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BEVEZETÉS 

 

Jelen beszámoló a Budakalászi Telepi Óvoda 2021/2022-es nevelési évben történt szakmai és 

működési tevékenységeinek eredményeiről szól.  

A beszámoló készítésének alapja:  

• a 2021/2022. nevelési év éves munkaterve 

• az óvoda helyi pedagógiai programja 

• az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 

Elsődleges cél és feladat a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása, a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása, valamint intézményünk törvényes működtetése. 

Intézményvezetőként felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos 

gazdálkodásért, az intézmény gazdálkodási feladatainak megszervezésért, a tervezési, 

beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért. Fontosnak tartom a 

szabályszerű, átlátható, takarékos gazdálkodást. 

Bár a koronavírus járvány miatt bevezetésre került különleges jogrend, illetve az egészségügyi 

veszélyhelyzet miatti korlátozások a nevelési év során fokozatosan enyhültek a terv és a 

megvalósítás összevetése még idén is sok eltérést mutat. 

 

A nevelési év végi beszámoló a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 149.§(1) bekezdés c) és a 

150.§(1) bekezdés a) pontja szerint az önértékelési rendszert támogató informatikai rendszerbe 

feltöltendő dokumentum. 
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1 PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK  

 

1.1 Tervezés 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal, és a nevelőtestület 

bevonásával készült, hiszen a nevelési év feladatainak meghatározása, a megvalósítás, a 

megvalósítás ütemének tervezése, csak közös munka eredményeként valósulhat meg. 

Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve azt már a munkaterv készítésekor tudtuk, hogy a 

járványügyi előírások nevelőmunkánk folyamatát idén is befolyásolják majd, és sokszor lesz szükség 

a tervek felülvizsgálatára, a jogszabályi és veszélyhelyzeti aktualitásoknak megfelelően.  

 

 

1.2 Megvalósítás 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervekben a csoportnaplókban. A gyakorlati 

megvalósítás során szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni szükségleteit, ugyanakkor biztosítjuk 

az óvodapedagógusok módszertani önállóságát. A nevelést segítő eszközök és a nevelési módszerek 

kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történt. 

 

Erősségek:  

✓ Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése 

✓ A család és az óvoda együttműködése 

✓ Differenciálás a nevelés – fejlesztés során 

✓ Pedagógiai asszisztensek bevonása a szakmai csoportmunkába 

 

Nehézségek, elmaradások 
 

• Dokumentáció mennyisége 

• Pedagógus önértékelés feladatainak elvégzése 

 

 

1.3  Ellenőrzés 

 Külső ellenőrzés 
• 2022. évi minősítési eljárásban érintett pedagógusunk nincs. 

• A 2023. évi minősítési eljárásban való részvétel feltételeiről a nevelőtestületet 

tájékoztattam. Határidőig 1 fő óvodapedagógus jelentkezett Pedagógus II. célfokozat 

elérésére.  

• Az óvodavezető tanfelügyeleti ellenőrzése 2022. május 19-én lezajlott. Az elvégzett 

önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés során világossá és azonosíthatóvá váltak  

 

 



az erősségek  

o inkluzív nevelési szemlélet 

o számszerű mérések 

o fenntarthatósági törekvések 

 

o hiteles kommunikáció a 

partnerekkel  

o tájékoztatás, tudásmegosztás 

o reagálás a változásokra 

o demokratikus légkör 

o elkötelezettség az intézmény 

iránt 

 

és a fejlesztendő területek. 

o tehetséggondozás 

o mérések értékelése 

o pályázati lehetőségek 

kiaknázása 

 

o kollégák értékelése és az 

eredmények visszacsatolása 

o feladatok delegálása 

o önértékelési rendszer  

intézményi gyakorlata 

 

 

A fejlesztési terv kidolgozása folyamatban van. 

 

 Belső ellenőrzés 
 Az intézményi stratégai alapdokumentumok alapján az óvodában belső ellenőrzést végzünk, 

melynek eredményeit felhasználjuk az intézményi és/vagy a pedagógusok önértékelés során.  

A pedagógia munka ellenőrzése és az intézményen belüli tudásmegosztást célzó hospitálások 

összekapcsolódnak. A nevelési évben a mindennapos mozgás-tevékenységet határoztuk meg kiemelt 

pedagógia feladatként.  

