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Tisztelt Képviselő Testület!

A Beszámolóm alapját a Pápai Városi Óvodák 20l8l20l9, 2OIgl2020, 2)z0l202l évek
munkatervei kéPezik, amely az érvényes jogszabályok alapján került elkészítésre. A beszám oIő az
Oktatási Hivatal önértékelési, tanfelügyeleti és minősítési kézikönyve elvárásai szerint épült fel.

A202012021 nevelési év időszakában intézményi átszerv ezés zajlott,202I szeptemberétől a Vajda
Péter lakótelepiTagóvodaaz evangélikus egyház fenntartásába került. új neue: Csodavár óvoda.

Az átadás zökkenőmentesen történt.

A PáPai Városi Óvodák szewezeti fuléPítése 202l. szeptember 1._től: székhely intézmény és 7
tagíntézmény, 32 csoport.
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1.Pedagógiai munka feltételrendszere:

1. 1.Személyi feltételrendszer:

A költségvetésben engedélyezett létszámkeret a beszámoló időszakában nem változott: I47 fő.Ez

a keret a törvényi és a fenntarló által engedélyezett létszámból tevődik össze, melyben

folyamatosan fenntartott üres (elenleg 5) óvodapedagógusi álláshely szükséges, bízva a
p áIy áztatás ere dm é nye s s é gé ben.

Az óvodapedagógus és a pedagógiai asszisztens törvényi és tényadat létszám vá|tozását az alábbi

táblázat mutada: (adott év szeptember 1. adat)

évek, 2018 20l8 )l9 2019 2020 2020 202l 202I
munkakör álláshely tényadat láshely tényadat álláshely tényadat álláshelv tényadat
óvodapedagógus 16 6',, 6 66 76 54 68 46
pedagógiai
asszisztens

l2
i

4i. 2 24 l2 34 10 32

A táblázatból kitűnik az ővodapedagógus hiány, illetve a működés biztosítása érdekében a

pedagógiai asszisztens létszáyn erfielkedése. Az óvodapedagógus állások pályáztatása

folyamatosan iörtént. A soproni BeTí§dek Elek Pedagógiai Karral történő együttműködés

eredménye, hogy nevelési évenként,B-10 óvodapedagógus hallgatóval sikerült tanulmányi

megállapodás kotni. A közös.megegyel,ég apáIyakezdő bér kiegészítése és tanulmányi szabadság

megállapítása mellett, a mentor jelenldtét, támogatását, munkaközösségekben való részvétel

lehetőségét, az áIlamvizsgg,ővodáinl(banyaló megvalósítását és a gyakornoki vizsgára való sikeres

felkészítést is rögzítette. A jogviszony fdnntartásában 5 évet vállaltak a hallgatók. A pályakezdők

;, alkalmazásahatározatIan idejű szerződéssel történt.

További pedagógus végzettségű \olbganők segítik a nevelőmunkát, így 5 tanító, 2

szociálpedagógus, 2 áI}aIános peda§ógiai végzettségű és 2 csecsemő és kisgyermeknevelő van

jelenleg a rendszerünkben.

Emellett a pedagógiai asszisztenseknél is;kikötés, hogy minimum ezen területű, emelt szintű OKJ
v ízs gáv aI rende l kezzene k.

A kinevezések nehézsége azonban egyre;nő, hiszen óvodapedagógus r_ires állásra nem lehet egyéb

pedagógus végzettségű kollégát határozatlan időre alkalmazni, de a gyermekek ellátása érdekében

hatékonyabb és támogatóbb a pedagógiai területen végzettek a\kaImazása.

A pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógus nevelőmunkája mellett, a sajátos nevelési igényű

(SNI) gyermekek ellátásában is segítenek, ahol ezt a szakértői vélemény rögzíti. Az SNI

gyermekek száma az elmÚlt években megemelkedett (lásd gyermekadatoktáb\ázat), szembetúnő

az autista, autisztikus tünetek jelenléte, Emellett az SNI gyermekek ellátásának őraszáma

gyermekenként 3-4, melyhez nehéz óraadó gyógypedagógust hívni. Két gyógypedagógus

alkalmazásával tudtam nregoldani az SNI ellátást, akik három óvodában, egyedi esetekben a



szÜlŐvel egyeztetve ettŐl eltérően végzik a fejlesztést. Emellett szakmai tanácsadással segítik a
kolléganőket és a szülőket.

A nevelŐ, oktató munkát segítő Q'JOKS) dajkák, a csoport gondozási feladatai mellett, a

tálalókonyhák működésééft, rendezeííségéért is felelnek. A 6-7 csoportos óvodákban csak külön

konyhás dajkával lehetett megvalósítani a tála\ő konyhai feladatok elvégzését, mely az

engedélyezett létszámkeretből biztosított.

Az Óvodatitkári feladatok bővülése miatt külön kellett választani az étkezéser jelentésével, a

térítési díjak kezelésével megbízott és az íntézményi adminisztráciőt végzők feladatait, melyet

202l márciusáig két-két kolléganő látott el. Az intézmény önállóan gazd,áIkodó státuszba

helyezésével további személyi és munkaköri bővülés történt 202|. április l-től. A létrehozott

gazdaságí csoport 6 fővel működik. Köztilük 1 fő részmunkaidőben, illetve a sikeres gazd,aságí

vezetői pályázatig egy fő ideig,lenes q,legbízással a vezetői feladatokat is végzi. A gazdasági

csoport felaclat átvétele és elosztása zökkenőmentesen történt. Az intézményi dokumentumok

e lkps z ültek, a működé s fo l yam atá t látv a aktualizáIásuk fo lytató d i k.

Az intézményben 9z év augusztus 3l-ig 7 karbantartó a működést segítő feladatok mellett

karbantartási, felújítási és beruházási munkálatokat is elvégzett. A költséghatékonyság mellett a
szakember hiánYt is kompenzálták. (Leginkább asztalos munkák, épület kisebb javításai, festés,

álmennyezet kés2ítés, udvari tároló, játékeszközök javítása valósult meg.)

Táblázat: Óvodánként, munkakörönként az aktiv dolgozók létszáma, 202I.09.0L (Vajda péter

lakótelepi Óvoda nélkül)

óvoda cSoport

száma
óvodapedagógul óvodapedagógus

hallgató
pedagógiai

asszisztens
dajka

székhely 7 ,8 1 5 8
Erzsébetvárosi 4 5 0 5 4
Fáy 5 8 0 1J 5
Kéttornyúlaki l ,) 0 0 2
Nátuskerti 4 5 3 1 4
Szivárvány 6 7 1 7 7
Tapolcafői 2 2 0 aJ 2
Tókerti aJ 4 2 1

a
J

intézményvezető intézményvezető

helyettes

megbízott
gazdasági

vezető

gazdasági

cSoport
óvodatitkár karbantartó

1 2 1 J 2 6

Sajnos az Ővodapedagógrrsi pályázatok mellett, eredménytelen volt a tagóvoda-vezetői és az

intézménYvezetŐ-helyettesí páIyázat is. Emiatt az intézményvezetés re a vezetői feladatok mellett,

tagóvodavezetői és csoportvezetői feladatok is hárultak.



Íey u kialakított feladatmegosáás folyamata megszakadt, és ennek a betervezett szakmai

látogatásaink, innovatív kezdeményezéseink láttak káíát, melyeket intézményi szinten nem

fudtunk bevezetni, tovább adni óvodáink között, (például: tehetséggondozás, zöld óvoda,

óvodakert program, ovi sportpálya látogatÁs/sport program).

Személyi változásl
Az okátas stratégiája az egész,életen át tartó tanulás, ami nem csak óvodásaink jövőjét érintő

feladat, hanem az ővodai dol§ozóké,i.,. Ap intézmény korf;íját tekintve az elöregedés lassan áúvált,

egyensÚlyba kerlil a Íiatalok alkalniazásával. Anapi nevelési nehézségek, a családok megváltozott

gyeimeknevelési'tudása, szokása'megspgítése mellett, a képzettség hiányával érkező fiatalok

,,taniáSd'is komoly feladatot 19 u időgebb kollégrákra. Emellett a két nagyon eltérő generáció

együü9s jelenlétére is készülni .\ell, ani§en az együthnűkö dés, az alkalmazkodás, a megértés és a

,kompromi§szumía épülő,kommuuikáció folyarnatos jelenléte elengedhetetlen. Mindemellett a

, ,tagóvodai, közösségekbcn azfu,kPzbepi személyi változások száma is magas; (nyugdíjazás,

'felmondás,.élköltQzés,'szülés),;.A dolggzók gyakoribb mentrálhigiénés problémái miatt belső
,muükaesoportok §;, kiilsős előadásoki ,§zakmai tatálkozók kertiltek megszervezésre, illetve a

vezelŐk 9gyéni megbgszé!épei,.csolportlálogatásai is hangsűyt kaptak úgy dolgozói, mint vezetői,
,s?ulŐi jelZés esetén; Ez9k ,gyakoriságá{ a fentebb írt problémák és a veszélyhelyzet alatt a

-pro§ramok'korlátozása mia6a következő nevelési időszakban sztikséges lesz emelni.

