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I. BEVEZETÉS 

Éves beszámolómban a 2021/2022. nevelési év intézményt érintő főbb eseményeiről, a 

kollégákkal közösen végzett szakmai munkánkról, és szervezetünk működéséről kívánok 

tájékoztatást adni. 

II. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

Az intézmény szerkezeti felépítése a 2021/2022. nevelési évben. 

 

1. Jogszabályi háttér 

Az intézmény működését, kötelezettségét, nevelési év feladatainak teljesítését meghatározó 

főbb jogszabályok, dokumentumok: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

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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• 326/2013. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásról  

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

• 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus –

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásáról és kedvezményeiről  

• 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

• 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

• 36/2022. (II.11.) Korm. rendelet a köznevelési intézményeket érintő egyes 

veszélyhelyzeti szabályokról 

• Oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési kézikönyv hatodik, javított kiadás 

• Összevont tanfelügyeleti kézikönyv hetedik kiadása 

• Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez. Hatodik, javított kiadás. 

• Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

harmadik, javított kiadás 

• Budakalászi Nyitnikék Óvoda Pedagógiai Programja 

• Alapító Okirat 

• Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei (SZMSZ) 

• Budakalászi Nyitnikék Óvoda Házirendje 

• Szabályzat pandémiás veszélyhelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet idejére vonatkozó 

működési rendről 
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2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Székhely 

 
Erősségek Munkatervben 

megjelölt fejlesztést 
igénylő területek 

Eredmények 

Épület kis 

épület 
Könnyen 
megközelíthető, szinte 
akadálymentes. 

Vízvezeték-hálózat 
felülvizsgálatra szorul. 

Nem valósult meg. 

nagy 

épület 
Könnyen 
megközelíthető 
részben 
akadálymentes. 

Az alsóbb régióban lévő 
tető felújításra szorul, az 
épület a jelenlegi állapot 
miatt beázik. 

A 2022. évi 
költségvetésben szereplő 
tétel, a felmérés már 
megtörtént. 

Helyiségek kis 

épület 
Tágas, világos, 
esztétikus, klimatizált 
csoportszobák. 

A mosdóhelyiség 
felújításra szorul. 
Konyha klimatizálása 
szükséges. 

A vécé válaszfalak 
cseréje szerepel az 

intézmény 2022. évi 
költségvetésében. 

nagy 

épület 
Süni csoport mérete. 
Világos, klimatizált 
csoportszobák. 

A logopédiai szoba, a 
konyha és a 
mosdóhelyiségek 
felújításra szorulnak. 

A 2022. évi költségvetés 
a megvalósításra nem 
nyújt fedezetet. 

Irodai 

berendezés 

kis 

épület 
Rendelkezésre állnak a 
működéshez 
alapvetően szükséges 
eszközök. 

Helyhiány miatt nincs 
lehetőség iroda 
kialakítására. 

Nem megoldható 
probléma. 

nagy 

épület 
Rendelkezésre állnak a 
működéshez 
alapvetően szükséges 
eszközök. 

Elhasználódott, nem 
célnak megfelelő a 
bútorzat, cseréjére 
szükség lenne. 

Jelenleg a fontossági 
rangsorban ez nem 

számottevő probléma. 

Berendezési 
tárgyak 

kis 

épület 
A működéshez 
alapvetően szükséges 
berendezési tárgyak 
biztosítottak. 

Többnyire 
elhasználódott a 
bútorzat, cserére lenne 
szükség. 
(gyermekasztalok!) 

Alapítványi forrásból 
szeretnénk megkezdeni 
a bútorzat cseréjét 
mindkét épületben. 

nagy 

épület 
A működéshez 
alapvetően szükséges 
berendezési tárgyak 
biztosítottak. 

Többnyire 
elhasználódott bútorzat, 
cserére lenne szükség. 
(gyermekasztalok!) 

Alapítványi forrásból 
szeretnénk megkezdeni 
a bútorzat cseréjét 
mindkét épületben. 

Eszközellátottság kis 

épület 
Folyamatos 

beszerzéssel 
minőségileg és 
mennyiségileg is 
biztosított. 

Tovább korszerűsíthető, 
bővíthető. 

Informatikai eszközök 
cseréje, korszerűsítése a 
használatukhoz 
szükséges 
hálózatfejlesztéssel 
megtörtént. 
Kollégák kérésére 
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gőztisztító gép 
vásárlásával tettük 
hatékonyabbá a 
takarítási feladatok 

ellátását. 
Szükséges volt nagyobb 
méretű hűtőgép 
beszerzése, melyet a 
költségvetés terhére 
2022 tavaszán 
megvásároltunk. 
 

nagy 

épület 
Folyamatos 

beszerzéssel 
minőségileg és 
mennyiségileg is 
biztosított. 

Tovább korszerűsíthető, 
bővíthető. 

Informatikai eszközök 
cseréje, korszerűsítése a 
használatukhoz 
szükséges 
hálózatfejlesztéssel 
megtörtént. 
Kollégák kérésére 
gőztisztító gép 
vásárlásával tettük 
hatékonyabbá a 
takarítási feladatok 
ellátását. 
 

Udvar kis 

épület 
Megfelelő méretű zöld 
terület, megújult 
játszótér. 
Műfüves sportpálya. 

Játszótéri eszközök 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelése. 
További játszótéri 
eszközök beszerzése, a 
kövezett felület 
megújítása. 
 

A hinták beszerzéséhez 
szükséges nagy összegű 
forrás sajnos nem került 
be az intézmény 
költségvetésébe. 

nagy 

épület 
Megfelelő méretű zöld 
terület, megújult 
játszótér. 

Játszótéri eszközök 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelése. 
További játszótéri 
eszközök beszerzése, a 
kövezett felület 
megújítása. 
Öntözőrendszer 
megújítása. 

A hinták beszerzéséhez 
szükséges nagy összegű 
forrás sajnos nem került 
be az intézmény 
költségvetésébe. 
Az öntözőrendszer 
javítására a forrás az 
intézmény 
költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
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Tagintézmény 

 Erősségek Munkatervben 

megjelölt fejlesztést 
igénylő területek 

Eredmények 

Épület Tágas, világos, 
akadálymentes. 
Ideális munkakörülmények. 
Csendes helyen, zöld 
környezetben található. 

Folyamatos karbantartás. 
Nyílászárók megújítása. 
Linóleum-hibák javítása. 
Konyha mosogatógép 
helyiségben ablak 
kialakítása. 

A mosogatóhelyiség 
szellőzését biztosító 
ablak kialakításához a 
szükséges forrás a város 
költségvetésében 
rendelkezésre áll. 

Helyiségek Megfelelő méretű, világos, 
klimatizált csoportszobák. 

Néhány helyiség festése. 
Elhasználódott 
függönyök cseréje. 

A festést saját erőből, 
anyagköltségen 
kívánjuk megvalósítani. 

Irodai 

berendezés 

Jól felszerelt, megfelelő 
bútorzattal ellátott, klimatizált. 

Óvodatitkár 
munkakörben dolgozó 
kollégának laptop 
beszerzése. 

Megtörtént. 

Berendezési 
tárgyak 

Biztosítottak. Otthonosabb hangulat 

megteremtése érdekében 
további kisbútorok 
beszerzése lenne 
szükséges. 

Átrendezéssel, 
átcsoportosítással 
megoldódott. 

Eszközellátottság Folyamatos beszerzéssekkel 
biztosított. 

Tovább korszerűsíthető, 
bővíthető. 

Informatikai eszközök 
cseréje, korszerűsítése a 
használatukhoz 
szükséges 
hálózatfejlesztéssel 
megtörtént. 
Kollégák kérésére 
gőztisztító gép 
vásárlásával tettük 
hatékonyabbá a 
takarítási feladatok 
ellátását. 

Udvar Rendszeresen karbantartott 

játszótéri eszközökkel 
felszerelt. 

Műfüves sportpálya. 

Vízelvezetés megoldása, 
a megsüllyedt talaj 
korrekciója, 
árnyékolás megoldása. 
Állagmegőrzés 
érdekében, a teraszon 

lévő gerendák 
bádogfedésére lenne 

szükség. 

Az udvar 

rehabilitációját a 2022. 
évi költségvetés nem 
tartalmazza. 

Az új csoport részére 
udvari bútorzat 
megvalósult. Az 

elhasználódott udvari 
szúnyoghálós ajtók 
cseréje megtörtént. 
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3. Személyi feltételek 

3.1. Alkalmazotti közösség 

Álláshelyek száma: 

*Intézményvezetői kezdeményezésre Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 195/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozatában 2022. január 1-től engedélyezte további 
1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. Ezzel 2022. január 1-től az intézmény 

álláshelyeinek száma 52-ről 53-ra emelkedett. 

Az álláshely 2022. januárjától betöltésre került, az új kolléga a Szalonka utcai 

Tagintézményben látja el feladatát, nagymértékben segítve az ott folyó pedagógiai munkát. 

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 3 6* 

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:    53 álláshelyen (a részmunkaidők miatt) 54 fő foglalkoztatható 
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További információk az intézmény humánerőforrásával kapcsolatban munkakörök 
szerint:  

Vezetés 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem történt. 

Óvodapedagógus 

Székhelyen Tagintézményben 

Egy kollégánk pedagógiai szemlélete, 

módszerei nem minden esetben voltak 

összeegyeztethetőek az intézmény 

elvárásaival, ezért február végén közös 

megegyezéssel távozott. Reméljük, hogy 

helyét szeptemberre sikerül majd betölteni. 

Két éve betöltetlen álláshelyre március 1-től 

sikerült kollégát találnunk. Az azóta eltelt idő 

tapasztalata alapján elmondható, hogy nem 

csak végzettségét, hanem a szakmai 

munkáját tekintve is kiváló munkatárssal 

gyarapodott a nevelőtestületünk. 

Két álláshelyünk jelenleg is betöltetlen, a pár 

nélkül dolgozó kollégák többletmunkáját 

külön juttatással ellensúlyozzuk. 

Szeptemberhez képest nem történt változás, 

két GYES-en lévő kolléga munkáját továbbra 

is nyugdíjas pedagógusok látják el kiváló 

színvonalon. 

Logopédus 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt, az augusztustól állományban lévő 

kollégánk észrevétlenül beilleszkedett a 

közösségbe, kiváló szakmai munkát végezve 

teljes tagja lett a közösségünknek. 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 
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Gyógypedagógus 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

Pedagógiai asszisztens 

Székhelyen Tagintézményben 

Szeptemberben kezdő új kollégánknak 

sikerült beilleszkednie, eredményesen segíti 

az intézményben folyó szakmai munkát. 

Egy másik kollégánk a kevesebb 

felelősséggel járó dajkai munkakört 

választotta egy egyházi fenntartású 

intézményben. Utódját hosszú távra első 

körben nem sikerült megtalálnunk. 

Háromból egy álláshelyen az év során több 

változás volt. Kicsit körülményesen, de annál 

eredményesebben sikerült megtalálnunk a 

megfelelő új, pedagógus végzettséggel 

rendelkező munkatársunkat, aki mind 

szakmailag, mind emberileg maximálisan 

segíti az intézményben folyó munkát. 

Dajka 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

Egy csoportban történt változás, munkakör 

váltással egy kollégánk vette át 

eredményesen a feladatot. 

Óvodatitkár 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

Augusztusban kezdő új kollégánknak sikerült 

beilleszkednie, eredményesen segíti az 

intézményben folyó adminisztrációs munkát. 

Konyhás 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 
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Takarító 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

A feladatot márciustól átvevő kollégánknak 

sikerült beilleszkednie, feladatát nagyszerűen 

látja el. 