A látogatások alkalmával önértékelés és a kollégák értékelése alapján meghatározásra kerülnek az 

érintett pedagógus erősségei és fejlesztendő területei.  
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2  SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

A pedagógiai munkánkban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, 

családias légkörben, szeretetteljes nevelésben tevékenykedhessenek óvodásaink. Nagy energiát 

fektetünk a szülőkkel, való eredményes együttműködésre a család és az óvodai értékrend közelítésére.  

 

2.1 Személyiségfejlesztés 

A tevékenységközpontú nevelési program megköveteli tőlünk, hogy folyamatosan biztosítsuk a 

gyermekek számára képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának 

lehetőségeit (hely, idő, ötletek, eszközök, élmények). A mozgás és a szabad játék kiemelt szerepe a 

nevelési, pedagógiai folyamatban elvitathatatlan. Ennek tudatos jelenléte mindennapjainkban idén is 

meghatározó volt. 

Az óvodába érkezés előtt családlátogatás során, majd a befogadás és/vagy a visszaszoktatás idején 

megfigyelés útján alkottunk képet a gyermek meglévő képességeiről és ennek ismeretében törekedtünk 

a képességek fejlesztésére. Minden gyermek képességét önmagához, a saját lehetőségeihez viszonyítva 

fejlesztjük.  

Az óvodapedagógusok gondoskodtak az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör 

kialakításáról és fenntartásáról. Szakmai elhivatottságuk alapján mindent megtettek, hogy megértő 

gondoskodásuk során minden gyermek megkapja azt a személyes törődést, amelyre egyéni képességei 

alapján szüksége van, mely által fejlődése biztosított. 

A csoportok pedagógusai és a fejlesztésben résztvevő szakemberek szívesen használtnak saját 

készítésű játékokat. Ezek a játékok, valamint az óvodában megtalálható egyéb eszközök elősegítették 

az általános és speciális képességek fejlesztését, az egyéni megsegítést. Óvodásaink játékfejlődése a 

sokféle élmény, eszköz és a társas kapcsolatok erősödése, mélyülése révén nagy változáson ment 

keresztül – a játéktevékenység biztosított komplex problémamegoldásokat, együttműködési 

lehetőségeket, öndifferenciálást, kreativitást. Mindezzel alakult/fejlődött divergens gondolkodásuk, 

mely a XXI. században élő ember számára elengedhetetlen alapképesség. 

A tanulási folyamatokat tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján valósítottuk meg, hiszen 

a párhuzamos tevékenységek és a kezdeményezések nevelésünk fontos alapkövei. A párhuzamosság 

elvének elfogadása együtt jár a játék elsődlegességének elfogadásával. Mindig folyik játék a 

csoportban, mely során a gyermek megvalósítja terveit, majd újra dönt egy másik szakaszról. Figyel, 

összerendezi a gondolatait, magát esetleg a társait is bekapcsolja, fókuszál, közben kérdez, problémát 

old meg és így tanul. 

 

A differenciált, egyéni bánásmód megvalósítása során továbbra is nehézséget okoz a magas 

csoportlétszámból adódód zajszint, a zsúfolt csoportszobák, valamint a késői óvodába érkezés.  
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2.2 Közösségfejlesztés 

Pedagógiai programunk négyes feladatrendszerben foglalja össze a fejlesztés tartalmát, melynek 

egyik eleme a társas és közösségi tevékenység. Az óvodapedagógusok évente két alkalommal nevelési 

tervet készítenek, melyben meghatározzák a közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra, az érzelmi 

életre vonatkozó céljaikat, és mindezek megvalósításához szükséges feladatokat. 

Igyekszünk rendszeres, naprakész tájékoztatással, és nyitott, családos programok szervezésével 

a szülőkkel való partnerkapcsolatot erősíteni. Lehetőségeinket a világjárvány még ebben az évben is 

befolyásolta ugyan, de rugalmasan alkalmazkodva sikerült új és újragondolt rendezvényinkkel 

biztosítani közösségépítésre irányuló feladatainkat. 