Személyi v áltozás szám szerűsítve:
Megszűnés módja/
Időszak

z0l8.09-12.hő 20l9 2020. 2020.01_08. hó 2020.09-
12.hő

Nyugdíjazás l 1 7 14 4 2
Közös :,

mesesvezé§sel
l 7 13 5 1

Egyéb módon,(pl.
határozott idó
lejárta, kölózés,
áthelyezés, stb.)

4 J J J I

A 2018-202l időszakában l0 ffi szülési,szabadságra ment, köziilük 2 fő ez év szePemberében

visszatér az ővodába.

A munkahely váltás oka elég változatos képet mutatott, illetve azttapasztaltam, hogy a pedagógus

hiány miatt sokkal hamarabb váltottak munkahelyet a kollégák. ,4. pályakezdők,fiatalok leginkább

arryagi megfontolásból tették, illetve családalapítás miatt más településre, vagy vidékre költöztek,

de az idősebb generációnál is megjelent ez a trend, báí ők egy nevelési probléma, egy szülői

konflikJlrs és a széles kereslet miatt is vállalták a váltást.

Az év közbeni változásokat, a nyugdíjba rnenő koltégák helyettesítését/ utánpótlását a nevelési

évek folyamán tűlőra kifizetésével, vagy rnár nyugdíjban lévő kolléga visszahívásával tudtam

megoldani.

i



Gyernekadatok a beszámolás időszakában

Óvoda 20l8,l0.01. 2018.12.31. SNI (12,3l.) BTMN(12.3l.) 2019. 08.3l.

Erzsébetvárosi 87 89 1 1 93

Fáy A. ltp-i 115 121 1 0 119

székhely l52 154 2 5 158

Kéttornyulaki 26 26 0 0 27
Nátuskerti 92 93i 0 0 98

Szivárvány I45 I49 J a
J 150

Tapolcafői 26 27 0 0 30
Tókerti 67 67 0 0 71

vajoá rittp-i 87 J 0 96
Osszesen: 797 8l3 10 9 842

óvod'a 20l9.10.0l. ,,2019 12.3l. SNI (12.3l.) BTMN(l2.3l.) 2020.08.3l.

Erzsébetvarosi 83 80 0 aJ 76
Fáy {. itp-i 124 124 0 0 l19
székhely 140 , I45 , 10 8 148

Kéttornyrllaki 23 22 0 0 23

Nátuskerti 95 94 
l

0 2 99
Szivárvány I49 150 J 6 I49
Tapolcafői 27 28 0 0 32
Tókerti 64 67 1 0 7I
Vajda P.ltp-i 92 94 4 4 98

összesen: 797 804 18 23 815

Óvoda 2020.10.0l.
i

2020.12.3l. SNI (l2.3l.) BTMN(l2.31.) 2021.08.3l.

Erzsébetvárosi 75 78 l 4 78

Fáy A. lp-i II4 114 l 0 1 12I
székhely 13l 133 8 l1 131

Kéttom/úlaki l9 l9 0 0 l9
Nátuskerti 98 98 0 5 94
Szivárvány l38 l40 J 6 134
Tapolcafoi 31 31 1 1 29
Tókerti 72 72 1 1 72

VajdaP.lp-i 9l 91 5 ÁT B6

összesen: 769 776 x9 33 764

! ::,
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Az intézményiinkbe jelentkező körzetes gyermekek felvétele a nevelési évek során folyamatosan

biztosított volt, felvétel elutasítására nem kertilt sor. Az iires frrőhelyek betöltésére azév kezdést

követően vidéki és a nem óvodaköteles gyermekek esetében is sor került. A beíratás jogszabályí

váItozása miatt, 2020-ban belügyminisáériumi adatbázisból megkapva történt az óvodaköteles

gyermekek beíratása.

A személyes jelenlét elmaradása megnehpzítette az év kezdést, az információk átadásában itt is a

tagintézményekbgn létrehozott zfut fa€ebook csoportokat fudtuk segítségül hívni. Emellett az év

:. krizbeni. változés,.beiratkoziás ölektfonikusan történt, mely mára beépiilt a mindennapjainkba, ez

; évben'is,,sok,szülő élt, ezzql, a, leheíőséggel. A gyerrnekekkel való talátkozást nyílt napok

'szewezésévelrpróbáltrrkmegvalósítani,2a27-ben 70 ftlött volt a látogatói szátm.

Az éu köZbeni gygrmgklétszarn folyimetosan változott, mely sajnos nagyon jellemzővé váIt az

'elmúlt'évékbgn. A,áblázat20l9-ben45ú020-ban22 fő emelkedést, 2021-ben 12 fó csökkenést
' mutatott az októberi statisáikrá}ro.z képest, valójában évente nagyon magas a vrándorlás,p1.2Ol9-

. 2020 nevelépi évben 71 gyermek,távozott az inténrtényből. Leggyakoribb okok a költözésre:

an}a§i,helyzet romliása, a családszerkezetátalakulásao munkatrely keresése, vagy munkanélküliség

miatt',a,,lakóhely elhagyása" ,a Kánaán-háa befogadó képessége volt. Nem egy esetben

' családsegítővel közösenkerestiink:családokat, akik jelzés nélktil eltűntek. A családi problémak a

gyermekre is átvetítődtet_Nőtt:p:beille§zkedési, tanulási és magatartás zavarral kiizdő, (BTM)

gyerrn'ekek szátma, Ese!ükbénbiztqsJtot.fik a csoporton belüli fejlesztő foglalkozásokat a szakértői

,_ v§leritény,alapján,,a gyógypedagógus és fejlesáőpedagógus iránymutatásával.

' 2019-től,a gyormeklétsz,iám, csöktenés_e'további két okra is visszavezeüető , egytészt a 6 évesek

kötelező iskolrázttiüása, másrészt atelepiilésen a gyermekletszámcsökkenése.

:2020. szeptembertől a kialakult helyzet íriatt meg kellett változlatniaz új gyerekek befogadrásának

szabályatt'Át kellett gondolni, hogy, hogyan lehet úgy abefogadást a köriilményekhez képest

zökkenőmentesen megvalósítarii, hogy közben minden érintett egészségének védelmére

maximálisan oda figyelj iink.

1.2. T árgyi infrastrukturális feltételek

A beszámoló időszaka datt,a legnagyqbb értéket képviselő beruházrás az udvari játékeszköz

fejlesáés volt (28 millió Ft), melyet az informatikai eszközök vásárlása követett (l0.5 millió FD.

Mindkét tétel (udvari játék és informatika mint okos tábl4 bee bot robotka, laptop) a gyermekek

változatos és a kor igényéhez igazodő;tevékenységl<tnálatáú szélesítette. Emellett folyamatos

fejlesáést végeztíink az informatikai eszközök tekintetében a vezetés, az adminiszttácíő, a

gazdálko dás műkö dteté s éhez.
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A tönkrement hántartási eszközök helyett több óvodába vásároltunk újakat: rnikrohullámú sütő,

porszívó, mosógép, Os ÁNTSZ jelzés szerint kialakítottuk a dolgozói élelmiszer tárolásának helyét

és külön hűtőltárolő feltételét. (1.5 millió Ft)

A csoportszobák berendezése mellett fontos a dolgozók munkakörülményeinek a javitása,

melynek érdekében a bűtorzatok cseréje, illetve karbantartóink által történő elkészítése is

megvalósult. Az óvodai tálalókonyhák berendezés felűjítása jelen időszakban a Szivárvány

Tagóvodában és a Kéttornyulaki Tagóvodában történt meg. (4 millió Ft)

Az egyéb beruházás jellemzően működést célzó eszközök, gépek, ámyékolók, redőnyök

vásárlásából tevődött össze (1 millió Ft).

, Az önkormányzatiberubánások is jelentősen segítették a működésünket.

- Gázkazánok cseréjére a Nátuskerti, a Fáy ltp.-i, a Vajda ltp.-i, a Tapolcafoi Tagóvodákban

volt szükség.

- A Kéttornyulaki Tagóvodában a cserépkályhák helyett elkészült a gazközponti flités. Itt a

falak vizesedését is sikerült ezzel megállítani. 2020-ban a csoportokban a régi lambériák

lebontásra kerültek, faljavítást ,követően újat helyeztek fel a karbantartók. Ez év

augusztusában pedig atető felújítása történt meg.

- Fantasztikus ólmény volt a Nátuskerti TagóvodábaíL az első ovi-foci pálya felavatása is,

melyet a székhely óvoda, és rövidesen a Szivarvány Tagóvoda követ. A gyermekek

mozgáskulturájának változatossága mellett, a pálya bodtása alkalmassá teszi hasznáIatot

egy esősebb időszak után is,

Felújítás: Az épületek tíllagmegőrzésében inkább a belső helyiségekre, terekre fekíettem

hangsúlyt. A központi vezetés és pénzfelhaszrálás eredménye, hogy a vezetőkkel egyeáetettek

szerint tudtunk nagyobb feladatokat teryezti és megvalósítani, melyben a fontossági sorrend is

döntött. A felújítások soriin folyamatos.an zajlott a gyermek csoportszobák, mosdók, öltözők

festése, parkettázása, felnőtt mellékhelyi,ségek tisáasági meszelése, jarőlapozasa. Bízom benne,

hogy az elmaradt nyilászánő cserék, az épületek külső felújításai is harnarosan megkezdődhetnek,

hiszen nem csak energetikai szempontból sztikséges, de az ablakcserék, külső kábelek elvezetése

után sem valósultak meg teljesen a helyreállítási, színezési mrrnkálatok.