Kertész-karbantartó 

Székhelyen Tagintézményben 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

Személyi változás szeptember óta nem 

történt. 

Bérek 

A pedagógus béreknél 2022. január 1-től a korábban 10% ágazati pótlék 20%-ra emelkedett, 

azonban ez nem az alapbér emelkedését jelenti, így sok esetben, pl. jubileumi jutalom 

kifizetése esetén nem vehető figyelembe.  

A garantált bérminimum emelkedésével januártól a 0-14 (!) év szakmai gyakorlattal 

rendelkező diplomás pedagógus alapbére 260.000 Ft, ami a 20% bérpótlékkal bruttó 312.000 

Ft. Ez abban az esetben, ha a kolléga nem jogosult semmilyen adókedvezményre nettó 

207.480 Ft jövedelmet jelent. 

A bér, a pedagógushiány és egyéb ágazati problémák egyre inkább ellehetetlenítik a minőségi 

munkavégzést. Annak érdekében, hogy a köznevelést érintő problémákra mihamarabb 

megoldás szülessen, a szakszervezetek felhívására a kollégák jelentős része részt vett a 

meghirdetett pedagógus sztrájkban. A szülők támogatták a kollégákat, a gyermekek ellátása 

minden esetben meg volt oldva. 

Konyhás kollégák jogszabályi rendelkezés alapján nem minősülnek nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő kollégának, azonban az óvodák működési sajátosságaiból adódóan sok 

esetben közvetlen segítséget nyújtanak a gyermekek gondozási feladatainak ellátásában. A 

Képviselő-testület az intézményvezetői javaslatot figyelembe véve azt a döntést hozta, hogy a 

2021. évre megállapított bértöbbletet a konyhás kollégáknak 2022. november 30-ig (a 2022. 

évi költségvetés addig nyújt fedezetet) továbbra is biztosítja. 
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Az óvodatitkárok többletmunkájának, gazdasági feladatok ellátásának elismeréseként vezetői 

kérésre a Fenntartó havi 25.000 Ft pótlékot engedélyezett 2022. év november 30-ig. 

Felelősök rendszere 

A munkatervben meghatározott felelősök a vállalt feladatokat lelkiismeretesen elvégezték. A 

nevelési év során mind a székhelyen, mind a tagintézményben a szelektív hulladékgyűjtés 
hatékonyságának növelése érdekében további kollégák lettek kijelölve. 

3.2. Gyermeklétszám adatok 

Gyermeklétszám alakulása, férőhely-kihasználtsági mutatók 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (továbbiakban BTMN) küzdő 

gyermekek száma idén is jelentősen emelkedett a nevelési év során. A különleges bánásmódot 

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 22 22 1 1 1 1 25 25 3 5 0 0

Maci 18 22 0 1 0 1 20 24 0 0 0 0

Napsugár 21 21 0 1 0 1 23 23 3 7 1 1

Összesen: 61 65 1 3 1 3 68 72 6 12 1 1

Pillangó 25 23 0 1 0 1 27 25 1 0 0 0

Katica 21 21 1 0 1 1 22 24 3 5 0 0

Összesen: 46 44 1 1 1 2 49 49 4 5 0 0

107 109 2 4 2 5 117 121 10 17 1 1

22 24 0 1 1 1 24 27 3 4 0 0

22 23 0 0 0 0 22 23 3 3 0 0

23 23 0 1 0 1 25 25 5 6 0 0

Cinege 21 22 0 0 0 0 21 22 0 1 0 0

21 22 1 0 1 1 22 25 3 3 0 0

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

133 138 1 2 2 3 138 146 15 20 0 0

240 247 3 6 4 8 255 267 25 37 1 1

okt. 1. jún.1.
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Pomázi út összesen
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SNI számított létszám 

(fő)
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(fő)
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Bagoly

Gólya
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Szalonka összesen

Intézmény összesen:
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igénylő gyermekekre vonatkozó részletező adatok, és az ellátásukkal kapcsolatos információk 

a III. fejezet, 4.2. pontjában olvashatók. 

Kihasználtság-mutató az Alapító okiratban meghatározott megemelt maximális 
férőhelyszámok és a tényleges létszám alapján: 

 
Alapító okiratban 

meghatározott 
férőhelyszám 

(max. + 20%) 

Számított létszám (SNI-

vel) 
Kihasználtság-mutató 

okt. 1. máj. 31. okt. 1. máj. 31. 

Székhely  140 117 121 83,57% 86,43% 

Tagintézmény 180 138 146 76,67% 81,11% 

Összesen 320 255 267 79,69% 83,44% 

Létszámemelés és a 2020. évi csoportbővítés nélkül idén a kihasználtság mutató 2022 

júniusában 106,80 % lett volna. 

Az épülő új óvoda jelentős terhet fog levenni a jelenleg működő intézmények válláról. 

99 fő tanköteles korú gyermekből 68 fő kezdi meg szeptemberben iskolai tanulmányait. 

Rajtuk kívül 1 fő nem tanköteles gyermek - a szülők Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelme 

alapján - korkedvezménnyel megkezdi szeptember 1-től az általános iskolát. 

A tanköteles, de még egy évig óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma 31 fő. 

Közülük 14 fő pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján, 17 fő pedig a szülők 

által az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelemre kiadott határozat alapján maradnak még egy 

évig az óvodában. 

Az óvodai felvételi előjegyzés jelenlegi adatai alapján az intézmény gyermeklétszáma a 

következő nevelési évben az ideinél magasabb lesz, így továbbra is indokolt a maximálisan 

felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő emelése. Az eljárás nem igényli az intézmény 

2021. július 1-től hatályos Alapító okiratának módosítását. 
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III. FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

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

Cél Munkatervben 

meghatározott 
feladat 

Munkatervben 

meghatározott 
határidő 

Felelős Eredmény 

Az intézmény 
törvényes 
működésének 
biztosítása 

Jogszabályi 
változások 
figyelemmel 

kísérése 

Szükséges 
változtatások 
elvégzése 

Folyamatos intézményvezető Megvalósult 

Dokumentumok 

aktualizálása 

Házirend 
aktualizálása 

2021. 08. 20. intézményvezető Határidőre megvalósult. 

SZMSZ 

módosítása 

2021. 08. 22. intézményvezető Határidőre megvalósult. 

Beiskolázási terv 
elkészítése 
2021/2022. évre 

2021. 08. 31. intézményvezető Határidőre megvalósult. 

Munkaterv 

elkészítése 

2021. 08. 23. intézményvezető Határidőre megvalósult. 

Gyakornoki 

szabályzat 
aktualizálása 

2021. 08. 31. intézményvezető A módosított dokumentum 
későbbi időpontban készült 
el, 2022. február 1-től 
lépett hatályba. 

Munkaköri 
leírások 
felülvizsgálata, 
módosítása 

2021. 08. 31. intézményvezető Határidőre megvalósult. 

Beszámoló a 
nyári időszakról 

2021. 09. 10. intézményvezető Határidőre megvalósult. 

Továbbképzési 
program 

felülvizsgálata, 
egyeztetés 
fenntartóval 

2022. 01. 15. intézményvezető Nem volt szükséges. 

Közalkalmazotti 
Szabályzat 

2022. 01. 21. intézményvezető, 
KAT 

Régóta húzódó feladatot 
sikerült megvalósítani. 



OM azonosító: 032875 Budakalászi Nyitnikék Óvoda Beszámoló 2021-2022. 

15 

 

Az óvodapedagógusok jogszabályoknak megfelelően és az intézmény Pedagógiai 

Programjában foglaltak alapján végezték tervezőmunkájukat, látták el a szükséges 

dokumentációs feladataikat. 

2. Tanügyigazgatási feladatok 

aktualizálása 

Panaszkezelési 
szabályzat 
módosítása 

2022. 01. 21. intézményvezető Állami Számvevőszék által 
végzett vizsgálat 
megállapítása miatt 
szükséges volt a már 
meglévő dokumentum 
kiegészítésére. 

Beszámoló a 
2021/2022. 

nevelési évről 

2022. 06. 15. intézményvezető Határidőre megvalósult. 

Munkatervben meghatározott 
feladat 

Felelős Határidő Eredmény 

2020/2021. évi Felvételi előjegyzési 
napló lezárása  

intézményvezető 2021. 08. 31. Megvalósult. 

Új gyermekek felvétele nevelési év 
közben 

intézményvezető folyamatos Megvalósult. 

KIR nyilvántartás vezetése óvodatitkár folyamatos Megvalósult. 

2020/2021. mulasztási naplók 
lezárása 

intézményvezető 2021. 09. 01. Megvalósult. 

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

2021/2022. mulasztási naplók 
megnyitása 

intézményvezető 2021. 09. 01. Megvalósult. 

2021/2022. csoportnaplók 
megnyitása 

intézményvezető 2021. 09. 01. Megvalósult. 

Projektek elkészítése az éves terv 
alapján 

óvodapedagógusok 2021. 09. 15. Megvalósult. 

Törzskönyvek vezetése intézményvezető 2021. 10. 01. Megvalósult. 

Októberi statisztika elkészítése, 
beküldése 

intézményvezető 2021. 10. 

(megadott 

határidőn 
belül) 

Megvalósult. 
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Gyermekek egyéni 
dokumentációjának vezetése 

óvodapedagógusok folyamatos Megvalósult. 

Szülői értekezletek 
jegyzőkönyveinek elkészítése 

óvodapedagógusok
, intézményi szülői 
értekezletek 
esetében a tanügy 
feladatokat ellátó 
óvodatitkár 

Évente 
minimum két 
alkalommal 

az eseményt 
követő nap 

Megvalósult. 

Szakértői vizsgálat iránti kérelmek 
beküldése 

óvodapedagógusok szükség 
szerint 

Megvalósult. 

Szülői szándékok felmérése 

beiskolázással kapcsolatban 

intézményvezető 2021. 10. 30. Megvalósult. 

SNI-s gyermekek számára előírt 
fejlesztések szervezése 

intézményvezető szükség 
szerint 

Megvalósult. 

Tanköteles gyermekek oktatási 
azonosítójának megküldése a 
szülőknek az iskolai beiratkozáshoz 

óvodapedagógusok 2022. 04. 08. Megvalósult. 

Továbbképzési program 
felülvizsgálata, beiskolázási terv 
elkészítése 

intézményvezető 2022. 04. 15. Továbbképzési program 
felülvizsgálata idén nem 
volt indokolt.  

A Beiskolázási terv 

határidőre elkészült, 
Fenntartói jóváhagyásra a 

helyi szabályozásnak 
megfelelően 2022 
szeptemberében, a 
Munkatervvel együtt kerül 
benyújtásra. 

Új gyermekek előjegyzése a 
következő nevelési évre 

intézményvezető 2022. 04. 25-

26. 

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 2022. 05. 15. Megvalósult. 

A 2022/2023. nevelési év 
csoportbeosztásának elkészítése 

intézményvezető 2022. 06. 03. Megvalósult. 
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3. Értekezletek, szakmai megbeszélések 

3.1. Nevelés nélküli munkanapok 

 Tervezett témák Tervezett 

időpont 
Megvalósítás 

1. POK szervezésében 5 órás 
továbbképzés környezeti nevelés 
témakörben 

Aktualitások megbeszélése. 

2021. október 29. Megvalósult. 

2. POK szervezésében 5 órás 
továbbképzés beszédértés, 
beszédészlelés témakörben. 
Félév értékelése 

Aktualitások megbeszélése. 