Megvalósult nyitott programjaink: 

• Ünnepek ünnepe - őszi családi sportnap 

• Társadalmi munkadélután ősszel és tavasszal 

• Kézműves karácsonyi vásár 

• Játszó és/vagy barkácsdélután csoportonként 

• Édesanyák (és nagymamák) köszöntése  

• Apák napja csoportonként  

• Gyermeknapi forgatag 

 

Évek óta minden csoport külön-külön is működtet közösségi oldalon zárt csoportot, melyek 

különösen a veszélyhelyzet miatt igen kedveltek a szülők körében, hiszen ily módon akkor is betekintést 

nyerhettek gyermekeik óvodai életébe amikor a személyes jelenlét korlátozva volt. A csoport dolgozói 

fotókat töltenek fel a gyermekekről, és információkat, vagy olyan oldalakat osztanak meg/ajánlanak 

amelyek hasznosak lehetnek a szülők számára. 

Óvodánk dolgozói a városi rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek. Ilyenkor lehetőségünk van 

az óvoda keretein túl, kötetlenebb formában találkozni a szülőkkel (Tour de Kalász, Tófutás, Adventi 

gyertyagyújtás, Kevélyre fel, stb.) 
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3 EREDMÉNYEK 

 

3.1 Óvodai jelentkezés, várható gyermeklétszám 

A 2022/2023 nevelési évre történő jelentkezés a szokásos rendben és ütemezésben 

történhetett. Már a beiratkozást megelőző tájékozódási, ismerkedési lehetőségek alkalmával sokan 

érdeklődtek óvodánk iránt. A jelentkezők több. mint harmada -nem a kötelező felvételt biztosító, 

körzetes óvodaként, hanem- választott intézményként kéri felvételét.  

 

Felvételi kérelem (2022. május 31-ig) 75 fő 

Felvételt nyert (2022. május 31-ig) 60 fő 

Nem nyert felvételt 15 fő   

 vissza/átirányított a Nyitnikék Óvodába 9 gyermek 

 elutasított (nem budakalászi)  3 gyermek 

 elutasított (nem óvodaköteles) 1 gyermek 

 elutasított (nem óvodaköteles, nem körzetes) 2 gyermek 

 

A következő nevelési évre alakuló csoportlétszámok továbbra is szükségessé teszik a törvényben 

előírt maximális csoportlétszámok (25 fő) fenntartói emelését. 

 

 

3.2 Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása 

 Intézményünkbe jelenleg 7 fő SNI és 17 fő BTMN kisgyermek jár; közülük 

• 3 fő kevert specifikus fejlődési zavarral küzd, 

• 2 fő gyermekkori autizmussal diagnosztizált, 

• 1 fő beszédfogyatékos, 

• 1 fő beszédfogyatékosság és egyéb pszichés fejlődés okán sajátos nevelési igényű, 

• 2 fő magatartási nehézséggel, 

• 6 fő tanulási nehézséggel küzd, 

• 2 fő tanulási és beilleszkedési nehézséggel, 

• 2 fő tanulási és magatartási nehézséggel, 

• 1 fő beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzd. 

 

A kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma évről évre növekvő 

tendenciát mutat. Sajnálatos, ugyanakkor rendkívül fontos kiemelni, hogy idén az SNI státusszal 

rendelkezők száma a nevelési év közben is jelentősen (55%) emelkedett. 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyénre szabott fejlesztését a csoportban dolgozó 
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óvodapedagógusok mellett, a csoportból kiemelve 1 fő gyógypedagógus és 2 fő logopédus segíti 

fenntartói támogatásnak köszönhetően. Azonban a szakértői véleményekben előírt fejlesztő órák 

száma további szakember(ek )alkalmazását tenné szükségessé.  

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám a jogszabályok értelmében ugyan nem indokolja 

óvodapszichológus kötelező alkalmazását, azonban az inklúzív nevelés megvalósítása érdekében 

több nézőpontból is indokolt volna a jelenléte. Egyrészt a kiemelt figyelem igényének időben 

történő felismerése, szűrése, diagnosztizálása, ellátása és a szülők korrekt tájékoztatása 

gyermekük fejlődéséről, előmeneteléről; másrészt a mindennapok során az intézményes nevelésre, 

és így a pedagógusokra nehezedő egyre nagyobb társadalmi elvárás okozta kiégés és esetleges 

pályaelhagyás megelőzése érdekében egyre nagyobb igény van munkájukra. 