Sarkalatos ponda az óvodáknak avíz és szennyviz vezetékek felújítása, eíthez a gyermekmosdók

korszenísítése, melyet 2 0 1 B -ban rne gkezdtiink.

2019 Őszén három óvodában sikerült megvalósít ant az aszfaltozást, rnely a gépjármű bejáró mellett

a gyerekeknek KRESZ pálya lcialakrtását tette lehetővé.

2020-202l-ben a legnagyobb murrkálatnak és szervezésnek számitő feladat a Sziváwány

Tagóvodában a tálalókorryha és a gazdas ági rész felúj ítása voit. ( 1 8.2 millió Ft) F,z a korszerűsítés

vár még a székhely és a Nátuskerti Tagóvoda tálalókonyhájára és gazdasági bejáratára is.
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2021-ben az inténnény gazdasági helyiségeinek át és kialakítása nagyon gyors szewezéstkívárrt,

a munkálatokban a karbantartók együttes munkája mellett víz, gáz, villany és építőipari

munkálatok egyatant megielentek. Április elsején a megszépiilt és berendezett irodákban

fogadhattuk új kollégáinkat.

A beruházások és felújítások költségének emelkedését egyéb járulékos (dologi) kiadások is

növelték, Így a működés és a biztonság szabályainak való megfelelést is megvalósítottuk,

(feltöredezett járda megszüntetése, törmelék elhordás, új udvari eszközök alatt kavics

ütéscsillapító feltöltés, íöld, gyepszőnyeg vásárlás, terítés).

i1.3. Személyi feltétel - Képzettség - besorolás

Alkalmazotti közösség mutatói

Gyakornoki vizsga

Intézménytinkben a gyakornoki szabályzat szerint történik a pályakezdő pedagógusok segítése,

felkészítése a gyakomoki vizsgána, melynek időtartama két év. A 9 gyakornok jelentkeztetését a

minősítő vizsgáramegtettem, mindannyian sikeresenvizsgáztak, Pedagógus I fokozatba kerültek.

Az Oktatási Hivatal az általa közZétett tájékoztatőban hatánorta meg az adott évi

pedagógusminősítési keretszámokat. Célpm az volt, hogy támogassam, akiknek kötelező volt a

jelentkezés és ösztönözzem, akiknek lehetőséget adott. Emellett, mentor mesterpedagógus

intézményvezető segítette a portfólió írás és a védés menetét a kolléganőknek. Az alábbi táblazat

a minősítésben résá vevők szálmát mutatja.

Pedagógus II. fokozat minősítő eljárás

i. Fedagógus ll, fokozat
a

77
7

6 ;I 5
5

4

3

zJ
1

0

rU .1o.

2019-ben egy intézményvezető-helyettes kiváló eredménnyel vett rész a mesterpedagógus

minősítő el.iarásban.

Továhbképzésem való részvóte[:

Intézményünkben fontosnak tartom a szakmai rrrunka fejlesáését a magas színvonalon végzett

nevelőmunka érdekében. Folyamatos szakmai fejlődéstinket, ismereteink bővítését a jől
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megválasáott továbbképzések segítették, illetve segítik jelenleg is. A továbbképzések az ötéves

továbbképzési tervben tervezettek és az éves beiskolázrási terv és megvalóstrlás szerint

dokumentáltak. A tervben a Pedagógiai Programunk célkitúzése és kiemelt nevelési területei

mellett, mint az anyanyelvi nevelés, a kömyezetfudatos nevelés és a szabad jáúék megvalósítása,

az iwtov atív témrák is megielentek.

Továbbra is folyamatosah részt vettiink a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ által

szervez,etttédtéstnentes képzéseken, illetve helyben szervezetlképzés lehetőségiikkel is éltiink.

,. A pápai városi Óv,odáknevelési Brograr,njának sajátosságai mellett, a megujulásra való igény és

: ' az,előadók személyq,;is.megüatározőj:alyolt a tematika váIasz&ásnak. Előnyben részesítették a

kolléganők:a helyben §zoív€z€tt.képzéselret, egyre több esetben éltekazonline képzési formákkal.

;, : Etrnek.elterjedése a pandémia időszakában tovább folytatódqtt.

: Azóyodapedagógusgk önképzésétfotyamatosan támogattam, kiadvrányokkal, szakkönyvekkel, az

; : e§ym§nál'való:hospiárási] 'lehetőségél,ikel, konferenciákon, nyílt napokon-előadásokon való

részvétellel, az inforrrratikaieszközók,fölyarnatos rendelkezésre állásával. A járványhelyzet ideje

'. ,alatí :a ,dolggzők,,informatikai,isrneretei sokat fejlődtek, segítséget nyujtottak eg;lmásnak a

', mdgasabb-'szihtű fudás.,elmélyítéséb, en (online konferencia ZOOM hasnÁlat4 egyéni digitális

' ,kápcsolattartás, szerkesáést.elősegítő,programokkal való ismerkedés, gyemrekeknek padletek

sze.rk§sztése, tevékenység kínálat az otthon töltött időszakban).

Jelerrle§ 5 kolléganő tanul]óvodapedagógiai főiskolár, 2főz[zlszeptemberében kezd,4 fó

:.lA 120 óra továbbképzést minden kötelezett teljesítette.

I !
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Önórtékelés, tanfelüryelet, minősítés

A 2013. szeptember l-jén indult pedagógus életpályamodell ttibb szirrtű, több elemű értékelési

rendszert foglal magába. Elemei (önértékelés, tanfelügyelet, minősítés) megközelítőIegegységes

szempontrendszer alapján értékelik, minősítik apedagógust, valamint avezetőtés az intézményt.

Az értékelés kulcselemei az un. kompetenciák, melyek meglétét, fejlettségét különböző

eszközökkel, módszerekkel vizsgálják,a pedagógusok, szakértők. Azelvégzett önértékeléseinkből

egyértelműen kitűnik, hogy óvod4podagógusaink szátmfua az önértékelés a szakmai fejlődés

',,szempontjából a'ftrtrulás,moíorja,,amely_nek során folyamatos visszacsatolást kapnak magáról a

,tanulásról _(folyamafiól, tanulási sziikségletekrő|) és az elvárásokról.

A fejlődéshez..sziikséges ,(szakrBir á,tal elfogadott és szakmai minimumként meghatározott

rögzített elvrárások)'elv.{rásrendsz§r,megipmerése biztosított volt. Örömteli, hogy már megjelentek

a §olléganők által'fontosnak,.trirtott élviírrások is, mint új módszertani eljárrások megismerése,
" bévezetése, aziníegráció mellett a reflektív nevelői attitiid elveinek alkalmazása.

A2'önértékelépek a7,5 éves teivnek:lniegfelelően a tanfelügyeleteket, minósítéseket figyelembe
]',vévg,:a lnevélőtestületben,történt ..v{ltozásokhoz alkalmazkodva kerültek megvalósításra, a

törvényeknek, .rendeleteknek; ].:jqgszabályoknak a figyelembevételével. Rendszeriink

'eredpéiryek§ppen elniondható, hogy'_fe_lkészített a (óvodapedagógusok, tagintézményvezetők)

l, vezetői, intézményi tanfelügyeletre, illetve minősítésre.

' Kollégainőirr1 ,gazda8,portfóliók,lrévéír dokumentalták, prezentálták és igazolták szakmai

kaniérjtik; életutju! nagy állómasaitu Sikereiket, eredményeiket, tanulmányaikat. Valamennyien

magas értékű minősítést szercztek

Pedagógiai:Szak-rnai Ellenőrzésre(Tm,f9.1ügyele!2aft-2019-ig terjedő időszakban 3 tagóvodránk

lett:kijelölve intézmé,nyi szinteri.'\zeljéeás sikenelzrárult. Több tertileten jelöltek atanfelügyelők

kiemelkedő eredmé_n}eket, de',fejleságsre szoruló területek is megfogalmazásta keriiltek,

mel}ekből:a tagóvodált nagyob! ön9llóságának biztosításával csak részben értettem egyet, ez

jegyzőkönyvezésre keriilt. A vezetőkkel egyezteMe, a tagóvodrákban a szakmai, módszertani

szabadság, vagyis a nevelőmunka g}.akorlatban történő megvalósulása, a szülőkkel való

prograrnok, az adott városrészl sajátosságai tekintetében valósultak meg. Intézményi szintű

iranyítás mellett, sziikséges, hogy egységes elvet kövessünk, egységes dokumentációt kezeljtink,

és ez adja az alapot a működéshez,teryezéshez, dokumenfum vezetéshez, adatszolgáltatáshoz.