2022. január 21. Megvalósult. 

3. Nyitnikék nap előkészítése. 
Nyílt nap szervezési feladatainak 
megbeszélése. 
Szervezetfejlesztés. 
Aktualitások. 

2022. április 08. Megvalósult. 

4. 2022/2023. nevelési év előkészítése. 
Munka-, tűz-, balesetvédelmi oktatás. 

2022. augusztus 

22. 

Jövőben bekövetkező esemény, 
előkészítése folyamatban van. 

5. Szervezetfejlesztés, csapatépítés 2022. augusztus 

23. 

Jövőben bekövetkező esemény, 
előkészítése folyamatban van. 

A járványügyi helyzet miatt a székhelyen és a tagintézményben dolgozó kollégák hosszú időn 

keresztül nem tudtak szervezett formában találkozni, a továbbképzési programok is csak 

online tudtak megvalósulni. 2022. április 8-án tudtunk ismét a teljes alkalmazotti közösséggel 

jelenléti szakmai napot tartani. Miután intézményünk strukturálisan erősen tagolt, ez külön 

öröm volt számunkra. 

3.2. További értekezletek, szakmai megbeszélések 

A járványügyi helyzet miatt igyekeztük elkerülni azokat a helyzeteket, amikor a különböző 

csoportban dolgozó kollégák között személyes kontaktus alakul ki, így az értekezletek is 

szükség szerint lettek megszervezve. 

3.3. Vezetői team megbeszélések 

A napi egyeztetéseken túl, szükség szerint kerültek megszervezésre. 
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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 járványügyi 
intézkedések miatt az 
első félévben részben 
tudott megvalósulni. 

Képzéseken való 
részvétel, 
érzékenyítés. 

folyamatos intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

2021. 10. 29-én 5 órás 
képzés ezt elősegítette, 
illetve 2022. 04. 08-i 

szakmai napon játszott 
környezeti játékok is 
ezt a célt szolgálták.  

Különleges 
bánásmódot 
igénylő 
gyermekek 

integrált 
ellátásának 
módszertani 
lehetőségei 

Munkaközösség 
alakítása. 
Képzéseken való 
részvétel, 
érzékenyítés. 
(Ped. Szakszolgálat 
- Szabó Mónika!) 

2022. 05. 30. intézményvezető Következő nevelési 
évben kerül majd 
megvalósításra. 2021 

novemberétől a 
városban megalakult 

Atipikus találkozások 
csoportnak aktív tagjai 
lettünk. 

Ahogy a nevelési év elején várható volt, a járványügyi korlátozások következményeként 

valóban több figyelmet kellet fordítaniuk a kollégáknak a most közösségbe került gyermekek 

befogadására, szociális képességeinek fejlesztésére. 

4.2. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 

Továbbra is feladat ellátási helyenként 1 fő logopédus és 1 fő gyógypedagógus végzi a 

gyermekek számára szakértői bizottság által előírt fejlesztéseket és segítik 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 megkezdődhet. 

Sokoldalú képzettséggel és gyakorlattal rendelkező kollégáink a pszichológusi és az autizmus 

specifikus feladatokon kívül komplex ellátást tudnak biztosítani a hozzánk járó 

gyermekeknek. 
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Folyamatosan emelkedik az ellátást igénylő gyermekek száma, és ezzel a kollégák terhelése. 

Legnagyobb kihívást a nehezen kezelhető autista gyermekek ellátása jelenti. 

Az ellátásra szakértői vélemény alapján jogosult gyermekek statisztikai adatait az alábbi 

táblázatok tartalmazzák: 

 

 

 

A gyermekeknek a szakértői véleményekben meghatározott fejlesztés általában minimum heti 

2 óra, ezen felül az SNI, BTMN diagnosztizált gyermekek ellátása mellett a logopédus 

kollégák beszédjavítást, és diszlexia prevenciót is végeznek. 

Annak érdekében, hogy minden gyermek megkapja a számára szükséges fejlesztést, a 

kollégák kiscsoportos keretek között dolgoznak, egyéni fejlesztést csak akkor végeznek, ha 

okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1.
A beszéd és nyelvfejl. nem meghat. zavara 0 0 0 1 0 1

Kevert specifikus fejlődési zavar 1 1 0 0 1 1

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

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

Nem meghat. prevazív (átható) fejlődési zavar 1 1 0 0 1 1

Aktivitás és figyelem zavarai 0 0 1 1 1 1

Aktivitás és figyelem zavarai ÉS autizmus 0 0 0 1 0 1

Gyermekkori autizmus 2 4 2 2 4 6

Összesen: 6 7 3 5 9 12

Sajátos nevelési igényű gyermekek

Diagnózis Pomázi út Szalonka u. Összesen

okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1. okt. 1. jún. 1.
tanulási nehézség 6 10 9 12 15 22

beilleszkedési és tanulási nehézség 0 3 2 4 2 7

tanulási és magatartási nehézség 1 1 2 1 3 2

beilleszkedési és tanulási és magatartási 3 3 2 3 5 6

Összesen: 10 17 15 20 25 37

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 37 21 53 21 90 42

gyógypedagógiai ellátás 22 21 30 21 52 42

Összesen: 59 42 83 42 142 84

Ellátás típusa
Pomázi út Szalonka u. Összesen

Logopédusok és gyógypedagógus által az intézményben ellátott gyermekek száma, óraszáma
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ezt a szakértői vélemény előírja, illetve, ha a gyermek nem alkalmas csoportos 

együttműködésre. 

Az idei években is nehézséget okozott, 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, fogadóóra 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 nagyon hátráltatja a gyermek 

fejlődését. 

Az elmúlt években rendkívül jó szakmai együttműködés alakult ki a gyógypedagógusok, 

logopédusok, óvodapedagógusok között. Konzultációk, közösen tartott fogadóórák 

nagymértékben eredményesebbé tették a gyermekekért végzett munkát. 

A következő nevelési évet érintő kötelező felülvizsgálati ütemterv megküldése a pedagógiai 

szakszolgálatoknak határidőre megtörtént. 

4.3. Veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt rendkívüli szünetben végzett pedagógiai 

munka 

A 2021/2022. nevelési évben rendkívüli szünet elrendelésére nem került sor, azonban 23 

alkalommal volt szükség kontaktkutatásra, jelentési kötelezettség teljesítésre, mely során több 

alkalommal kellett gyermekcsoportot lezárni. 

Ez rendkívül megterhelte mind a szülőket, mind az intézményt. 
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4.4. Ukrajnából érkező gyermekek ellátása 

2022. május 18-tól 1 fő Ukrajnából érkezett 3 éves gyermek került felvételre. Kettős 

állampolgárság kérelme folyamatban van, így az Oktatási Hivatal felé vele kapcsolatban nincs 

az intézménynek jelentési kötelezettsége. 

Védőnői jelzés alapján a közeljövőben további gyermekek érkezése várható. 

4.5. Jelentkezési adatok a 2022/2023. nevelési évre 

2022. április 25-26. volt a 2022. szeptember 1-től óvodakötelessé váló budakalászi gyermekek 

számára az óvodai előjegyzésre kijelölt időszak. 

  

Székhelyre 
jelentkezett 

Tagintézménybe 
jelentkezett 

Össz. 

Jelentkezett gyermekek száma: 39 47 86 

Budakalászon lakó óvodaköteles gyermek 28 24 52 

Szeptemberig a településre érkező óvodaköteles  7 5 12 

SNI miatt plusz létszám 0 1 1 

Budakalászon lakó "évközis" gyermek 4 17 21 

Nem nyert felvételt (nem óvodakötelesek) 0 7 7 

Összesen felvételt nyert gyermekek  39 40 79 

szabad férőhely max. 25 fő/csoport esetén 39 42 81 

7 fő olyan nem óvodaköteles gyermek van, akik nem nyertek felvételt. Közül 5 főnek az 

intézményi ellátása biztosított a bölcsődében, 2 gyermeknél - akik egyik intézménybe se 

kerültek be -, a rendelkezésre álló adatok alapján a családjuk fog tudni gondoskodni a 

napközbeni felügyeletükről. 

5. Humánerőforrás fejlesztése 

Az intézmény Továbbképzési programjában megfogalmazott alapelvek, és az aktuális 

feladatok figyelembevételével kerülnek szervezésre, támogatásra továbbképzések. 

A pedagógusokon túl, fontosnak tartjuk minden dolgozó számára lehetővé tenni a szakmai 

megújulást, illetve újabb képzettség megszerzését. 

Mindig követendő példának tartjuk, ha egy kolléga szakirányú képzésen vesz részt.  
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Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az online, ingyenesen elvégezhető képzések száma, 

azonban tapasztalatunk azt mutatja, hogy mind a térítési díjas, mind az ingyenes képzések 

minősége gyakran elmarad az elvárttól. 

5.1. Külső szakemberek által tartott képzések 

Tervezett képzés Időpont Résztvevők Eredmény 

Munka-, baleset- és 
tűzvédelmi oktatás 

2021. 08. 23. Teljes alkalmazotti 

közösség. 
Megvalósult. 

POK által szervezett 5 órás 
képzés környezeti nevelés 
témakörben. 

2021. 10. 29. Nevelőtestület Megvalósult. 

POK által szervezett 5 órás 
képzés beszédértés, 
beszédészlelés témakörben 

2022. 01. 21. Nevelőtestület Elmaradt. 

Munkavédelmi képviselő 
képzés 

2022. 02. 15. Az intézmény 
munkavédelmi képviselője. 

Megvalósult 

Kisgépkezelői tanfolyam 2022. 02. 28. Kertész-karbantartó 
kollégák 

Megvalósult. 

Tanügyi konzultáció 2021. 11. 23. 

 

intézményvezető, 
óvodatitkár 

 

 

A kollégáktól bekért évértékelőkből megállapítható, hogy a munkatársak örömmel és szívesen 

vesznek részt azokon a képzéseken, melyek regisztrációs, szervezési feladatait valaki 

átvállalja, illetve utazás nélkül az intézményben elérhetőek számukra. Ezt figyelembe véve 

igényeltem meg az Oktatási Hivataltól az alábbi ingyenes képzéseket a következő nevelési 

évre: 

• Szaktanácsadás keretében: Támogatás az integrált tanuló/gyermek nevelésében 

oktatásában részt vevő pedagógusok számára 

• Műhelyfoglalkozás az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő 

eredményes kommunikáció elősegítésére 

• konfliktuskezelés akkreditált továbbképzés (legalább 30 órás) 

• intézményfejlesztés akkreditált továbbképzés (legalább 30 órás) 

• drámapedagógia akkreditált továbbképzés (legalább 30 órás) 

• gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia akkreditált továbbképzés (legalább 30 órás) 

A tartalom megválasztásakor az intézményünk aktuális feladatait, fejlesztendő területeinket 

vettem figyelembe. 
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5.2. Fenntartó által pedagógus továbbképzésre biztosított keret felhasználása 

A nevelési évben, a 2021. évre előirányzott keretből egy kollégánk német nemzetiségi 

szakirányú képzésének második félévi tandíjának 80%-át fedeztük. A 2022. évre biztosított 

keret jelenleg hiánytalanul rendelkezésre áll. Bízom benne, hogy lesznek kollégák, akik a 

lehetőséget megragadva szakirányú képzésekbe kezdenek a közeljövőben. 

5.3. Belső szakemberek által tartott képzések 

Munkaközösség szervezése 

Augusztusban a nevelőtestület egyöntetűen úgy határozott, hogy a 2021/2022. nevelési évben, 

intézményünkben „Mindennapok a kiemelt bánásmódot igénylő gyermekekkel” 

munkaközösséget alakít.  