 

A BTMN státusszal rendelkező gyerekek részére a szakértői vélemények többségében javasolt 

csoportos mozgásfejlesztést a Budakalászért Közalapítvány támogatásának köszönhetően ebben 

a nevelési évben helyben sikerült biztosítani.  
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4 ÓVODÁN BELÜLI EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

4.1  Szakmai közösségek működése az intézményben 

 A gyermeki személyiség kibontakoztatása érdekében pedagógusaink kezdeményezően 

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.  

 A szakmai munkaközöségek önálló munkaterv szerint dolgoznak, melyek koherensek az óvodai 

célokkal. A „Zöld Tündérek” és a „Mesezseb” munkaközösség alkalmai betegség, illetve a 

járványhelyzet kapcsán elrendelt karantén miatt többször elmaradtak. A munkatervben 

meghatározott feladatok megvalósítása csak részben tudott megvalósulni.  

Ez indokolja, hogy a nevelő munka hatékonyságának növelése, a meglévő tapasztalatok, gyakorlat, 

tudás bővítése érdekében nevelőtestületünk a munkaközösségek át/újraszervezését tervezi a 

következő nevelési évben. 

A „Tündérműhely” kézműves munkaközösség idén is gondoskodott az óvoda mindig aktuális 

dekorációjáról.  

 

4.2 Tudásmegosztás 

Értekezlet 
Tervezett 

/megvalósult 
Eredménye 

Alkalmazotti értekezlet 3/3 

• Munkaterv elfogadás 

• Féléves értékelés 

• Tájékoztatás 

• Az ellenőrzések általánosítható 

eredménnyeinek összegzése 

• Nevelési év értékelése 

Nevelőtestületi értekezlet  4/4 

• Munkaközösségi tájékoztatás,  

• Szabályzó dokumentumok 

felülvizsgálata 

• Pedagógai program módosítása 

• Aktuális feladatok, vezeteői 

önértékelés 

Nevelés nélküli munkanap 

5/4 

(Ötödik alkalom 

augusztusra 

tervezett.) 

• Feladatok és felelősök  

• Belső ellenőrzési feladatok 

• Asszertív kommunikáció és 

konfliktuskezelés 

• Alkalmazotti kirándulás 

Hospitálás 13/12 

• Szakmai betekintés egymás 

munkájába, tapasztalatcsere 

• Vezetői ellenőrzés 
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4.3 Telepi Óvodásokért Alapítvány 

 Az elmúlt év során alapítványunk megújult, de továbbra is elsődleges célunk az óvoda 

mindennapjainak szebbé, könnyebbé, varázslatosabbá tétele, ami a mai világban nagy kihívást 

jelent.  

• Az alapítvány elnöke: Ványik Terézia 

• Új alapító tagok: Márkus Mónika, Bakos Gergely 

• Új kuratóriumi tagok: Somos-Pávai Zsuzsanna, Lovas Katalin 

 Az új koratórium az alapítványi díjakat is megújította.  

Vitathatatlan a szakmai elismerés fontossága, hiszen a mai világban egyre ritkább az 

elkötelezettség csodálatos hivatásunk iránt. A pedagógusok mellet azonban fontosnak tarjuk, hogy 

a nevelő-oktató munkát segítők erőfeszítéseit is elismerjük minden évben, hiszen az ő munkájuk 

nélkül nagyon nehéz lenne az életünk az óvodában. Ezért alapítványunk megújulva az idei évtől 

három díjat ad át. 2022-ben a díjakat kapják:  

o Hűség díj: Soóky Kornélia - óvodapedagógus 

o Alapítványi Díj: Lázár Tímea - gyógypedagógus 

Streleczkyné Nagy Manuéla – pedagógiai asszisztens 
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5 AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE 

 

5.1 Az óvoda és a család kapcsolata 

 Nevelő munkánk során hangsúlyozzuk és tiszteletben tartjuk a család elsődleges szerepét. A 

nevelési célok megvalósítása során szorosan együttműködünk a családokkal, a tervezés fázisába 

szükség szerint bevonjuk őket. 

Évente legalább három alkalommal egyeztetünk a Szülői Szervezet képviselőivel. A gyermekek 

nagyobb csoportját érintő döntések előtt meghallgattuk véleményüket; programjaink 

szervezésében kértük segítségüket. Két kihagyott év után várakozásainkat messze felülmúlóan 

számíthattunk a családok támogató együttműködésére – amiért rendkívül hálásak vagyunk.  