Elthez a Pedagógiai Program, Szervezeti és Míiködési Szabályzat sziikséges. Emellett az

inté2ményvezetés a központban. történik a gazdáikodási csoport és a vezetés éital, ezze|

tehermentesítve a csoportban dolgozó tagóvodave zetőka.

A2020 -202l-es nevelési évben akttílzőttintézményi tanfelügyleti látogatások a jarvany helyzet

miatt törlésre kerültek, a minősítő eljárásokat új időponha helyeztékát.
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Az életpálya elemeinek sikeres teljesítése mindenképpen ösztönző volt a kolléganők számára, a

pénÁigyi előrelépés mellett, az erősségeik kiemelése és a fejlődés útjának meghatározása

tekintetében.
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1 "4. Szerv ezeti feltételek

Int ézmény i-v ezet ői fela d atm e gosztá s

A vezetői feladatmegosztást is nehezítette a nyugdíjazás, illetve a vezetői feladatokról való

lemondás.

A beszámoló időszakában történt változások:

- két fő szerzettvezetői szakvizsgát:

o egy fo tartós betegség miatt nem tudta megkezdeni avezetői feladatokat,

- két fő nyugdíjba ment,

- egy fő új érkezett,

- két fő elhagfia azintézményl,

- két fő lemondott,

- képzettség nélkül, háromszori eredménytelenpályáúatás miatt két fo került kinevezésre.

A vezetőség'(intézményvezető és két helyettes) feladatmegosáásában a tagóvodák közvetlen

szakmai megsegítését, a szal<rnai munka ellenőrzését, segítő tarrácsadást, látogatást is

megvalósítqttuk. A nevelőtesti,ilet, aZ alkalmazotti közösség összejövetelein, a szülői

értekezleteken, rendezvényeken is réSzt vettiink, illetve egyéni megbeszéléseken, szülői

problémaj elzések esetén, gyermekek megfi gyeléseiben is segítettiink.

A tagóvoda-vezetői feladatokban a napi pedagógiai feladatok végzése, a tagóvoda miiködési

rendjének megtartása, munkarend irányítása, a szülői elégedettség, gazdaságosság, törvényesség

megtartiisa is elég kihívás volt a csoportban dolgozó kollégák Észéről.

Intézményi döntés előkészítós :

A Szervezeti és Múködési Szabályzatban foglaltak szerint a döntési, véleményezési jogkönel

élnek a dolgozók egyénileg és a '..munkaközösségekben közös állásfoglalással. Ennek

megvalósításához tagóvodánkénti ernail bazist hoztam létre, rnelyben küldósre kerültek a

dokumentumok, a változást előkészító szakmai anyagok, a véleményezés hataridejével. A
visszaérkezett válaszok releváns esetben beépítésre kerultek az adoít tematikába. Eá követte a

határozat az elfogadásról, melyet jegyz§könyvben hitelesítettiink. Tapasztalatom, hogy inkább

szakmai, mint törvényiváltoztatások esetében éltek a dolgozók a véleményezéssel.

A munkaközösségekben önként és szívesen vettek részt a kolléganők. Eppen ezért vált

hangsúlyosabbá, az intézrnényi döntésekbe való aktívabb bevonásuk, vélernényük kikérése,

javaslataik megfontolása, beépítése szervezehink eredményessége érdekében. R.észt vettek,

véleményt alkottak a következő területekben: Pedagógiai Program, tselső ellenőrzési terv,
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Beiskolazási terv, Pedagógus Továbbképzési program, Önértékelési terv, Intézményi

Minőségirányítási Szabályzat, költségvetés tervezés.

Intézményi ellenőrzós

Azintézményi ellen§rzés területei (végzői avezetőség és a tagóvodavezetők):

A dokumenfumok ellenőrzese l(csoporhrapló, mulasáási napló, gyermekek egyéni

megfigyelésének rögzítése, ,htáyryzás igazolása, óvodába járás nyomon követése,

.munkarend' é§. jelenlét1hianyzás vezetése) a Szervezeti ésl,Működési Szabályzat

eljárásrendjei szei{nt történte\;,nghézséget a pandémia időszakában a zárva tartások, az
,Óvoda ügyeleti időszakai,,,a csopgrt összevonások és az átszewezések időszaka okozoIl,
,rnely-hezkiegészítettiikraz eljárrásrendeket a kolléganő}kel egyeztetettek alapjrán.

Munkafegyelem:,a,munkaköri leínísban foglaltak mellett, a munkára alkalmas állapotot, a

' 'dohányzást és a pöntos munkakeldést is ellenőriztiik. Alkoholos rillapot miatt egy esetben,

' doháyryzős mi'att.két tagóvodában egy-egy esetben kellett figyelmeztefiri.

A p-ontos ínunkakezdés miattíöbb kollégát kellett figyelmeáetni. A magárr probléma miatti

, :kéSé§ ,esetep,:lelefonon jeleáek vezetőjtiknek. A áppérzek bejelentése telefonon a

titkárságraineg;zokotta'vállihiszen a KIR rendszerbe való azonnali rögzítés a biáosítéka,

hogy időben megkapjrák illetrnényiiket a dolgozók.

Gyógypedagógiai elláüís:, űw ia kíilsős, mnt az intémrény alkalmazásában lévő

gyóg}pedagógu§oknak az SNI gyermekekről vezetendő egyéni fejlesztési napló a normatív
-,tiimogatás igazolő do'kumentUm4,-naprakészvezetését egyeztettemés ellenőriztem, illetve

a óvodában történik a trárolása.

Kapcsolatok a belső szakmai ,}apcsolatok mellett a szülőkkel vató kapcsolattartást

kiemelten kezeltiik. Alszülői'értekezletek látogatottsága év elején és a félévi értekezleten

, magas,, mig a tavaszi értekezleten már kevesen jelennek meg. Szülői visszajelzés szerint,

minden információ átadásta keriil a zőrt facebook sziilői csoportokban. A fogadó órákra

alkalmaztuk a meghívést a :szíilők részére, a gyermekekről való érettség, fejlettség

megbeszélése témában, illetve javasoltuk adott koroszűly sziileinek részvételét, mely

leginkább az iskolaérettség megbeszélésekor mutatott aktivitást.

A karbantartói feladatok ellenőrzése minden vezető feladata. 202t-tő| műszaki területen

beiskolrázrásra került egy karbantartó, aki így a feladatok irányítrása mellett, már rövidesen

az árajránlatok elkészítésében, illetve egyes munkafolyamatok ellenőrzésében is

engedéllyel rendelkezik, azokat végezheti.

Az étkezés igénybevételének jelzésére új program kertilt bevezetésre. A feliilet nagyon sok

esetben nem rnegfelelően működött. A szülői jelzéseket a felelős óvodatitkár segítette
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orvosolni, illetve tartottaakapcsolatot aprogramozőkkal.Ezév nyafttaígérték aprogram

felülvizsgrálaát. Bizom benne, hogy kevesebb problémajelzéssel tudjuk kezdeni az új

nevelési évet.

Intézményi igazgatási feladatok

- A mar megismert, megszokott'feladatok mellett ebben az évben az őtál.lő gazdálkodő

intézményi átszewezés rij,feladalokat adott. A gazdasági csoport tagiai egymást segítve,

' : ' alkaltnazásával , átjutott, a, kezdeti nehéz időszakon. Megtapasáaltuk, hogy az

, adminisztráció központosításával: gyorsabb és hatékonyabb a gazű|kodás múködése, az

információ ráramlása és a határidők teljesítése.

.',. ], nyomtafu.ánnyal; melye_ket sz_iiksjg esetén aktualizrálfunk. A feltöltést továbbra is a NAS

rendszerbe végezttik el.,Ígynyomon köveüető és visszaellenőriáető azadatszolgáltatás a

tagóvodákból és vissza feléjük.

1.5. Működés

Nevelés nólküü munkanapok

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint 5 nevelés nélküli munkanap kerülhet

megszervezésre nevelési évenként, melynek nagyon jól kialakult a rendje intézményünkben.

- Az augusztusi nyitó értekg.zleteken egyben az előző évek zárása is megtörtént, erre

építettiik a következő nevelési év terveit.

- A félévértékelés tagóvodarrként törtónt,

majd két szakmai és egy csapatépítő nap került megszervezésre. Tartalmas programok,

közösséget építő események, helyszínek segítették szervezettink új dolgozóinak a

megismerését, a szakmaiságunk fejlődését, a fejlesztendő és a jól mtiködő területek

megbeszélósét.

A Covid járvany idején sajnos nevelés nélküli munkanap nern kerülhetett megszervezésre. A202I-

es nevelési év kezdő teljes alkalmazotti értekezletiinket elővigyázatosságból csak tagóvodai

alkalrnazotti körben tartottuk meg.

Tal<aríúás - kanhantantás

A 2018 -2019 -es nevelési évben az ővodai takadtási szün,etek időpontjára megtörtént a szülői

igényfelmérés. Tapasáalatuni<, hogy nagyon magas számban igénylik a szülők június, július

hónapokban az ővodai ellátást, rnelyet minden óvoda esetében két ügyeletes óvodában is
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biáosítottunk. A három hetes leállás időszaka fontos, egyÉszt a teljes óvodai takarítás elvégzése

miatt, de eg/es nagyobb beruhrázások is erre azidőszakratervezettek.