Feladata: 

• Az óvodás gyermekekkel foglalkozó szakemberek közti tapasztalatcsere, 

kapcsolatépítés. 

• Szakmaközi kapcsolatok felvétele, párbeszéd kialakítása a társintézményekkel. 

• Szülők megszólítása, edukációjának segítése. 

Vezetője: Tóth Krisztina Tünde gyógypedagógus 

Tagjai: gyógypedagógusok, logopédusok, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek 

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 az önértékelési feladatok elvégzése, illetve a pedagógiai 

munka vezetői ellenőrzése nem csak a pedagógus munkakörben, hanem a nevelő-oktató 

munkát segítő munkakörökben foglalkoztatott kollégáknál is. 

Vezetői ellenőrzés során cél az év elején meghatározott kiemelt pedagógiai feladat 

megvalósulása, és a pedagógiai kompetenciák szintjének felmérése volt. 
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A járványügyi helyzetre való tekintettel a beosztás elkészítése során kerültük a különböző 

feladatellátási helyen dolgozó kollégák keveredését. A megbetegedések, 

karanténkötelezettségek miatt az első félévre tervezett látogatások közül sokan a második 

félévben kerültek megszervezésre. 

A nevelési évre tervezett 22 ellenőrzésből 20 megvalósult, melyek során 33 kolléga szakmai 

munkájának megismerésére és értékelésére került sor. 

A látogatások alkalmával mind az új, mind a már korábban nálunk dolgozó kollégák 

nagyszerű szakmai munkavégzésről tettek tanúbizonyságot.  

A látogatási beosztás megvalósulásának részletes adatai az intézményben iktatásra került 

Intézményi beszámolóhoz csatolva megtalálható. 

HACCP képzés 

A konyhás kollégák kötelezően rendelkeznek HACCP minimum vizsgával. Az ott elsajátított 

ismeretek felelevenítésére, és mindennapi munkavégzés tapasztalatainak megbeszélésére 

2022. május 28-án került sor. 

5.4. Iskolai rendszerű továbbképzésen résztvevő kollégák 

A 2021/2022. nevelési évben egy kolléga sem vett részt iskolai rendszerű képzésen. 

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. 

5.6. Szakirányú tanulmányokat folytató hallgatók, tanulók gyakorlati képzése 

Továbbra is nyitott kapukkal vártuk, akik nálunk szerették volna a tanulmányaikhoz 

szükséges gyakorlati időt eltölteni. 

Idén 1 fő óvodapedagógust fogadtunk az ELTE-ről, aki a 8 hetes egybefüggő szakmai 

gyakorlatát nálunk töltötte, majd ezt követően sikeres zárófoglalkozást tett intézményünkben. 
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2 fő fejlesztőpedagógus hallgatót gyógypedagógus kollégáink fogadták és támogatták a 

szükséges gyakorlati ismeretek megszerzésében. 

1 fő pedagógiai asszisztens 40 órás keretben szintén óvodánkban ismerkedett a munkakör 

gyakorlati feladataival. 

5.7. Középiskolás tanulók közösségi munkavégzésének biztosítása 

Sok középiskolával állunk szerződésben, igény szerint fogadjuk a diákokat. Pozitív 

tapasztalataink vannak az együttműködésről. 

6. Munkaügyi feladatok 

Munkatervben 

meghatározott feladat 

Felelős Határidő Megvalósulás 

A dolgozók éves beosztásának 
elkészítése, egyeztetése a KAT-

tal 

vezető-helyettesek 2021. 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 2022. 03. 15. Határidőre megvalósult. 

Nyári szabadságok 
ütemtervének elkészítése, 
egyeztetése a KAT-tal 

vezető-helyettesek 2022. 06. 10. Folyamatban van. 

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 Szükség szerint 
megvalósult. 
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7. Gazdasági feladatok 

Gazdálkodási feladatok ellátása során cél az intézmény takarékos és hatékony működtetése. 

Az árak, különösen az energiaárak dinamikus növekedése szükségessé teszik a 2022. évi 

költségvetés módosítását. 

Munkatervben 

meghatározott feladat 
Felelős Határidő Megvalósulás 

Étkezési térítési díjkedvezmény 
igénybevételével kapcsolatos 
szülői kérelmek rögzítése 

óvodatitkár folyamatos Megvalósult. 

Étkezési díjfizetéssel kapcs. dok. óvodatitkár minden hó 
utolsó napja 

Megvalósult. 

Lemondások és jóváírások 
egyeztetése. 

óvodatitkár minden hó 
utolsó napja 

Ütemterv szerint 
megvalósult. 

Le nem mondott étkezési díjak 
szükség szerinti kiszámlázása 

óvodatitkár, 
vezető-helyettesek 

minden hó első 
hete 

Ütemterv szerint 
megvalósult. 

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

Ütemterv szerint 
megvalósult. 

Normatíva igénylés 2022-re intézményvezető 2021. 10-11. hó Határidőre megvalósult. 

Normatíva lemondás-pótigény intézményvezető 2021. 10. hó 

2022. 05. hó 

Októberben megvalósult, 
májusban nem volt 
szükség módosításra. 

Normatíva elszámolás intézményvezető 2022. 01. hó Határidőre megvalósult. 

Pénzügyi, gazdálkodási 
statisztika elkészítése 

intézményvezető 2022. 05. Megvalósult. 

Költségvetési terv elkészítése intézményvezető Fenntartó hat. 
meg 

Határidőre megvalósult. 

Költségvetési keret 
felhasználásának figyelemmel 

kísérése 

intézményvezető folyamatos Folyamatos. 

Kiadások, bevételek rögzítése óvodatitkár folyamatos Megvalósul. 

Átutalások előkészítése intézményvezető folyamatos A Fenntartó által kijelölt 
határidőkre megvalósult. 

Költségvetés módosítási 
kérelem 

intézményvezető szükség szerint 
május, 
szeptember, 

november 

2022 júniusában szükséges 
lesz. 

Munkaruha/védőruha 
nyilvántartás vezetése 

óvodatitkár folyamatos Megvalósul. 
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8. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

A gyermekvédelmi feladatokra vonatkozó értékelést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

9. Pályázatokkal összefüggő feladatok 

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. 

A rendkívüli veszélyhelyzet erősen hátráltatta a program megvalósulását, ezért annak 

érdekében, hogy a keretösszeg felhasználása ne hiúsuljon meg, a Kuratórium több 

alkalommal módosította a szerződésben meghatározott felhasználási időkeretet. Az utolsó 

módosítás alapján: 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

A támogatási szerződésben foglaltak 
betartása. 

intézményvezető 2022. 06. 31. Határidőre 
megvalósult. 

Tevékenység megszervezése 
intézményvezető 2022. 05. 31. Határidőn belül 

megvalósult. 
A pályázati pénz elszámolása intézményvezető 2022. 06. 31. Folyamatban van. 

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.  

2021. 

november 

A Fenntartó idén is egy 
havi bérkeretet biztosított 
az intézményben dolgozók 

munkájának elismerésére, 
amivel lehetőség adódott 
kifejezni magas színvonalú 
munkavégzésért és a plusz 
feladatok elvégzéséért járó 
köszönetet. 

Béren kívüli 
juttatás 

-Cafeteria 

Adott év költségvetésének 
függvénye, hogy adható-e. 

2022. A dolgozók részére 
biztosított keret évek óta 
bruttó 100.000 forint/fő/év, 

amit 2022-ben is SZÉP 
kártyán kaptak meg a 
kollégák. Köszönjük! 
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Pótszabadság Jelentős többletmunka 
elismeréséért, illetve továbbtanulás 
támogatásáért kapható.  

szükség 
szerint 

Feladattól függően, egyéni 

mérlegelés szerint került 
kiadásra. 

Városi díjra 
jelölés 

Magas színvonalú munkavégzés, 
közösségért tett szolgálat 
elismerésének módja a kolléga 
felterjesztése városi díjra, és/vagy 
az intézmény alapítványának 
díjára, melyek minden évben a 
Városi Pedagógusnap 

rendezvényén, kerülnek átadásra. 

2022. 03. 20. Idén is van az 
intézményünknek saját 
jelöltje mindkét, a 
közneveléshez szorosan 
kapcsolódó városi díjra. A 

jelölés eredménye 2022. 
június 15-én, a Városi 
Pedagógus Napon kerül 
kihirdetésre. 

Alapítványi díjra 
jelölés 

Az intézmény alapítványának díja. 
Kollégák szavazata alapján, a 
Kuratórium döntésének 
megfelelően kapja az a kolléga, aki 
kiemelkedő szakmai munkája 
mellett megbecsült tagja a 
közösségnek. 

2022. 05. 27. A Városi Pedagógus 
Napon 2022.06.15-én 

kerül majd átadásra. 

11. Biztonságos működéssel kapcsolatos feladatok megvalósulása 

11.1. Munkatervben szereplő feladatok 

Terület Tervezett időpont Felelős Megvalósulás 

Munka- tűz- és 
balesetvédelemi oktatás 
szervezése 

Minden év 
augusztusában, 
ill. új dolgozóknak 
szükség szerint. 

intézményvezető 2021.08.23. 

Üzemorvosi vizsgálat 
szervezése 

Évente, szükség 
szerint 

intézményvezető 2021.09.08. 

2021.09.21. 

2022.03.07. 

2022.05.17. 

Tűzriadó próba szervezése 2021. szeptember vége intézményvezető Mindkét 
feladatellátási 
helyen 2021.10.12. 

HACCP rendszer működtetése folyamatos vezetői team, 
konyhások, 
HACCP felelősök 

Folyamatosan 

megvalósult. 
Két konyhaajtóra 
az előírásnak 
megfelelően 
felszerelésre került 
elhúzható 
szúnyogháló. 

Energiával való 
takarékoskodás 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósult. 
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Hatékony anyagfelhasználás folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósult, 
különösen a 
veszélyhelyzetre 
való tekintettel. 

Munka és egészségvédelmi 
szabályok betartása, 

betartatása 

folyamatos vezetői team Folyamatosan 

megvalósult. 

Berendezések rendeltetésszerű 
használata 

folyamatos vezetői team Megvalósult. 

Karbantartást igénylő 
készülékek (liftek, kazánok, 
riasztóberendezések) 
felülvizsgálata 

folyamatosan, 

szerződés szerint 
intézményvezető Szerződés szerint 

megvalósultak. 

Kötelező rovar- és 
rágcsálóirtási munkák 
elvégeztetése 

Félévente. intézményvezető 2021.11.02. 

2022.04.13. 

Udvari játszótéri eszközök 
felülvizsgálata 

folyamatosan, 

jogszabály szerint 
intézményvezető, 
kertész-

karbantartók 

Folyamatos. 

Liftek érintésvédelmi 
felülvizsgálatának 

elvégeztetése minden 
épületben 

Előírás szerint. intézményvezető Megvalósult. 

11.2. Munkatervben nem szereplő, a biztonságos működéssel kapcsolatos 

események 

Járványügyi helyzet, egészségügyi vészhelyzet 

A járványügyi helyzet és az intézményi ajánlások folyamatos figyelemmel kísérése mellett 

alkalmaztuk a szükséges védelmi intézkedéseket. 

A nevelési és során 23 alkalommal volt szükség az ÁNTSZ számára kontaktkutatással 

kapcsolatos adatszolgáltatást küldeni. Az esetek jelentős részében ez csoportzárással is járt. 