 A vírushelyzetre tekintettel bevezetett korlátozások a nevelési év során fokozatosan 

enyhültek, aminek köszönhetően az eleinte bizonytalanabb, lassabban nyitó családok is szívesen és 

örömmel jöttek anyák napi, évzáró ünnepeinkre és a gyermeknapi forgatagra egyaránt. 

Mindent megtettünk és továbbra is megteszünk azért, hogy valamennyi szülő nyugodt szívvel 

bízza ránk kisgyermekét. 

 

5.2 Külső partnerekkel történő együttműködés 

 Külső partereinkkel meglévő, jól bejáratott kapcsolatrendszerünk „újraéledése” is megtörtént: 

• Bölcsőde: óvodai felvételi egyeztetés; illetve szükség szerint 

• Nyitnikék Óvoda: közös kezdeményezések, igények egyeztetése a fenntartó felé, ügyelet 

biztosítása; felvételi egyeztetés, vezetői megbeszélések szükség szerint 

• Általános iskolák: iskolai felvételi adategyeztetés, iskolalátogatás  

• Egyházak: hitoktatás biztosítása 

• Eü. szolgáltatók: egyeztetés a gyermekorvossal a járványügyi helyzetre tekintettel szükség 

szerint; védőnők rendszeres tisztasági vizsgálata, üzemorvosi vizsgálat 

• Fenntartó: a feladatellátás biztosítása érdekében szükség szerint 

• Partnerek meghívása nagyobb rendezvényeinkre 
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6 A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

 

Az óvodában folyó munka minőségét nagy mértékben befolyásolja a rendelkezésre álló tárgyi és 

humán infrastruktúra.  

 

6.1 Tárgyi feltételek 

 Az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátásához a tárgyi felszerelés -folyamatos 

karbantartás és eszközpótlás mellett-megfelelő. Az óvoda épülete és udvara biztonságos és 

esztétikus, az alapvető eszközökkel felszerelt.  

Problémát okoz az épület adottságaiból fakadó helyhiány, a csoportszobák közti hangszigetelés 

hiánya, valamint több – kötelezően előírt- helység hiánya. 

 Nagy örömünkre szolgál, hogy a TOP Plusz pályázat keretében 94 765 552 forintot nyert a 

fenntartó önkormányzat az intézmény fejlesztésére. A beruházással megújulhatnak a az óvoda 

belső terei, és az épület a mozgáskorlátozottak számára akadálymentessé válik. Várhatóan 2023. 

nyarán az új bútorok és eszközök révén megújul a nevelési környezet. 

 

Az idei zárva tartás alatt a következő munkálatok/beszerzések elvégzése tervezett: 

- gyermeköltözők festése 

- konyha tisztasági festése 

- gyermekmosdók előtereinek tisztasági festése 

- bútor beszerzés (30 db gyermekszék, szekrények) 

- textíliák beszerzése 

 

6.2 Személyi feltételek 

 2022. február 01-től 1 új álláshely engedélyezésével 

• 1 fő pedagógiai asszisztens 

az óvoda engedélyezett alkalmazotti létszáma 39 álláshelyen 40 fő. 

 

Munkakörök Álláshely/fő 
Megjegyzés (teljes vagy 

részmunkakör) 

Intézményvezető 1 Teljes munkakör 

Óvodapedagógus 

   ebből intézményvezető helyettes 

16 

(2) 

Teljes munkakör 

Logopédus 2 Teljes munkakör 

Gyógypedagógus 1 Teljes munkakör 

Pedagógiai asszisztens 5 Teljes munkakör 

Dajka 8 Teljes munkakör 

Óvodatitkár 1 Teljes munkakör 

Konyhás  2 Teljes munkakör 

Mosónő 1 Teljes munkakör 
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Fűtő-karbantartó 1 Teljes munkakör 

Takarítónő  1 / 2 Részmunkaidős 

Összesen 39/40  

 

2021. november 30-tól karbantartónk másik munkahelyre távozott, helyét 2021. február 

01-április 30. közt megbízási szerződéssel nyugdíjas alkalmazott látta el. 2022. május 01-

től ismét főállású kertész-karbantartó végzi a munkát. 

 

Személyi feltételekkel kapcsolatos észrevételek a feladatellátás biztosítása érdekében  

Óvodapedagógusaink közül jelenleg 2 fő GYES-en van, további 1 álláshely betöltetlen. 

