunk szokás- és szabályrendszerét 
jelentős mértékben át kellett gondolnunk, illetve át is kellett alakítanunk, hiszen a nyár 
folyamán az emeleten kialakított épületrészbe költöztünk. Emellett az udvaron is új helyünk 
lett, így a költözés igen sok nehézséget vetett fel, a változás némileg megzavarta a gyerekeket 
is és sok tekintetben jelentősen nehezebb lett az életünk. 

A járványveszély miatt már szeptembertől igyekeztünk minél több időt a szabadban tölteni, 
így gyakorlatilag az udvaron élte a csoport az életét. Ez a helyzet kedvezően hatott az udvari 
szabályok gyorsabb elsajátítására, illetve felelevenítésére, azonban az egyéb szabályok, 
szokások alakulására már kevésbé. A rengeteg új szabály mielőbbi megismertetése, 
tudatosítása és elmélyítése miatt a kezdeti időszakban elsősorban anyanyelvünkön 
kommunikáltunk a gyerekekkel, s még így is komoly nehézségekbe ütköztünk. 

Október hónap folyamán személyi változás is történt a csoportban, így a német nemzetiségi 
neveléshez kacsolódó feladatokat (is) 2 óvodapedagógus helyett 1 személy látta el az év 
során, mely napi szintű plusz erőfeszítést és megterhelést jelentett. December hónap folyamán 
csoportunk pedagógiai asszisztens kapott segítségként, ami ugyan rendkívül jól jött, azonban 
a szakmai munkában nem jelentett könnyebbséget. Sajnos a meghirdetett német nemzetiségi 
óvodapedagógus állásra nem érkezett jelentkező, így betegség esetén a helyettesítés is 
nehézségbe ütközött. A korlátozott személyi feltételek miatt előfordult, hogy néhány 
projektünk esetében nem tudtak a német nyelvű tevékenységek megvalósulni, illetve 
ugyanezen okból a tervezőmunkában is jelentkeztek a hiányosságok. 

A gyakorlatilag egész évben kötelező maszkviselés minden téren nagyban megnehezítette 
munkánkat, mely sajnos kiemelten érezhető volt a nemzetiségi nevelés területén. A tiszta, jól 
érthető, szép kiejtésű beszédmintát sajnos emiatt nem sikerült maradéktalanul biztosítani, így 
a gyerekek részéről a beszédészlelés, beszédértés és a beszédproduktum lekövetése jelentősen 
nehezebb volt. Különböző megoldásokat próbálgatva (más kialakítású arcmaszk, arcpajzs 
stb.) igyekeztünk ezen a problémán segíteni, több-kevesebb sikerrel. 

További nehézséget jelentett, hogy meglehetősen sajátos több szülő hozzáállása is a 
csoportban, többen nem, vagy nem olyan mértékben voltak partnerek a nevelőmunkánkban, 
emiatt még nehezebb volt az amúgy sem könnyű nevelési évünk. Sajnos gyakran találkoztunk 
a következetesség hiányával, sok esetben a közönyös, olykor-olykor számonkérő szülői 
magatartással is. 



 

 

 

Kapcsolattartás a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzattal: 

Ebben az évben kevesebb, szinte minimális volt a kapcsolatunk, melyhez a veszélyhelyzet 
jelentősen hozzájárult, hiszen a hagyománynak számító programok megrendezésére így nem 
volt lehetőség. 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

Fentebb említettek miatt családokkal közös rendezvényeket sajnos nem rendezhettünk, 
azonban több fórumon is igyekeztünk (igyekeztem) a szülőkkel a kapcsolatot tartani. 
Csoportunk faliújságján, valamint zárt Facebook csoportunkban elérhetővé tettem a szülők 
számára a tanult német nyelvű dalokat, mondókákat. Az egyéni kéréseknek, megkereséseknek 
is igyekeztem eleget tenni és segíteni a szülőket gyermekük nyelvi fejlesztésének otthoni 
körülmények közötti megtámogatásában. 
 

Nyelvi nevelésünk eredménye: 
Nagycsoportos korú gyermekeink vonatkozásában sikerült elérni, hogy: 

- pozitív viszony alakult ki a német nyelvvel, illetve a kisebbségi kultúrával szemben 

- érdeklődőek és aktívak a német nyelvű tevékenységeken 

- képesek a német nyelvű kommunikációs helyzetekben tájékozódni, valamint ebben 
fiatalabb társaikat segíteni 

- életkoruknak és egyéni képességeinknek megfelelő aktív és passzív szókinccsel 
rendelkeznek, a legtöbben képesek német nyelven is megnyilvánulni 

- rendelkeznek az iskolai nyelvtanulást támogató alapokkal 

Kisebb gyermekek esetében sikerült elérni, hogy: 

- pozitív viszony alakult ki a német nyelvvel, illetve a kisebbségi kultúrával szemben 

- érdeklődőek a német nyelvű tevékenységeken 

- képesek a német nyelvű, egyszerűbb kommunikációs helyzetekben tájékozódni 
- életkoruknak és egyéni képességeinknek megfelelő (jellemzően passzív) szókinccsel 

rendelkeznek, azonban néhányan képesek 1-1 szóban német nyelven is 
megnyilvánulni 

Általánosságban elmondható a csoportról, hogy könnyen motiválhatóak, a kisebbségi nyelven 
folytatott tevékenységekben örömmel és érdeklődve vesznek részt. A szülők visszajelzése 
alapján nemcsak az óvodában, hanem otthoni körülmények között is használnak néhány 
egyszerűbb kifejezést, dalolnak, mondókáznak és előszeretettel tanítgatják azokat a család 
többi tagjának is. 

 

Budakalász, 2021.05.29. 

 Készítette: Sitkovics Eszter 
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