Nehézséget okozott mind a szülőknek, mind a kollégáknak, hogy az óvodai élet minden 

résztvevője csak tünetmentesen látogathatta az intézményt. Emiatt – különösen az első 

félévben – rendkívül magas volt a hiányzások száma, felnőttek esetében is. 

A szülők – kevés kivétellel - rendkívül nagy türelemmel, megértéssel, együttműködéssel 

támogatták az intézmény védekezési feladatait. 
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ÁNTSZ ellenőrzés 

2021. november 2-án ÁNTSZ ellenőrzés volt minkét feladatellátási helyen. Az ellenőrzés 

során a szakember megállapította, hogy az intézmény az ide vonatkozó előírásoknak 

megfelelően működik. 

Partfal omlása 

Az intézmény székhelyén a hegyoldal egy részén a meglévő támfal ellenére jelentős 

mennyiségű löszös talaj omlott le. Az esetről tájékoztattuk a Fenntartót, a szükséges 

intézkedések azonnal megkezdődtek, jelenleg is folyamatban vannak. A probléma elzárt 

területet érint, az intézmény működésére jelenleg nincs hatással. 

Fakivágások 

Több éves permetező kezelés ellenére székhelyünkön egy kb. 20 méter magas lucfenyő 

balesetveszélyessé vált, szakember tanácsára kivágásra került. Ezzel egy időben egy rovarok 

által károsodott barkafát is ki kellett vágatni, mert a szerkezetében történt változás 

meggyengítette, szintén balesetveszélyt jelentett. 

A kivágott fák pótlása nyár végén, ősszel fog megtörténni a határozatban szereplő javaslat 

betartása mellett.  

Tőrös darazsak megjelenése 

2021 őszén, majd 2022 tavaszán a székhelyen, kapuhoz közeli helyen nagy számban tőrös 

darazsak jelentek meg. Szakember tájékoztatása szerint védett faj, nem veszélyes az emberre. 

Méretük és egyedszámuk miatt jelenlétük zavaró különösen a gyermekeknek, de védettség 

miatt nincs lehetőség az eltávolításukra. Az intézkedésről a szülők tájékoztatása megtörtént. 

Falrepedések 

A tagintézményben jelentős falrepedések jelentek meg az épület több pontján. A Fenntartó a 

statikai vizsgálatot elvégeztette, azonnali beavatkozásra nincs szükség, azonban a repedések 

figyelemmel kísérése ún. gipszpecsétek elhelyezésével és folyamatos ellenőrzésével az 

intézmény számára feladat. 
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Villámhárító rendszer  

Továbbra is megoldatlan a Tagintézményben 2020-ban elvégzett villámvédelmi felülvizsgálat 

során megállapított hiányosságok és hibák javíttatása. Szakemberhiány miatt húzódik a 

feladat, a Fenntartó segítségét kell kérnem. 

12. Felújítási, karbantartási feladatok 

Az elfogadott 2022. évre vonatkozó költségvetés alapján a Munkatervben felsorolt feladatok 

jelentős része nem, vagy csak részlegesen fog megvalósulni, illetve további feladatok kerültek 

előtérbe, melyek elvégzése a nyár folyamán várható, ezért erről a pontról részletes beszámolót 

az intézmény nyári időszakáról szóló tájékoztatójában tudok majd érdemben adni. 

13. Ellenőrzési feladatok megvalósulása 

13.1.  Pedagógiai munka ellenőrzése 

13.1.1. Belső szakmai ellenőrzés 

• Vezetői ellenőrzés 

A nevelési év során kiemelt pedagógiai feladatként továbbra 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 22 látogatásokból 20 megvalósult. 

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. 

Tapasztalatként megállapítható, hogy az intézményben folyó nevelőmunka a pedagógiai 

program alapján, az egyéni fejlettség és életkori sajátosságok figyelembevétele mellett 

történik. 
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• Belső Önértékelést támogató munkaCSoport (BÖCS) 

A munkacsoport beszámolója a 3. számú mellékletben olvasható. 

• Partnereink elégedettségének mérése 

A Belső Önértékelési Csoport az intézményi önértékelési munka részeként 2021 

novemberében elvégezte a szülők és a kollégák elégedettségének mérését. Az adatok 

kiértékelését, és összegzését követően az alábbi eredmény született: 

Kiemelkedő területek: 
- Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 

- A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó gyermekek tervszerűen 

és rendszeresen kapnak segítséget. 

Fejlesztendő területek: 
- Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges 

eszközök rendelkezésre állnak.  

- Az intézményen belüli információáramlás. 

A következő nevelési év egyik feladata a fejlesztendő területek megerősítése lesz. 

13.1.2. Külső szakmai ellenőrzés  

• Minősítési rendszer működtetése  

2022. évi minősítési eljárás 

Egy pedagógus kolléga sem volt érintett a 2022. évi eljárásban. 

2023. évi minősítési eljárás 

Egy gyakornok kolléga jelentkezését kellett rögzíteni a rendszerben a Pedagógus I. 

célfokozatra. 

Pedagógus II., illetve Mesterpedagógus célfokozatra nem érkezett jelentkezés a kollégák 

részéről. 

• Tanfelügyeleti ellenőrzés 

Intézményi tanfelügyelet 

Pomázi úti székhelyünk szerepelt az Oktatási Hivatal 2021. évi tanfelügyeleti tervébe. Az 

eljárás lefolytatására a járványügyi helyzet miatt megkésve, a 2021/2022. nevelési év 
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során került sor. A szükséges dokumentumok feltöltése határidőre megtörtént, a helyszíni 

ellenőrzésre – több időpontváltozást követően -, 2022. május 26-án került sor. 

Az ellenőrzés részét képezte a szülőkkel és a pedagógusokkal lefolytatott interjú. Ennek 

előkészítésére, az érintettek tájékoztatására értekezlet/megbeszélés keretében került sor.  

Vezetői tanfelügyelet 

Az intézmény vezetője a 2021/2022. nevelési évben nem volt érintett. 

Pedagógus tanfelügyelet 

Az intézmény pedagógusai közül a 2021/2022. nevelési évben senki sem volt érintett. 

13.2. Tanügyi dokumentumok intézményvezetői ellenőrzése 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

2021/2022. mulasztási naplók 
ellenőrzése 

intézményvezető, 
vezető-

helyettesek 

2021. szeptember 30. 

2022. február 15. 
2022. június 15. 

Határidőre 

megvalósultak. 

2021/2022. csoportnaplók 
ellenőrzése 

intézményvezető, 
vezető-

helyettesek 

2021. szeptember 30. 

2022. február 15. 
2022. június 15. 
és/vagy 
csoportlátogatáskor 

Határidőre 

megvalósultak. 

Projektek meglétének 
ellenőrzése 

intézményvezető 2021. 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. 
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13.3.  Munkaügyi feladatok, dokumentumok ellenőrzése 

13.4.  Gazdálkodással kapcsolatos munkavégzés ellenőrzése 

Belső ellenőrzés 

A munkatervben meghatározott feladatok teljesítésén kívül az intézményben folyó 

gazdálkodási feladatok végzésének nyomon követése, ellenőrzése folyamatosan megtörtént. 

Külső ellenőrzés 

A Magyar Államkincstár ebben az évben is ellenőrizte az igényelt normatíva törvényességi 

feltételeit. A beszámoló beadásáig a jegyzőkönyv nem érkezett meg, de az ellenőrrel történt 

egyeztetések alapján remélhető, hogy az elszámoláskor szolgáltatott adatok pontosan kerültek 

leadásra. 

Az Állami Számvevőszék az intézmény integritásának monitoring típusú ellenőrzése során 

feltárt hiányosságokat azonnali intézkedésekkel megszűntettük. Intézményvezetőként az 

intézmény Panaszkezelési Szabályzatának kiegészítését kellett elvégezni, miszerint a 

közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatai évente áttekintésre kerülnek. 

  

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

Jelenléti ívek vezetésének 
ellenőrzése 

vezető-

helyettesek 

Minden hónap utolsó 
napja 

Határidőre 
megtörtént. 

KIR nyilvántartás ellenőrzése intézményvezető 2021. szeptember 30. 

2022. május 31. 
Határidőre 
megtörtént. 

Személyi anyagok ellenőrzése intézményvezető 2021. október 31. 
2022. május 31. 

Határidőre 
megtörtént 
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13.5.  Biztonságos működéssel kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése 

Terület Munkatervben 

meghat. 

időpont 

Felelős Megvalósulás 

Munka- tűz- és balesetvédelemi 
oktatás érvényességének 
ellenőrzése 

2021. 09. 01-ig, 

 

intézményvezető Megvalósult. 

Egészségügyi kiskönyvek 
érvényességének ellenőrzése 

2021. 09. 10-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 
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 liftek esetében 
megtörtént. 

Villámvédelmi felülvizsgálat 
érvényességének figyelemmel 
kísérése 

szükség szerint intézményvezető Nem volt releváns. 
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13.6. Tárgyi eszközök meglétének, állapotának ellenőrzése 

14. Kapcsolatok, együttműködések jellemzői 

14.1. Munkatársi kapcsolatok erősítését segítő feladatok, szervezetfejlesztés 

Cél Munkatervben meghatározott 
feladat 

Eredmény 

Új kollégák 
beilleszkedésének 
segítése 

„Mentor” kolléga kijelölése, 
folyamatos figyelem, segítés. 

Az új kollégák beilleszkedése 
többnyire zökkenőmentes volt. 
Néhány 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. 

A tervezett POK képzések 

megvalósultak, aktuális képzésekről 
kollégák tájékoztatása megtörtént. 
Munkaközösség megalakult, 

működött. 
BÖCS működése a második félévben 
rendkívül intenzív volt, aminek 

pozitív eredménye, hogy a különböző 

feladatellátási helyen dolgozó 
kollégák közötti kapcsolat erősödött. 
Team munkák szervezésére 
járványügyi okokból csak tavasztól 
kerülhetett sor. Ennek egyik kiváló 
produktuma a Nyitnikék Ovi 
varázslatos tündérmanó ösvényének 
elkészítése, működtetése. 

Feladat Felelős Határidő Megvalósulás 

Helyiségleltárok 
elkészítése 

ott dolgozó 
kollégák 

június 15. Folyamatban van. 

Átfogó leltár intézményvezető december 

31. 

Nyár folyamán fog megvalósulni. 

Selejtezés intézményvezető augusztus 

31. 

Nyár folyamán fog megvalósulni. 
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Munkatársi kapcsolatok 
erősítése 

Dolgozói ünnep szervezése, közös 
programok, hagyományok, 
működtetése. 

Júniusban fog sor kerülni 
hagyományos évadzáró 
ünnepségünkre, melynek tartalma 
kiemelten koncentráltan fog 

szervezetfejlesztési elemeket 
tartalmazni.  

Tavaly sikeres volt az alkalmazotti 

közösség augusztusi kirándulása, így 
ezt idén is megszervezzük. 

Összetartozás érzésének 
erősítése 

Logóval ellátott munkaruha 

biztosítása a kollégáknak. 
Megvalósult. 

Erősségek és fejlesztendő 
területek feltérképezése 

Munkatársi elégedettségi kérdőív 

 

A kérdőíves felmérés megtörtént, az 
eredmények alapján készült 
fejlesztési terv kibontása, 
megvalósítása a köv. év feladata lesz. 

Kommunikáció jellemzői 

A járványügyi helyzet miatt 2022 áprilisáig a találkozások lehetősége rendkívül korlátozott 

volt. Az amúgy is ritka intézményközi találkozások kimaradtak, csak online, vagy telefonon 

tudtak érintkezni a kollégák. 