Emellett az óvodapedagógusoknak itt lehet biáosítani a szabadság kiadását, így kevesebb nap

marad az al<tív óvodai időszakra. A Covid járvány ideje alatt óvodráink a nyári időszakban is teljes

nyitvatartrá§i időben fogadtak a gyefmekeket. 2021hen három óvodában vált sztikségessé az

áprilisi kormány' álta| elrendelt'leáll,iíson kívül is zárva tartás: Szivárvány Tagóvoda teljes

cséréje, ,s2ék|etry óyoda,udy.ar:,átalakltasa, játékeszközök telepítése, terasz bonüísa miatt. Az
;ügyeletef biztosítottuk a gyermekeknek a két legközelebbi óvodában.

Nyitvatartás
, . ' A szü|ői ligényfglmérés, minden pevelé§i év kezdetekor megtörtént, egy óvodában, egy szülői

: igén}jétzést követően vált sztikségessé a nyitvatartrási módosítas.

, 
-.,2, iBélső kapcsolatoko együttműködésn kommunilaflció

: Célj4: információ átadás, fudás átadási,:l<apcsolatok építése, erősítése az tnténnény, a jrárás és

távolabbi óvodai közösségekkel.

;l( Pedagógiai - szakmai koordinációs megbeszélések

:, , Fonto§nak tártom; l.,hog}- a szakmai ,pátbeszéd az intézmény legkisebb közösségében, a

' 
' o§oportköUégák között épp úgy,megvalósuljon mint intézrrényi szinten. A dolgozói cserélődés

miatt ez még hangsulyosabb volt az elmüt években. Á, e, eleji alkalmazotti közöss ég értekezletét

minden esetben követte a csopbft pedagó.gusai és dajkája közötti megbeszélés. Ennek folyamata a

,, :,,osoportnaplóban figzítettnevelőmunka tervezését is segítette.

' , A miiködé§heZ elengedhetetlen volt, ai karbantartói egyeztetés is, hiszen hatékonyabbá váIt

munkavégzésiik, amikor egles feladatqkat egyutt végeztek el, pl. sövénynyírás, játékjavítás,

lambériazx)parkettázás|zD2lmárcitrsától saját gépjárművetkapott intézménytink, mely alkalmas

a fiinyírótraktor és további szerszámok, eszközök szállítására, így tntézményi haszniilatra.

A tagóvodavezetői értekezletek a havi intézrrényi vezetői értekezleteket követően kerültek

megtartásra, Így az aktualitások, feladatok átadása pontosan történt meg. A rendszeres

időközönként való találkozas pe4ig a megvalósulás és a problémák megbeszélésére, megoldásara

is lehetőséget adott. A covid időszakában leginkább a személyes megbeszélések elmaradása

okozott a működésben problémát,ltiszenazonnali intézkedések váltak sztikségessé, melyben nem

volt lehetőség az áíbeszélésre, a végrehajtás kontrolljrira. Emellett nem vált be a protokoll, hiszen
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újabb és újabb egyedi esetekkel keriiltem szembe. Oktatási Hivatal felé csoport bezfuást 20,

tagóvoda zánást 5 esetben kellett jelezni és azonnali ügyeletet szewezni. Több esetben a működést

a dolgozók mas munkakörbe való aktív beállásával tudtunk csak megoldani.

A mrárciusban országszerte kialakult váratlan járványhelyzet alapjuban megváltoúatta eddigi

pedagógiai munkárrk megvalósításrának lehetőségét. A legfontosabb a sziilőkkel való kapcsolat

újraepítése volt, melybenazáytfacebook csoportokon közvetített információk mellett, a telefonon

történt táqácsadás, beszél getés lehetősé gét is felaj ánlo tták a kollé grák.

S{akmai munkaközösségek megvalósult éves programja

A munkaközösségek az előzeJesen jelzeltipedagógus javaslatok alapjan alakultak meg. Ez atavalyi

év .kivételévelol, minden évnYitó .,értekezleteq megbeszélésre és elfogadásra került. Vannak

hagyománnyal bííó,, 10 évei,megbaladó rnunkaközösségek és vannak átalakulók, nyugdíjazás, egy

tém4'aktuáizalasa,|-uagy épp::törvényi,, elvrárás, de új agilis kolléga érkezése esetén is. A
grunkaköztisségek szakmai szerepe és hatékonysága megnövekedett.

Fontos feladatuhk,lett a szakryai munka:§zínvonalának megtarüásában és az tntézmény szewezeti

kulturájának.,.alakításában, folyamatos.,fejlesáésben. A munkaközösségek nyitottak, minden

tagővodáPől képviseltetik magukat óvpdapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, így munkájuk

hatékonyabb, sikeresebb,,több,,óvodára:.kiterjedő. A munkaközösségek a pedagógusok szakmai

műhelyei,,segítséget nyujtanak a tagokrpk munkájukban, és egyfajta ellenőrzést is biztosítanak

munkájuk felqtt,a,teljesítményértékelés, a tarrfelügylet, a minősítés kapcsán.

Munlraközö s s é gek H eme lt értékei :

drámapedagógia'-. újs,zedi,:e§áprások gyakorlatban történő bemutatása, kipróbálása,

' bemutatók tartásL óvoda-iskoláíkapcsolat erősítése, kiemelt témája a befogadiás, elfogadás,

' ' amásság',111ggismetjse és megismertetése gyermekkel, szülővel, kollégával;

, ' '- riéptánc = gyeúnektránc,fiizérek,bpmutatrása, elsajátítása közben mozgásra ösztöt:ző zene,

vidám hangulat mellett;

- játék - a szabad játék nem ggyenlő a szabatossággal, ajáték gyermekre gyakorolt fejlesáő

hatása,lp hely, idő, eszköz hármas egyensűya a játék folyaman;

- környezettudatosság -: . . a' kömyezeti nevelés mellett, a fenntarthatóság és a
környezettudatosság megmutatasa mar gyermekkorban, a pedagógus érzékenyítésével

kezdődik, tematikája változatosap, több helyszínen mutattia be a lehetőségeket a témában;

- mentor- intézményiinkben a pályakezdő, a pályára visszatérő és a pedagógnrs főiskolai

hallgatók megsegítéséhez kidolgoztaa gyakomoki programját, melynek megvalósításában

segít a csoport. Emellett, az egyéb pedagógus végzettségű kollégák is támogatást kaptak

szakmai, (szaktargyi, oktatási, nevelési), szakrnai identitás, közösségi beilleszkedés
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tárnogatása" konfliktuskezelés, kommunikáció területeken ebben a közösségben,

csoportban, egyénileg egy aránt.

- szervezetfejlesáés - dokumentumok aktualizálásához javaslattétel, kapcsolattartás a város

HEP gyermekcsoport tagjaival, kerekasztal találkozők szervezése, bölcsőde,

gyermekvédelem, védőnők részvételével.

Belső tudásmegosztás - Hospitálás

Minden óvodában megtartottá\ a kolléganők a belső hospitálásokat, melyen kolléganőiknek

mutattiák be szakmaiságukat. Korrekt megbeszélés követte a bemutatót, mely a fejlődésre és a

kiemelkedő területek kiemelésére fókuszált. Külső hospitálasra szintén a dolgozói változások és a

ve szélyhely zet mialt kevesebb esetben került sor.

Szakmai előadás, konferencia

2019. októberi szakmai napünk fővédnöke Egyhazi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ

igazgatőja volt. Neves előadók fogadtrák el meghívásunkat: Dr. Varga Lászlő: Nevelés és/vagy

nevetés; Prof. Dr. Héjj Andreas: Intézményi légkör; Dr. Tóth-Merza Katalin: Pedagógus-szülő

kapcsolata. Délután szekciókban Mundy Péter, Dr. Molnár Katalin, Kissné Dr. Zsámboki Réka,

Horváth Tamásné, Nagy Ildikó Mrlria tartottak értékes és érdekes előadásokat. Bízom benne, hogy

hamarosan visszaállhatunk a minden éyben megtartható, megszervezhető szakmai napunkra,

melyre nem csak intézményiink alkalmazottai várnak, de a jarás óvodáiból, illetve szomszédos

megyékből is sokan érkeúekazelmúlt években.

Az SNI gyermekek számának emelkedése mellett az autista gyermekek jelenléte egyle nagyobb

kihívás a kollégarrők szárnára. Ezért olyan speciális, gyakorlatorientált képzést is
megvalósítottunk, ahol a kolléganők felkészítését segítették, mind a gyermek befogadása, mind a
nevelőmunka tervezése, megvalósítása'területeken, (Autizmusban élő gyermek a többségi

intézményben).

További képzés témáink voltak: , Tehetséggondozás; Innováció a köznevelésben;

Intézményfejlesáés; Egészséges életmódra nevelés; Korszerű módszerek az ővodában Többen

vettek részt aPOK és az ÓvodaiNevelós szakosztály által szervezett szal<mai konferenciákon is.