A jogszabály adta lehetőséggel élve pedagógiai asszisztens látja el a délutános feladatokat 

azokban a csoportokban, ahol az óvodapedagógus társ nélkül maradt. Azonban így továbbra 

is hiányzik munkájuk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása során.  

 Ha nem sikerül betölteni a pedagógus álláshelyeket a normál ellátás is veszélybe 

kerülhet. A hosszú idő óta betöltetlen óvodapedagógus álláshely terhére pedagógiai 

asszisztenst kívánunk alkalmazni megbízási szerződéssel - mert csak így látjuk 

biztosítottnak az óvoda zavartalan működését.  

 

6.3 Tényleges és számított gyermeklétszám alakulása a nevelési év folyamán: 

 2021. október 01. 2022. május 31. 

Csoport neve Létszám BTMN SNI 
Számított 

létszám 
Létszám BTMN SNI 

Számított 

létszám 

Katica 

(nagy csoport) 
28 4 +2 30 28 4 +2 30 

Vidra 

(nagycsoport) 
25 5 +2 26 25 3 +6 31 

Zsiráf  

(középső csoport) 
29 2  29 29 3  29 

Nyuszi 

(kiscsoport) 
23   23 23 1  23 

Mókus 

(nagy csoport) 
26 4 +1 27 26 3 +1 27 

Pillangó 

(kiscsoport) 
20   20 21   21 

Manó  

(középső csoport) 
29   29 29 2  29 
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Breki 

(kis csoport) 
21   21 20 2  20 

8 csoport 201 15 5 205 200 17 9 209 

 

79 tanköteles korú gyermek közül 50 fő (63%) kezdi meg szeptemberben az első osztályt, 29 fő 

(37%) további egy nevelési évre óvodai ellátásban részesül – ami az elmúlt évekhez képest igen 

magas arány. Mégsem meglepő azonban, ha figyelembe vesszük, hogy iskolába készülő gyermekeink 

mindhárom óvodai éve jelentősen eltért a „szokásos” óvodai évektől. Nevelésük, fejlődésük és 

fejlesztésük minden korábbinál eltérő módon történt.  
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7 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN MEGHATÁROZOTT 

ELVÁRÁSOKNAK ÉS A HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGHATÁROZOTT 

INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

 

Az intézmény pedagógiai programja koherens kell legyen a kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. A pedagógiai program 

a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban kell, hogy megfogalmazza az intézmény sajátos 

nevelési-tanulási feladatait, céljait.  

Tevékenységközpontú helyi pedagógiai programunk felülvizsgálatára a jogszabályi változások, 

valamint az intézményes nevelés iránti társadalmi elvárások miatt volt szükség. A módosítást a 

pedagógiai, szakmai munka aktuális gyakorlatának alkalmazása és a szerkezeti megújulás igénye 

indokolták. A módosításokkal egybeszerkesztett új programot a Képviselőtestület által átruházott 

hatáskörben eljárva a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 2022. szeptember 1-jei 

hatályba lépéssel jóváhagyta. (40/2022. (V.23.) TSzHB határozat) 
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ÖSSZEGZÉS, KÖSZÖNET 

 

Az óvoda vezetőjeként; így immár harmadik éve igyekszem az óvodát a korábbi években 

megszokott magas színvonalon működtetni, a nem megszokott körülmények ellenére. Az 

eredmények elérése büszkeséggel tölt el, a hiányosságok, nehézségek újabb megoldandó kihívást 

jelentenek, melyek motivációt adnak a jövőre nézve. 

 

Köszönöm valamennyi munkatársam egész éves odaadó munkáját, a szülők, családok megértő, 

támogató együttműködését, külső partnereink segítő közreműködését, valamint minden az 

óvodáért, és óvodásainkért tett erőfeszítést, jószándékot és támogatást. 

 

Kívánok mindannyiunknak tartalmas, vidám, sok-sok testi-lelki feltöltődésre alkalmat adó nyarat, 

hogy szeptemberben kipihenten, energiával és szeretettel tele vághassunk bele a következő 

nevelési év kihívásaiba! 

 

 

Kérem a beszámoló elfogadását; és a további eredményes tevékenységhez a fenntartó 

támogatását! 

 

Budakalász, 2022. június 15. 

 

……………………………………………………………… 

Márkus Mónika – óvodavezető 