Közös feladatok szervezésével próbáljuk a korábban meglévő kommunikációs csatornákat, 

kollégák közötti interakciókat visszaállítani. 

Honlap működtetése 

Honlapunk folyamatos karbantartásáról óvodatitkár kollégánk gondoskodik, hogy a szülők 

informálása naprakész legyen. 

14.2. Szülői kapcsolattartás feladatai 

A napi működés, kapcsolattartás elősegítése érdekében 2022 decemberétől az 

intézményvezetőn kívül a vezető-helyettesek, és az óvodatitkárok is rendelkeznek hivatali 

mobiltelefonszámmal, így ügyintézéstől függően a szülők számára biztosított a kollégák 

közvetlen elérésének lehetősége. 
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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 

2022. 04. 13. Megvalósult.  

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

2022. 06. 08 Megvalósult. 

A nevelési év során az egyik csoportunk működését rendkívüli esemény zavarta meg, 

ezért szükséges volt azonnali szülői értekezlet összehívására (2022.02.22.). A szülők 

megértő és támogató magatartása segítette, hogy a csoport a nehézségen túl tudjon jutni. 

Óvodapedagógusok által tartott szülői értekezletek 

Téma Tervezett 

időpont 
Megvalósulás 

Nevelési év aktualitásai, csoportjellemzők, programok 
ismertetése, SzK választás. stb. 

2021. 09. 10-ig Megvalósultak. 

Második félév aktualitásai, beiskolázás, aktualitások óvodapedagógus 
döntés szerint 

Megvalósultak. 

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

2022. 06. 08. Megvalósult. 

14.2.2. Fogadóórák tartása 

Célja, a szülő egyéni problémáinak, kéréseinek, igényeinek, elégedettségének vagy 

elégedetlenségének megbeszélése, illetve a szülők tájékoztatása gyermekük neveltségi, 

fejlettségi szintjéről, óvodai életéről. 
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 Tervezett időpont Felelős Megvalósulás 

Intézményvezető 
által tartott 
fogadóórák. 

Szükség és igény szerint, 
egyeztetett időpontban. 

intézmény-vezető 2021.11.04. 

2022.02.22. 

2022.03.18. 

2022.05.09. 

2022.05.27. 

2022.05.30. 

2022.06.03. 

Óvodapedagógusok 
által tartott 
fogadóórák. 

Kéthavonta, ezen túl szükség 
és igény szerint, egyeztetett 

időpontban, csoportnaplóban 
dokumentálva. 

óvoda-

pedagógusok 

Többségében 
ütemterv szerint 
megvalósultak.  

Gyógypedagógusok, 
logopédusok által 
tartott fogadóórák. 

Szeptemberi szűrést követően, 
illetve igény szerint. 

gyógypedagóguso
k, logopédusok 

2021. 

októberben, és 
aktuális 
esetekben az 

igények alapján. 

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 
megismerkedhess

enek az 

intézménnyel, a 
pedagógusokkal. 

Szülők a 
gyermekeikkel két 
órát tölthetnek 
intézményünkben, 
akár minden 
csoportot 

végiglátogatva. 

2022. 04. 23. intézmény-

vezető 

A program a 

tervezettek szerint 

megvalósult. 

14.2.4. Szülői közösség (továbbiakban SzK) munkájával kapcsolatos feladatok 

Célja: 

  - a szülők konstruktív bevonása az óvoda működését meghatározó feladatokba, 

 - a feladatok ismertetése, 

 - a döntési, véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogok gyakorlása 
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Tervezett feladat Tervezett 

határidő 

Felelős Megvalósulás 

Szülői közösség tagjainak 
megválasztása 

2021. 09. 11. óvodapedagógusok Határidőre 
megtörtént. 

SzK szülői értekezletek 2021. 09. 14. 

2022. 02. 

és szükség 
szerint 

intézményvezető 2021.09.14. 

2021.11.09. 

2022.02.15. 

2022.05.18. 

Egyéb kapcsolattartás az 
intézmény és SzK között 

folyamatos intézményvezető Megvalósult. 

Éves munkaterv 
véleményeztetése 

2021. 09. 17. intézményvezető Megtörtént. 

Elkészült alapdokumentum-

módosítások véleményeztetése 

szükség szerint intézményvezető Megvalósultak. 

Részvétel SzK saját, zárt 
értekezletein  

Egyeztetés 
szerint 

Szk elnök, 
intézményvezető 

Nem volt ilyen 

esemény. 

Az adventi időszakra a szülők egy komplex programra tettek javaslatot: sütivásárt, közös 

éneklést és közös fenyődíszítést terveztek a székhelyen található tornaterem előtti 

területen. Ennek a részleteinek kidolgozására 2021. november 9-én a szülői közösség 

képviselőivel megbeszélést tartottunk. A járványhelyzet alakulása miatt sajnos a tervezett 

rendezvény elmaradt. 

A Tagintézményünk körzetében, szülői-pedagógusi összefogással a város már több 

pontján évek óta működő Sétáló adventi naptár program kibővítésre került. Remek 

szervezéssel és tenni vágyással nagyon színvonalas lett a megvalósítás. 

A tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok között szerepelt, hogy a székhelyre 

járó szülői közösség kijelölt tagjaival az Oktatási Hivatal delegáltjai interjút készítenek. 

Erre 2022. május 26-án került sor, melynek előkészítése miatt az érintett szülők 2022. 

május 18-án egy tájékoztató megbeszélésen vettek részt. 
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14.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Egyesület 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

A német nemzetiségi csoportot a 2021/2022. nevelési évtől új kollégák vették át. Az 

együttműködés megalapozása érdekében 2021. augusztus 30-án a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Budakalász elnöke Lávinger Ildikó, és helyettese Harmati Lajos látogatást tett 

intézményünkben, ahol a megismerkedést követően volt lehetőség megbeszélni a közös 

munka kereteit, lehetőségeit. 

Együttműködés tartalma a 2021/2022. nevelési évben: 

• együttműködési megállapodás kötése, 

• véleménynyilvánítási jog gyakorlása az intézmény alapdokumentumainak 

módosításakor, 

• hagyományőrző eseményeken, városi rendezvényeken részvétel, 

• segítségnyújtás humánerőforrás toborzásához, 

• segítségnyújtás jogszabály értelmezéséhez 

Német Nemzetiségi Egyesület 

Az együttműködés, találkozás a hagyományőrző események alkalmával valósult meg. 

A német nemzetiségi csoport éves beszámolóját a 4. számú melléklet tartalmazza. 

14.4. Budakalászi Óvodásokért Alapítvány  

A Budakalászi Óvodásokért Alapítvány elsődleges célja, a Budakalászi Nyitnikék Óvodába 

járó gyermekek intézményi környezeti feltételeinek javítása.  

A kuratórium összetétele 2021-ben változott, de továbbra is kollégák alkotják. 

Nagy örömünkre, hosszú idő után ismét mindkét alapítványi családi programunkat meg 

tudtuk tartani. A tapasztalat és a visszajelzések alapján mindkét rendezvény rendkívül sikeres 

volt! 
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14.5. Egyéb partnerekkel megvalósuló együttműködés 

Partner Együttműködés 
formája 

Főbb tartalma a 2021/2022. nevelési évben 

Fenntartó Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Az intézmény működéséhez kapcsolódó 
ügyintézések. 
Részvétel bizottsági üléseken. 
Részvétel képviselő-testületi üléseken. 
Egyeztetések, konzultációk. 

Budakalászi Telepi 
Óvoda 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Szükség szerinti 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. 

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 
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Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás 

BTMN 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  

Molnár István Lotár 

madarász 

Személyes 
kapcsolattartás az érintett 
csoportok 

pedagógusaival, 
gyermekeknek tartott 

foglalkozások vezetése 

Előre egyeztetett időpontban és tartalommal kül- 
és beltéri foglalkozások vezetése. 
 

Székely Kft. Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatás tartása, ezekkel a témákkal kapcsolatos 
ügyintézés. 
 

Kós Károly 
Művelődési Ház 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás 

Egyeztetés programokkal kapcsolatban.  

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. 

Atipikus 

találkozások csoport  
egyeztetések, 
konzultációk 

A novemberben alakult csoportnak több 
pedagógus kollégánk aktív tagja. Remek 
lehetőség a szülői-szakmai együttműködés 
erősítésére. 
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15. Az intézményt érintő programok, rendezvények 

Az egészségügyi veszélyhelyzet idén részben korlátozta a programok, rendezvények 

szervezését.  

15.1.  Családi intézményi programok, rendezvények 

Idén mindkét hagyományos családi intézményi programunkat sikerült nagy sikerrel 

megtartanunk. A Szüreti Mulatság 2021. szeptember 23-án, a Nyitnikék Nap pedig 2022. 

május 21-én került megrendezésre. 

15.2. Sétáló Adventi Naptár, Varázslatos tündérmanó ösvény 

Idén két olyan új programunk is megvalósult, melyek mind az óvodai közösségünkre, mind a 

budakalászi családokra is közvetlen pozitív hatással voltak.  

Budakalászon sok olyan kisgyermekes család van, akik új lakosként még nem ismerik a 

települést, illetve sok olyan család is van, akik cél nélkül nehezen indulnak el sétálni. Az 

indító gondolat mindkét program esetben az volt, hogy milyen módon lehetne ezeket a 

családokat bekapcsolni Budakalász keringésébe, motiválni őket a kapcsolatépítésre, a 

lakóhelyük közvetlen megismerésére. 

A Sétáló Adventi Naptár már évek óta működő program volt a város más részén, ebben a 

nevelési évben kollégák és szülők nagyszerű együttműködésének köszönhetően a 

Tagintézményünk környékére is sikerült kiterjeszteni. 

A Nyitnikék Ovi varázslatos tündérmanóösvény program a tagintézményünkből indult, és a 

székhelyünkre is kiterjedt. A kollégák fantasztikusan kreatív ötletekkel varázsolták a 

környéket mesebirodalommá, sok-sok örömet okozva gyermekeknek és felnőtteknek 

egyaránt. Ezúton is köszönöm minden alkotónak a nagyszerű munkát, és Nagy Zsóka 

kollégánknak az ötletet és a program folyamatos menedzselését. 
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15.3.  Intézményen belül megvalósult, gyermekeknek szervezett kulturális és 

jeles napokhoz fűződő programok 

Székhely Tagintézmény 

• Állatok Világnapja 

• Adventi gyertyagyújtás 

• Mikulás  

• Karácsony 

• Farsang 

• Ócenárium 

• Föld Napja 

• Évzárók 

• Zsuzsó bohóc előadása 

• Bogárháton bemutató 

 

• Állatok Világnapja 

• Adventi gyertyagyújtás 

• Mikulás  

• Karácsony 

• Medve nap 

• Farsang-pizsamaparty, párnacsata 

• Ócenárium 

• Föld Napja 

• Anyák Napja 

• Madarak és Fák Napja 

• Évzárók 

• Kispárna zenekar fellépése 

• Varázstamás fellépése 

• Doboz u. 1. előadás 

15.4.  Gyermekeknek szervezett külső helyszíni programok 

Kirándulások, kulturális programok 

A tevékenységközpontú pedagógiai program, és az élményalapú pedagógia szerves része, 

hogy a gyermekcsoportok eljussanak az aktuális projektjükhöz kapcsolódó helyszínre, vagy 

hogy az intézménybe vendég előadókat, szervezeteket hívnak. Ezek közül néhány: 

• Almaszedés Csobánkán  

• Madarászovi:  a foglalkozásokat szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező madarász 

vezeti. Külső foglalkozásokhoz többnyire közeli erdő, mező adta a helyszínt, a 

patakvizsgálatra Visegrádon került sor. 