Óvoda

Az alkalmazotti közösség összejövetelei rninden tagővodára jellernzőek, váItozatos formában

jelennek meg. lrrtézrnényi szinten a leginkább vrárt a csapatépítő nap, melyről nagyon pozitívan

jeleztek vissza a dolgozók.2079-ben Zircre látogatott a teljes alkalrnazotti közösség, ahol

arborétumba, múzeurnokba látogattunk. Bizom benne, hogy a 202aD021 nevelési év kihagyása

után újra tervezhetjük.
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3. Az, intézmény külső kapcsolatai
Szülők

A 2018 -2019 -cs nevelési évben minden óvodában megvalósult négy szülői értekezlet, négy

fogadóóra és qgy nllt nap. Ezen kíviil tavaszí műsor, júniusi évzátő, családi délutáni program,

szülőkkel közös kirándulás. A fenti egyíithnűködés formáit körültekintően szerveztiik meg, mely

a sztilő - gyermek kapösolat megismeiése mellett az óvodánk nevelő munkáját, a gyermekek

egyéni fejlődésének jellemzőit,:eredúényeit közvetítette. Továbbra is a nyílt napok irárrt volt a

,legnagyobb az érdeklődés.'A,szülői,ér.tekezleteke egyes óvodákba küsős előadót hívtunk, pl.

gyerrrrekcsopoltbanlelőforduló trrlzg,tt:nemi érdeklődés vagy agresszió, beilleszkedési-befogadási

;goqdok.,,,,a jelenlév.fi pozitív visszajekest adtak, a kollégák eredményességről számoltak be. A
fogadóórákla rnegszólított,sziilő_k tö"bbs§ge elfogadta a meghívást, a kommunikáció fő célja a

gyerme! fej!ődése ismertotése, a család-óvoda együttműködése, megerősítése volt.

A 2020] -202l,,,::--€s lr.revglési.::§veí,i nehezítette a Covid 19 vírushelyzet, melynek

:következményeképpen mlpdentagóvcdánk ügyeleti rendben működve fogadta a gyermekeket.

.A dolgozók rész{re kiszíletlem.,a.táv.nunkára vonatkozó srabályzatot, mely nagymértékben

koordinálta a dolgozók:közötti,,münkevégzést. A tagóvoda-vezetők meg§zerverték a szülőkkel

,való kapcsolattartas formáit(Qcebogk, messenger). Az online munkát avezetőség folyamatosan

nyomon,követten értékelte. 4,Pajk*, pedagógiaiasszisztensek az ügyelet mellett folyamatosan

vélezték az', ővoda,. épületének, fertőJl6nítését, az óvoda nagytakafítását, meszelési, festési

munkrálatokat, babaruha és mászk,varrását, más tagintézményben való fertőtlenítő takadtást, de

kedtés festést is.

Intézményíink rendelkezik panaszkezelési elj árasrenddel.

A szabályozás célja: A munkavegzés sorón a szülők, alkalmazottak körében keletkező problémrák

rnégfelelő szinten és a legkorábbi időpontban való megoldása.

Az eljarasrend érintettjei: alkal{azotti kör, tagintézményvezető, intézményvezetőhelyettes,

intézményvezető. A panaszo§ probl.emrík kezelése sok esetben mfu ,az első szinten, a csoport

pedagógusai és a szülők között megold{dott, így nem történt további intézkedés. Azokban az

esetekben, ahol sztikség volt a tovább lépésre, oít az eljárásrendben megfogalmazottak szerint

tetttik meg az intézkedéseket.

Tagóvodavezetői szintű megbeszélést 8 esetben folytattak le a vezetők. A sztilői panaszjelzések

eseteiben a legiellemzőbb a gyermekek közötti agresszió, SNI, BTM gyermek elfogadásának

nehézsége, másik szülő nevelési stílusának Wtizalása, két dolgozóval szemben pedig a tűlzott

hangerő és elvárás teljesíthetetlensége.
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Intézményvezetői intézkedés 12 esetben volt. 3 autista SNI gyermelrné| az óvodában eltöltendő

idő fokozatos emelését, a csoportba a befogadás megsegítését, gyógypedagógiai megtámogatását

kellett megbeszélni, melyben a gyermek érése volt a döntő. Hiperaktív gyermekek szintén nehezen

viselik a csoportszabályokat, melyekgyakran okoaak konfliktust. Egy esetben másik csoportba

való áthelyezést kellett megtenni, egy esetben a szülő egyházíóvodába vitte el gyermekét. Sajnos

vannak óvodai csoportok, ahol évente többször történt dolgozóváltás, mely miatt szülői

értekezletenkellettahelyzetmegoldásárőItájékoztatótadnom.

I(ét,esetben kiilső,szakembei,segítsé§éyel tudtuk megoldani a problémát, ahol szülői értekezlet, a

§zülőnqk egyéni nevelési tanácsadás:és alcsoportbanpszichológus tanácsadás történt. Egy esetben

nem' sikerült erédmÉnyt.,e|érniink,, áigyermek trágat kommunikációja" kollégrákkal való

kiszámíthatatlan vipelkbdése sajnos c,s'ak időszakosan csökkent. A családsegítő közreműködésével

folyik: a,családterápia.._Dölgozőqal szembeni panaszjelzést két esetben kellett kezelni, a nem

megfelelő kommunikráció és konfliktuskezelés miatt.

Fenntartó - Pápa Város Önkormányzata

Intézményíink.szabá|yzatáinak (melyek ,az elműt időszakban többször is módosításra kerültek)

megléte a legfontosabbalapja a törvé_uyps működésnek. A fenntartóval való kapcsolat a törvényes

működés ellenőrzése mellett, a _szakmai munkánkba való betekintésben is jelen volt. Az

értekezleteinkenr'szakmaiiriapjainkon való személyes jelentlétet mindig jó érzéssel jegyezték meg

aldolgo2ók. Első§orbarr az aktuális;,óvodákhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó információk

átadásátvrárták el.

Az intézméh} eg]éb :külső kapcsola@it részletesen a,tpgóvodai beszámolók taítalmazzák.

Legszorosabb az áitalángs iskolákkél v_qló együttműködés, melyben minden tagóvodránk érintett

volt az elmúlt évben is, pl, iskolábai csalogatók, sportvetélkedők, jeles napokhoz kötődő

reldezvények, vagy drámapeda gőgiai közös órák, mesenap.

Pedagógiai szakszolgálat

A Pedagógiai szakszolgála,ttal a kapcsöl4t az előző évekhez képest szorosabbti pontosabbá vált,

mely köszönhető a gyógypedagógus kolléga szakmai megbeszéléseinek, és a tagóvodáknak

szervezétlájékoztatőknak, bemutatókrtak. Továbbra is elengedhetetlen volt a szülői tájékoztatás,

egyeztetés, ha a gyermek vizsgálatát kéítíik, hiszen az együttnnűködés az alapja a közös

megsegítésnek, megoldás keresésnek. Az együtftnűködés tartalma: logopédiai sztirés,

beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával kiizdő, sajátos nevelési igényu gyermekek,

vagy még nem diagnosztaáIt gyermekek szakértői, nevelési tanácsadói vizsgélata, kontroli

v izsgálata, i sko laéretts é gi vizsgálat.
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Fedagógiai szakmai szolgáltatás

A Pedagógiai Oktatási Központtal (POK) való kapcsolat kiszélesedett, partnerivé vált.

Személyes megsegítést, információt kaptam sztikség esetén, tájékoztatásuk pontos, szerteágaző az

Oktatási Hivatal országos eseményeiről, törvényi változásokról, rendezvényekről. A
Kisgyermekkori nevelés támogatása kapcsolódó szakmai nap rendezvényén előadóként is

meghívást kaptam, s mutathattam be intézményi innovációinkat, a gyermekek fejlődésének

nyomon követését és intézményünket is. Ene 2020 augusáusábarr a térségi szaktanácsadói

értekezleten újabb lehetőségem adódott, melyet intézményünkben tartottak, látogatásával a

székesfehérvari POK O sztályv ezető Asszonya is megtisztelt bennünket.

Család-és GyermekjóIéti Központ
Minden évben az intézményi beszámolóban statisáikai adatok és vélemények kerültek

megfogalmazásta. Nagyon jó kezdeményezésnek tartottuk a központ által szervezett előadást,

mely az intézmény átszewezéséről, feladatairól, hatásköréről is tájékoztatást adott.

Gyermekvédelmi megbízott van'minden tagóvodánkban, aki a kapcsolattartásban segített az

óvodapedagógus és a szolgáltatő központ között. Az esetkonferenciákon jellemzőbb és

eredményesebb volt, a csoport óvodapedagógus és avezetőjelenléte.

Egyéb partnerek

Az intézményvezetői munkatervben meghatározottak szerint, a tagóvodrák ogyénileg vették fel és

tartottak a kapcsolatot partnereinkkel, ennek dokumentálása a gyeímekvédelmi, a

szervezetfejlesztési dossziéban, a tagóvodai éves beszámolóban rögzített.

Honlapunk: az óvodai események rövid bevezetője került fel a nyitó lapunkra, mely minden

érdeklődő számána könnyen megtekinthető volt. Mindemelletttervezzik honlapunk megújítását,

korszerűsítését.

A Pápai Vrárosi Óvodak intézményi munkatervét kiegészítő időterv egy évre, havi bontásban

tartalmaúa az intéz,nény és atagintézmények eseményeit, programjait. Ebből minden tagóvoda

eseményterve adott hó előtti napokban felkerült honlapunkra, így a szülők tájékozraását is tudtuk

biáosítani. Itt jelenítettük rneg az ;intézmény egészét érintő információkat is. Alap

dokumentumaink is megtalálhatók a honlapon, rnint a Pedagógiai Program, a Szervezeti és

Mtíködési SzabáIyzat, a ÉIázirend, az álláspályazatok, az óvodai, iskolai hirdetmények is

olvashatók itt, s helyet adtunk az alapítványok kötelező nyilvánosságának is.
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4. Szemólyiség és közösségfejlesztés
Területei:

Az eg1,1es glermekek személyes és szociális hlszségeinek megismerése, képessógeinek fejlesztése

ftalOnas fukintettel a kiemeltfigyelmet igénylő glermekelcre) kulcskompetenciákfejlesztése

Alkalmazott módszer: megfigyelés, megfigyelés rögzítése, fejlesztési terület beazonosítása,

fejlesztő játékos feladatok meghatarozása, a gyermek fejlódésének nyomon követése, a szülő

tájékoztatása a fejlődéslfejlesztés további lehetőségéről, a gyermek egyéni, differenciált

megsegítése, A folyamat eljárásreqdjét.&idolgoztuk, megismerték és alkalmazzák a kolléganők,

(SZMSZ fiiggelék)

E gé s zs é ges él etmódra nevel é s

A vízhez szoktatásra, uszoda látogatágra jelentkezők száma még mindig alacsony. Sajnos

. befolyásoló tényező a magas összegű szállítasi díj, egyes időszakok kedvezőtlen időjárása. 201 8-

20l9-ben egy ősz eleji és egy tavasz végi időpontra szerveáiik meg az uszodát egyszerre több

csoport tudottjönni az autóbusszal, és kedvezőbbé vált azutazási költség.

Az Ovi torna eseményét minden évben várjéú< a gyermekek, amikor a sportcsamokban lehetnek

együtt a város iskolába menő nagycsoportos koru gyermekei, 2019-ben 240 gyermek vett részI a

programon.

Az óvodai programokban az egészséges életmód, táplálkozás, folyadék bevitel fokozott f,rgyelmet

kapott, a gyümölcs- és zöldségnapok, piac, kiskert látogatás minden óvodában megvalósult A

. szülői támogatás ezek megszerve/ésében és megvalósításában annak ellenére magas, hogy

taPasáalatunk szerint két véglet jelent meg a gyermekek között, az egyik a túlsúlyos gyermekek,

a másik a nem evők köre. Nagyon nehéz;megtanítani az étel megkóstolását, fogyasztását, a rágás

fontosságát a gyermekeknek. Az időiárőshoz igazodó öltözködést, a mozgás lnényát, vagy épp

sziikségét jobban jelzik a gyermekek. Az öltözködés problémáját azok a szülők tudják generálni.

akik autóvalhozzák gyermeküket, és nery biáosítják azidőjarásnak megfelelő óvodai nlházatot,

lábbelit.

I{örnyezettudatos életmódra nevelés

Pedagógiai Prograrnunk többszöri átdolgozása ellenére is meglartottuk kiemelt nevelési

területként a környezeti nevelést, a környezetfudatos magatartás alakítasát, formálását, a

környezettudatos életmód rnegalapozását tevékenysógeken koresáül, cselekedtetéssel,

megtapasztalással. Területeit változatos rnódon taíJak a gyermekek elé a kolléganők. Jellemző,

hogy családi programokat is szerveznek kömyezeti világ- és jeles napjainkhoz.
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Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja módosult, ezért eíthez igazodva mi is átdolgoáuk

Pedagógiai Programunkat. Legfobb területek mely nagyobb hangsúlyt kaptak: egészséges

táplálko zás, nemzeti i dentitás, s zül ő ftj l d, nép i hagyo mányok.

Közösségfejlesztés

A gyermekek együttműködését elősegít§ tevékenységek minden tagóvodában megjelentek, több

programban egytittesen, akár a környezethrdatos magatartás a|akitásával, pl. kirrándulás, családi

délután, yagy az egészséges életmód jelenlétével, pl. vízhez szoktatás. Óvodai környezetünk

alakításában is több olyan törekvés valósult meg, mely az egészséges életmód, amozgás szeretete,

a közösségi programok, óvodában és;,kívül, a közösségépítés célkihizését is segítették, pl.

kirándulás, mezítlábas taposó kiépítése szülőkkel.

A veszélyhelyzet ideje alatt a legnagyobb kárt ép ez a terúlet, a személyiségfejlesztés,

közösségépítés szenvedte meg. A gyermekek közösségi óletének, a szocializáciőjartak nem volt

lehetősége fejlődni, a programok, a közösséget erősítő tevékenységek elmaradtak és a gyermekek

lelki sérülése mellett, a szülőkre háruló teher miatt, az otthoni lét is gyakran ingerültebbé,

türelmetlenebbé tette a családokat.

4 "2. Gy ermekvédelmi feladatok

Gyermekvédelmi feladatainkat a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint végeáiik.

Minden óvodapedagógus alapvétő.feladata és kötelessége a úbízott gyermekek nevelése, ezen

belül a gyermekvédelmi feladatok ellátása. A csoport pedagógusok és az óvoda vezetése minden

gyermek szociális helyzetéről megfelelő i,nformációval rendelkezett,így a szükséges beavatkozást,

megsegítést meg tudta tenni. A huzamosabb ideig ugyan azon ővodába jarő gyermekek esetében

volt pozitív eredmény, a, gyakori .óvodaváltás, vagy hosszú hianyzások gátolták az

eredményességet.

Gyern-lekek biztonsága érdekébenfokozott megelőzési és intézkedési terv van érvényben, melyet

SZ]uISZ,ünk tal"talmaz. B etar tás a minden dol gozó részér ől kOt el ező.

Ebben a következő területek kaptak helyet:

o teljes körű óvodáztatás elérése,

o í'elkerestük azokat a családokat, akik a beíratáskor nern jelentek meg;

o óvoda udvarainak biztonsági szernlóje:

o ,,Játszóudvar ellenőrzési teryben" rögzítettek szerinti időszakban, mócion

ellenőrinük a j átékszereket,

o biztonságos használatukra tanítottuk a gyermekeket;
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o az ételallergiás gyermekek szátmétra kialakítottuk az ételtik, majd a saját edényzetük

tálalása, tarolása rendj ét;

. gyennek sérülés, baleset esetén ismertettük minden dolgozőval a teendők mikéntjét;

. az elsősegély nyújtás alapszinten megvalósult, tanfolyami megsegítést kaptak dolgozóink;

o minden esetben felelősségvállalási nyilatkozat megkötésével engedélyezzúk a,,külsősök"

délutáni óvodai tevékenységtartását, mely a szülő tudomásával, igénye alapjan történik.

Gyermekbaleset

2018 - 202I időszakban 6 felső végtagtörés gyermekbaleset és 1 felnőtt baleset történt

intézményünkben. Rögzítésük, jegyzőkönyvezéstik a KIR nyilvarrtartásába megtörtént. A
ferurtartó felé rninden esetben továbbítjuk a sztikségesnek ítélt eseteket.

A Gyermekjóléti Szo|gálat részére minden évben megtetliik az adatszolgáltatást, melyben

törekedtünk az objektív tények rögzítésére. A családlátogatások nagyon jó alkalmat adtak a

gyermek életkörülményeinek megfigyelésére, emellett a családi kapcsolatok, nevelés, szülő-

gyermek kommunikáció terén is. Sajnos a szülők által igényelt családlátogatások szátmának

csökkenése, illetve a tavaJyi év veszélyhelyzete miatt ez az információs lehetőség lecsökkent.

5. Fejlesztendő és kiemelkedő területek meghatározása

Eredmény

Egléni íej lődés nyomon követés e

Ovodránk szakmai munkaközössége 2009-ben Játéktar címmel szakmai anyagot adott ki, az akkori

elnevezésű Városi Óvodák vegyes életkoru gyermekcsoportjai részére, mely a csoport

óvodapedagógusok. segítését célozta meg. 20l2-ben könyvként is megjelentetésre került. A
Honnan hová című könyviink módszertani ajánlás volt. Kipróbálásű, bevezetését követően már

minden csoportban alkalmaztrrk a gyerrnekek egyéni fejlódésének rögzítése, a szülők felé való

tájékoúatás ós fejlődés tervezése területeken. Az országos terjesáése révén több óvodába is

eljutott, ahonnan a mai napig kapunk visszajelzést és adunk a bevezetéshez szakmai útmutatást. A
gyermek megfigyelés módszerének,fejlesáése folyamatos, épít az Oktatási Hivatal

állásfoglalására, a gytijtött tapasztalatainkra, a kor követelményeire. Készült egy kiegészítő

melléklet. rrrely fejlesáő célú játékokat tarta|maz, egy - egy ismeret, készség, képesség

felismerését. meglétét segítik, minderrrellett visszatérő alkalrnazásával a gyennek fejlődése, adott

készség, képesség fejlődési foka is megfigvelhető.