• Szentendre (Közlekedési Múzeum, kis állatkert, Duna-part) 

• Tűzoltóság Pomázon 

• Rendőrségi bemutató 

• Városon belül: üzletlátogatások, terménygyűjtések, jégpálya, háziállatok látogatása, 

kézműves foglalkozás keramikusműhelyben stb. 
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15.5.  Az intézmény dolgozóinak szervezett közösségépítő programok 

Tavaszig nem igazán volt lehetőség közösségépítő programok szervezésére, de igyekeztünk 

megtalálni a lehetőségeket. 

2021. december 4-én, az Adventi Gyertyagyújtáson a Patakpart Iskolával közösen adtunk 

műsort. A gyermekek mellett szinte a teljes munkatársi közösségünk is aktív résztvevője volt 

a fellépésnek. 

2022. március 26-i Várostakarításon 21 fő kollégával, kiegészítve családtagjaikkal, összesen 

közel 40 fővel próbáltunk tevékenyen hozzájárulni Budakalász megtisztításához. A nemes cél 

mellett remek közösségformáló program volt. 

2022. június 10-én lesz az intézmény, most már hagyománnyá vált évadzáró programja. Idén 

a szokásos program mellett kiemelten készülünk kooperációra, kapcsolatépítésre ösztönző 

feladatokkal. 

2021. augusztus 24-én tartott egész napos kirándulás remekül megalapozta a kollégák 

kapcsolatát, segítette az új kollégák beilleszkedését. A jó tapasztalat miatt ezt meg fogjuk 

ismételni 2022 augusztusában. 

15.6.  Városi rendezvények, melyeken a kollégák segítőként részt vettek 

Program Várható időpontja Résztvevő kollégák 

száma 

Tour de Kalász 2021. 09. 19.  6 fő 

Tófutás 2021. 10. 09.  9 fő 

Tófutás 2022. 04. 09.  4 fő 

Kevélyre fel! 2022. 05. 01. 15fő 

16. Üzemi balesetek, gyermekbalesetek 

16.1. Üzemi balesetek 

Üzemi baleset a nevelési év során nem történt. 

16.2. Gyermekbalesetek 

A gyermekek balesetmegelőző felkészítése félévente minden csoportban megtörtént. 

A nevelési év során két esetben volt szükség komolyabb intézkedésre, mentő hívására, de 

szerencsére egyik esetben sem történt nagyobb baj. 
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1. számú melléklet 

Évértékelés- Fejlesztő munkaközösség 

Munkaközösségünk a 2021/22 –es tanév szeptemberében alakult meg, eleinte egy lelkes 

csoport részvételével, ahol nemcsak a gyógypedagógusok és óvónők, de néhány pedagógiai 

asszisztens is jelezte érdeklődését. 

Az első, szeptemberi megbeszélésen a már megfogalmazott terveket beszéltük meg, melyik 

programot, mikor szeretnénk megvalósítani, ill. milyen formában. Az óvodapedagógus 

kollégák részéről egyértelműen megfogalmazódott az igény arra, hogy továbbra is segítséget, 

támogatást szeretnének kapni a fejlesztőktől, az egyes gyerekeknél, konkrét estekben, 

problémák felmerülése esetén. Egyetértettünk abban, hogy az eddig is működő közös 

fogadóóra a szülőkkel SNI, BTMN gyereknél eredményes, továbbra is szeretnénk megtartani 

ezt a gyakorlatot problémás esetekben. A logopédusok és gyógypedagógusok a többi 

intézmény felé való nyitást, szakmák közötti kapcsolatokat és tapasztalatmegosztást is nagyon 

fontosnak tartottuk. (Szakszolgálat, iskolák, óvodák)  

A nyitás tervei sajnos- az újabb járvány miatti szigorítások következtében- kissé másképp 

alakultak, mint szerettük volna. Az első osztályosok, tavalyi nagycsoportosok meglátogatása 

sajnos idén is elmaradt. 

Októberben az egyéni fejlesztési tervek kerültek megbeszélésre. Ki írja, milyen időtartamra, 

hogyan jelenik meg az óvodai csoportnaplóban ill. a tervezésben az SNI és BTMN gyermek. 

Eddigi tapasztalatok megbeszélése. 

A Szakszolgálat online tartott ebben a hónapban egy tájékoztatót, amin mi fejlesztők is részt 

vettünk és megkaptuk a tanévre a tájékoztatót beiskolázásról, és a vizsgálatra küldendő 

gyerekek szükséges adminisztrációjával kapcsolatos tudnivalókról. 

Logopédus kolleganőnk Mátrai Detti a beszédindításról, fejlesztésről tartott egy tartalmas 

ismertetőt a fejlesztő kollégák körében a nevelés nélküli munkanapon. 

Novemberben szintén az óvónőkkel együtt, a problémás esetekről és megoldási módokról 

osztottuk meg konkrét tapasztalatainkat, ötleteinket. Ki milyen „stratégiát”, praktikát 

szenzoros, vagy egyéb eszközt alkalmaz, kinél, mi vált be.  Beszéltünk a tevékenységekhez 

kapcsolódó folyamatábrákról, az idő strukturálásához nyújtott vizuális ábrákról, ami nagyon 



 

 

 

fontos főképp autista és ADHD gyerekeknél a bejósolható, kiszámítható környezet 

biztosításához. Bemutattunk néhány, általunk alkalmazott folyamatábrát és ahol kérték és 

szükséges volt eljuttattuk a csoportba is. 

 Decemberben a közös adventi éneklés legalább egy minimális, pillanatnyi kapcsolódási pont 

volt a Patakpart Iskolával. 

Februárban a szigorítások miatt összeülni nem tudtunk, de a közös óvodai online 

továbbképzés kapcsán került sor a „Logopédiai hídépítő„ c. kiadvány igényének felmérésére. 

A kiadvány hónapokra lebontva tartalmaz konkrét, beszédfejlesztésre és a beszédszervek 

ügyesítésére alkalmas, artikulációt segítő játékokat, melyek logopédiai fejlesztést 

megalapozhatják és minden óvodapedagógus számára könnyen kivitelezhetőek. A 

Szakszolgálattól való megrendelés után kiosztásra került a csoportokban, mindkét 

telephelyen. 

Márciusban a fejlesztő kollégák és egy óvónő tartottunk tapasztalatcserét munkánkról, és 

ekkor még egy megvalósítandó tervünkről is beszélgettünk a közös játékdélutánról, szülőkkel. 

Sajnos ezt a szintén érvényben lévő szigorú szabályok és a betegségek miatt halasztani 

kényszerültünk. (remélem jövő tanévben sikerül) házi bemutatókon később bepillanthattunk 

egymás munkájába, majd áprilisban BÖCS kérdéssort adaptáltuk a helyi intézményi 

viszonyainkra közös munkával a fejlesztő kollégákkal. A Patakpart Iskola és a Kalász Suli 

pedagógusaival, és fejlesztőjével személyes találkozó keretében beszéltünk a leendő első 

osztályosokról, személyre szabott „útmutatót” adva róluk, hogy könnyebbé válhasson 

beilleszkedésük az iskolai életbe. 

Májusban az utolsó alkalommal az SNI gyermekek fogadásáról beszélgettünk ill. 

rögzítettünk is néhány gondolatot, hogy egy protokoll jöhessen létre óvodai beilleszkedésüket 

elősegítendő. Ennek összeállítása még folyamatban van, mert szeretnénk megkérdezni az 

óvoda mindkét telephelyén dolgozó kollégákat. 

2021. november hónapban tartotta első összejövetelét a Faluházban az „Atipikus 

találkozások„ szülői csoport, amely egy aluról szerveződő civil szervezetként célul tűzte ki, 

hogy a köznevelés minden érintett szereplőjét  összefogva küzd a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek megfelelő ellátásáért, felkutatva az ehhez szükséges anyagi forrásokat is. 

Ennek érdekében ez év májusáig tartották havonta üléseiket, amelyen jómagam is mindvégig 

jelen voltam - több kollégámmal és az óvodavezetővel-, mert érdekesnek és tanulságosnak 





 

 

 

2. számú melléklet 

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 

2021/2022. NEVELÉSI ÉV 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel kötött együttműködési megállapodás 

keretében, intézményünk gyermekvédelmi munkáját szociális segítő támogatja. 

Cél: 
- 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. 

Feladat: A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

felismerése, segítségnyújtás, valamint együttműködés a külső intézményekkel, 

szakemberekkel. Az óvodai szociális segítő szolgáltatás bevezetése, működtetése. 

Felelősök: intézményvezető, székhelyen Egeiné Stenger Beáta, tagintézményben Bucsánszki 

Beáta és minden, az intézményben dolgozó óvodapedagógus. 

Munkatervben 

meghatározott 
feladat/tevékenység 

Felelős Határidő Megvalósulás 

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

óvodapedagógusok 2021. 09. 30. Határidőre megtörtént. 

A gyermekvédelmi 
nyilvántartás felülvizsgálata, 
aktualizálása 

óvodapedagógusok 2021. 10. 05. Folyamatosan megvalósuló 
feladat. 

Jelzőrendszeri találkozókon 
részvétel 
 

intézményvezető, 
gyermekvédelmi 
felelősök 

 

meghirdetett 

időpontokban 

Jelen voltunk: 

2021.10.20. 

2022.03.28. 

2022.04.31. 

Igény szerint részvétel a 
családlátogatásokon. 

óvodapedagógusok folyamatos Családlátogatásra 
gyermekvédelmi 
szempontból nem került sor. 



 

 

 

Fogadóórák, konzultációk 
szülőkkel 

intézményvezető szükség 
esetén 

7 alkalommal volt szükség 
ilyen találkozóra. Ezek 
közül 2 szülői, 5 
intézményvezetői 
kezdeményezésre történt. 

Októberi statisztikához adatok 
gyűjtése 

intézményvezető, 
óvodatitkárok 

2021. 09. 30. Határidőre megvalósult. 

Szükség szerinti 
kapcsolattartás, konzultáció a 
családsegítővel, a gyámügyi 
csoporttal 

gyermekvédelmi 
felelősök, 
intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

folyamatos A nevelési év során két 
alkalommal volt szükséges 
hivatalos jelzés küldésére, 
de több esetben történt 
konzultáció. Folyamatos 
kapcsolattartás volt az óvoda 
és a családsegítő dolgozói 
között. 

Alapítványi támogatáshoz 
információk nyújtása 

óvodapedagógusok folyamatos Az esélyegyenlőség 
biztosításának érdekében ez 
folyamatosan megvalósult. 

Folyamatos tájékozódás az 
óvodapedagógusoktól a 
gyermekek, családok 
helyzetéről 

intézményvezető folyamatos Megvalósult. 

Kapcsolattartás a Pedagógiai 
Szakszolgálattal, a 
Családsegítővel és a 
Gyermekjóléti Szolgálattal 

intézményvezető folyamatos Megvalósult. 

Gyermekvédelmi munka 
értékelése 

gyermekvédelmi 
felelősök, 
intézményvezető 

2022. 05. 30. Megvalósult. 

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 2020 szeptemberében kötöttük meg, majd ezt követően megkezdődött a közös 

munka. Az azóta eltelt időszakban két személyi változás volt, legutóbb 2022. február 25-én 

én. Az új kollégával kezdettől kiváló együttműködése van az intézménynek, valódi szakmai 

támaszt tud nyújtani az óvodában dolgozó kollégáknak. 

  





 

 

 

3. számú melléklet 

Belső Önértékelést támogató Csoport munkatervének értékelése 

2021-2022. tanév 

 

1. Intézményi önértékelési feladatok 

 

A BÖCS csoport egyik fontos feladata ebben a tanévben a járványhelyzet miatt elmaradt 
önértékelési eljárások bepótlása az idén sorra kerülő kollégák mellett. Ezt sikeresen 

megvalósítottuk. 13 pedagógus önértékelésére került sor a nevelési év során. Adatvédelmi 
okokból a részletes látogatási beosztást az irattárban található beszámoló melléklete 
tartalmazza. 

A pedagógusok a bemutató foglalkozásokra lelkiismeretesen készültek, sok ötlettel 
gazdagították egymás munkáját. Az önértékelési dokumentumokat határidőre elkészítették.  

2. Intézményi tanfelügyelet 
A Belső Önértékelést támogató Csoportnak jelentős feladatot jelentett az intézmény 
székhelyét érintő tanfelügyeleti látogatásra történő felkészülés. 

  

Feladat Határidő Felelősök Eredmény 

A tanfelügyeleti 
ellenőrzésbe bevontak 
körének 
meghatározása, 
értesítése 
(pedagógusok, szülők) 

 

 

2021.09.10. 

 

 

BÖCS tagok 

 

 

2022.01.21. 

Pedagógusok 
elégedettségét mérő 
kérdőívek /kiosztás, 
elemzés/ 

 

2021.11.08. 

 

BÖCS tagjai 
 

2022. 03.21 

 

A szülők 
elégedettségét mérő 
kérdőívek /kiosztás, 
elemzés/ 

 

2021.11.08. 

 

BÖCS tagok 

óvoda-pedagógusok 

 

2022.03.21. 

Fenntartó 
elégedettségének 
mérése 

 

2021.11.30. 

BÖCS tag 

Nagy Zsóka 

 

2022. március 

A pedagógusok és a 
szülők képviselőivel 
készített interjúk 
jegyzőkönyvének 
elkészítése 

 

 

2022.03.31 

 

BÖCS tagok 

Pomázi út 

 

határidőre 
megvalósult 

Az intézményi 
dokumentumok 

elemzése, a 

 

2022.04.14. 

 

BÖCS tagjai 
 

határidőre 
elkészült 





 

 

 

4. számú melléklet 

Német nemzetiségi nevelés évértékelője a 2021-2022 nevelési évre. 
 

Csoport rövid bemutatása: 

Szeptemberben 11 új gyermek érkezett a csoportba, 13 gyermeket örököltünk meg 
elődjeinktől és mi magunk is új pedagógusai voltunk a csoportnak. Ezért a beszoktatási 
időszak mindenki számára az egymás megismeréséről és a csoportos szabályok közös 
kialakításáról szólt. Az újonnan érkezett gyermekek közül 2 nagycsoportos korú, 2 középső 
korú és 7 kiscsoportos korú gyermek volt, így csoportunkba 24 gyermek jár, melyből 13 
gyermek nagycsoportos, 4 gyermek középső és 7 kiscsoportos korú.  A nagycsoportos korú 
gyermekekből 7 elballagott, biztosan megkezdi a következő tanévben az iskolai tanulmányait. 
3 Beilleszkedési tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekünk van, és van olyan 

gyermekünk, aki nehezen fogadja el a csoport szabályait, nehezen tud a közösséghez 
alkalmazkodni, rendszeres dühkitöréseivel nehezíti a csoport mindennapi életet. Ennek oka 

lehet, hogy ezen a területen a családi háttér egészen más értékrendet képvisel. Jelenleg 2 

olyan családunk van, akik német nyelvterületről hazaköltözve választották csoportunkat, 
náluk a német nyelv használata napi szinten aktívan jelen van. Tapasztalatunk szerint a 
szülőknek nagyon fontos, hogy gyermekük már az óvodában megismerkedhessen a német 
nyelvvel, van, akinek identitásából adódóan, van akinek mint idegennyelv fontos. 

 

Nemzetiségi nevelés a csoportban: 

Csoportunkban folyó német nemzetiségi nevelésünk célját sikerült az év folyamán 
megvalósítani, vagyis a gyermekekben pozitív kapcsolatot alakítottunk ki a német nyelv iránt, 
a német nemzetiségi szokások, hagyományok ápolása közben megismertettük velük a német 
nemzetiség kultúráját, nemzetiségi identitástudatukat kialakítottuk, erősítettük. Szeptember 
hónapban az „alltägliche” szituációkban fokozatosan vezettük be a német nyelv használatát, 
így a gyermekek számára természetessé vált a szituációs helyzetekben a nyelvhasználat, év 
végére otthonosan mozogtak már benne. Az éves tervezésünk során is az alaptémakörökkel 
foglalkoztunk, ami jó döntés volt, mert a 2 Németországból hazaköltöző család gyermekén 
kívül a többieknek semmilyen nyelvi tudása nem volt. A mindennapok során folyamatosan 
ismétlődő tevékenységekben az állandóan visszatérő mondatmodellek, kifejezések, 
szókapcsolatok használatával kialakítottuk a receptív nyelvhasználatot minden 
gyermekünkben, a nagyobbakban produktív használatot is sikerült kialakítani. Rengeteg 
munkával és energiával járt ebben a csoportban a nemzetiségi nevelést kialakítani, hiszen 1 

német nyelvű könyv és 1db német CD állt a rendelkezésünkre. Ezért az év során sok energiát 
fektettünk a szemléltető eszközök elkészítésébe. 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 megfogalmazott fejleszteni kívánt területeket is többé kevésbé sikerült 
megvalósítanunk. 

Csoportszobánkban az állandó sváb sarok kialakítása megvalósult, azonban a folyosón még az 
állandó kiállítás jövő évi feladatként várat magára. Ettől függetlenül a nemzetiségi értékek és 
kultúra közvetítése érdekében a projektjeinkhez kapcsolódóan igyekeztünk minden 
lehetőséget megragadni és a gyerekek felé közvetíteni. 

Sikerült kialakítani a nemzetiségi identitástudatot a gyermekekben, a hagyományápolást a 
szülők együttműködésével. 

Felvettük a kapcsolatot a Dunabogdányi német nemzetiségi óvodával, ahol Bucsánszki Beáta 
hospitálás keretein belül megismerhette jó gyakorlatukat, dokumentációjukat és a mindennapi 
munkájába beillesztette az ott látott gyakorlati megvalósításokat. 

 

Az óvodai nevelésben megjelenő ünnepeket is megünnepltük német nyelven a gyermekekkel 

a német nemzetiségi hagyományok kiemelésével.  

Csoporton belül az Advent/Advent, Luca nap/Lucia Tag, Mikulás/Nikolaus, 
Farsang/Fasching, Anyák napja/Muttertag ünnepeket sikerült az eltervezettek szerint 
megünnepelni, sajnos a húsvét/Ostern mozgó ünnepként idén kisebb hangsúlyt kapott, hiszen 
a nemzetiségi délután hetében volt. A szülőkkel tervezett közös ünnepek közül Márton 
nap/Martinstag, Német Nemzetiségi nap/ Tag der Deutsche Nationalitäten, Évzáró, iskolások 
búcsúztatása/Jahresabschluss, Abschied von den Großen ünnepeket sikerült közösen 
megünnepelni a karácsony/Weihnachten kivételével, amit a Covid járvány miatt örültünk, 
hogy csoportunkban a gyermekekkel meg tudtuk ünnepelni. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal és Egyesülettel közös ünnepek is sikeresen 

megvalósultak. Nagy sikert aratott a gyermekek és szülők körében az év elején csoportépítés 
céljából betervezett városnapok alkalmával a Schmidt udvarban Bucsánszki Beáta által 
megtartott táncház, jól összekovácsolta a „régi” ovisokat az újonnan érkezőkkel, a szülők itt 
kötetlenül ismerkedhettek egymással és a csoport pedagógusával, hiszen ő is új volt a 
csoportban. Sajnos a karácsony előtti Adventi hangversenyen a Kalászi templomban nem 
tudtunk részt venni, pedig készültünk a gyermekekkel. Pont ebben az időszakra csúcsosodtak 
ki csoportunkban a covid miatti megbetegedések. A Német Nemzetiségi napot csoportunk 
hagyomány őrző műsora nyitotta meg. Aktívan vettünk rész a Májusfa díszítésen és állításon, 
pénteken május 29-én a TrachtTag-hoz is kapcsolódva viseletben sétáltunk le a svábház 
udvarára és díszített csoportunk egy saját májusfát, egyben a Heimatmuseum-ot is 

megtekintettük a gyerekekkel. Másnap szombaton többen is csatlakoztak a hivatalos májusfa 



 

 

 

állításra, ahol a gyerekeknek nagyon tetszett a táncos műsor is és megfogalmazódott bennük, 
hogy szívesen táncoltak volna ők is fúvós zenére.  

 

Betervezett projektjeink: 

Téma: Élmény:  

Állatok/ Tiere séta egy állattartóhoz megvalósult 
Őszi kincsek/ Herbstschätze Séta, terménygyűjtés megvalósult 
Testünk védelme/ Der Schutz 
unseres Körpers 

Védőnői látogatás, vagy 
Védőnők vendégségbe 
hívása 

megvalósult 

Várakozás/ Die Erwartung 
(Advent) 

Közös gyertyagyújtás megvalósult 

Mikulás/ Nikolaus Mese előadás megvalósult 
Várakozás/ Die 
Erwartung(Advent) 

Családi fotók nézegetése megvalósult 

Luca nap/ Luciatag 
Várakozás/Die Erwartung 
(Advent) 

Karácsony a csoportban megvalósult 

Idő múlása/ Das Vergehen der 
Zeit 

Szilveszter, újév köszöntés megvalósult 

Téli örömeink/ Winterlustigkeiten Korcsolyázás megvalósult 
Állatok télen/ Die Tiere im Winter Madarászovi foglalkozás megvalósult 
Farsang/ Fasching Farsangi bál megvalósult 
Ébredő természet/ Die 
erwachende Natur 

Séta – kertek megfigyelése megvalósult 

Fel, fel vitézek/ Auf auf Helden Március 15. ünnepség megvalósult 
Víz, víz tiszta víz, / Wasser, 
Wasser, klares Wasser 

Duna partra kirándulás megvalósult 

Nyuszi ül a fűben/ Die Hase sizt 
im Gras 

Húsvét megvalósult, kevés 
módosítással 

Nemzetiségi hét / 
Nationalitätenwoche 

Szereplés a nemzetiségi 
napon 

megvalósult 

Kedves anyukám/ Liebe Mutti Anyák napi ünnepség megvalósult 
Madarak és Fák napja/ Tag der 
Bäume und Vögel 

Madarász ovi foglalkozás megvalósult 

Óvodától iskoláig/ Vom 
Kindergarten bis zur Schule 

Csoport évzáró és ballagási 
ünnepsége 

megvalósult 

Egyszer volt, hol nem volt / Es war 
einmal… 

Könyvtár látogatás megvalósult 

Indul a nyár/ Der Sommer ist hier! Vizi csata megvalósult 
 

Kapcsolattartás: 

A munkatervben megfogalmazott tervek alapján minden téren megvalósult a szülőkkel való 
kapcsolattartás, kommunikáció, vagyis szülői értekezleten, fogadó órán, csoportos 
programokon, rendezvényeken, csoport fali újságján, csoport facebook oldalán tájékoztattuk a 
szülőket a nyelvi nevelés eredményességéről. Egész évben aktívak voltak, mindenben 
segítették munkánkat. 