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a

gyermeknek,
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Kiszrirhetők a részképesség, képességzavarok, illetve a tehetséges gyermekek. Egyértelmű,

világos fejlesztési terv készíthető a felmérés eredményefue alapomaegyéni és óvodai szinten.

Sikernek tekintjiik, hogy intézményen: beltili és kívüli szakmai továbbképzések, konzultációk

keretében kiadványunk segítségével bemutathattuk jó gyakorlafunkat az érdeklődő

óvodapedagógusoknak, intézményeknek

Kolléganőinkkel nem állfunk meg.' A további fejlesáés, az intézrnényi nevelőmunka

,dokumentumainak §sszehangolása, a,:§yermekek egyéni fejlődésének nyomon követésével,

parhuzamban már 2020 -ban me gkezdődött.

Terv

,, Helyi' nevglési programúnkban', kielneltihelyen szerepel a k)rnyezeti, ezen belül a lörnyezet

,,,yédélmére .ievelés;', a glerhiekek környezettudatos magatartásánakformálása, alaffitása.

, Nemcsák írásban fogalmam*, meg az-ecél érdekében megvalósítandó feladatainkat, hanem az

,,élriúlt'években tettekben;.'és.különböaő tevékenységi formákban is törekedtiink feladataink

_ mégvalósítására'(székheli §vodá:, Mailarbarát óvod4 Fáy András lakótelepi Tagóvoda Zöld"

óvoda.).

'A kömyezetvédelmi, nev_elés,óVodápklminden dolgozójának szívíigye, érzékenyek a környezet

gondjai irrápt, : szerírélps példamutatással törekszenek céljaink megvalósít ásaru.

A.Vfukert Pápa'belváro§ánakl'lelnagyo$b összeftiggő zöldfelülete egy kincs Pápa szívében, egy
, :zöld sziget, irtrová mindig jó,,belépni. i\ közeljövőbén tervezett óshonos fák telepítésével még

, inkább; méltrán kiemelkedő örök§égvéd,elmi értéket képvisel, ebből kifolyőlaga benne fellelhető

természeti értékek élményszery;megistnertetése óvodásaink számrára kiemelt fontosságú lehetrre.

]avasszal, a ,,Platánfd titko§,kertje',lprojektben, egy délelőttöt a Varkertben töltenének a

gyermekek. ,,Meseösvényen" ismerkeüetnének az ilt található élővi|ággal. a természet adta

kincsekkel, az ővo§apedagóguso\kal létrehozott interaktív állomásokon játékos módon, aktív

ié§zeseivé váJhafurak az ismeret begyűjtésnek. Terveink között szerepel az évszakok változásai

szerinti látogatas is. Meggyőződéseín, hogy aÉszllrevő óvodásaink számiára az élményösvény, a

piojekt óvodriú beltili további feldolgozas4fo|ytatésa, afenntarthatóságot segítő megismerés és a

környezetszgetet együttesen ad emlékezetes napokat és útravalót a környezettudatosságra.

F'ejlesztondő és kiemelkedő területek

Azinténnény fejlesztendő és kiemelkedő teriileteinek megbatátozásaa tanfelügyeleti ellenőrzések

megállapításai és az önértékelés eddigi eredményei alapján készült el, melynek tervezése, feladatai

folyamatosak, alapját képezik a következő tanfelügyeleti ellenőrzésnek úgy egyéni, mint vezetői

és intézményi szinten. Szempontjai meghatarozottak, ismertek szárnunkra (OH kézikönyv).

25



Belső kapcsolatoko együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető terület:

A pedagógiai szakmai koordinációs megbeszélések minden pedagógus részvételével történjenek.

- Ez inkább tagóvodai szinten tud személyesen jelenléttel mtíködni.

kiemelkedő terület:

Az intézmény vezetése támogatja a tagintézményeken belüli szakmai együttműködéseket.

Tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösséget alkot.

- Hospitálási rendszert mtíködtettink. Az itr" szerzetr tapasztalatokat igyekeznek a kollégak

. beépíteni a mindennapi nevelőmunkájukba. A gyermekek nevelése/oktatása érdekében a

szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek

egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák

megoldásában.

Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető terület:

Kapcsolat bővítése a bölcsődékkel, iskolákkal

- Erurek első lépése volt a Kerekasáal a gyermekekért forum megtartása több ízben. aktuális

témákkal.

Fontos az intézmények közötti átmenet zökkenőmentessé tétele,

- Ehhezintézmény típusonként az elvárások közelítése szükséges. Minden intézményben a

gyermek életkorának megfelelő elvárás szerint kell a fejlődés megsegítése, időt.

lehetőséget adva a lassabban, vagy épp számyalő gyermekeknek az egyéni kiteljesedésre

is.

Rendszeresen történjen meg a partngrek igényeinek, elégedettségének megismerése, mérése.

- Szülői kérdőíves felmérés 2018-bpn történt, (területei: intézményműködés, dokumentáció,

elégedettség mérés -nevelőmunka, -kapcsolattartás, gyermekek fejlődésének támogatása).

Az értékelése során kapott eredm§ny szerint adott tagóvodát ismeri csak a szülők többsége.

Valójában mégis folyamatos ös§zehasorrlítást tesznek. Ezért fontos megismertetru az

intézmény egészét, a tagóvodák szakmai munkáját, az elvek azonosságát és a heiyi

igényekhez, lehetőségekhez mért rnódszertanl eltéréseket. A kapcsolat adott tagóvodával

pozitiv.

kiemelkedő terület:

Az intézmény fontosnak tartja a külső paftnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezert azt

megtervezi, kialakítja és működteti. Az intézmény aktívarr részt vesz a különböző társadaimi,

szabnai szervezetek mr"rnkájában és a helyi közéletben is.
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Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető terület:

Egyéni fejlődés nyomon követése rendszerünk felülvizsgálata, továbbfejlesztése;

- megkezdődött.

kiemelkedő terület:

A gyógypedagógiai megsegítés jelenléte.

- A két kolléganő alkalmazásával n_em csak az SNI ellátás biztosított, de a kolléganők felé a

támogató nevelői,módszerek átadása és a szülőkkel való kommunikáció is.

Gyermekvédelmi feladatok

Fejlesáhető terület:

Körny ezetkultura ismereteinek bővítése, gyakoroltatása.

- A gyermekek önkiszolgálása, a családok bevonásával az egészséges életmód

könilményeinek javítása, fontossága a munkatervben megjelenő kiemelt feladat.

kiemelkedő terület:

Az intézmény közösségi programokat szervez intézményen belül és kívül is, mellyel a közösség

érzésének erősítését valósítj a meg.

- Feltérképezzikazelérhető programokat, különfele látogatási helyszíneket, érdekességeket

'városutrkba} és'a környékén; Qtleteket fogadunk el a szülőktől, mint az intézmény

elsődleges partnerétől. A tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez szakszerű

útmutatást és megfelelő, kienielkedően esáétikus, kreatív eszközöket biáosítanak

ko l 1é ganő ink, alkalmana a nevel é s -tanítás -tanulás mó ds z ertanát.

Pedagógiai folyamatok :

Fejleszthető terüiet:

A pedagógus, vezetői önértékelések teljes körű lefolytatása. Reális értékelés önmagáról és

társairól.

Kiemelkedő terület:

Tervezés: A stratégiai tervezés eredménye az irí.ézményi pedagógiai program, amely úgzitt a

célokat, befolyásolja az intézrnényi pedagógiai folyamatokat (alátámaszló dokumenrum:

Pedagógiai Program, Munkatervek, Intézkedési terv egymásra épülése).

Megvalósítás: A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a

stratégiai célok aktuális elemei (alátámasztó dokurnentum: Pedagógiai program, Munkatervek,

Továbbkép zési tew, Intézkedé si terv célj ai, feladatai ).

Ellenőrzés: Az intézmélrlr azonosítja az egyes feladatok eredmónyességének és hatékonyságának

nréréséhez. értékeléséhez szükséges rnutatókat,(a|átátnasúó dolrumerrtuín: csoportnapló, gyermek

egyéni fej 1ő dési naplój a, rnunkaterv beszárnoló) .
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É,rftlretés: A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumenfumaiban elfogadott, közös

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik.

Korrelrció: Evente megtörténik w, §ríértékelés keretében a helyben szokásos formában ftgzített

megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása

(munkaterv értékelés, tagintézrrényi).

Eredmények

Fejleszthető terület:

Intézményi eredmények ö s szesítése, elemzése. Kül ső eli smerés növe lé se.

Kiemelkedő terület:

A gyermekek fejlődése követésének kialakult rendje, eljárása van.

i . A gyennekek lövábbi eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére.

Az intézményvezetői munkaterv alapján a tagóvodák részletes éves tervet készítenek,

meghatározva az időszakot, a felelősökgt, a feladatokat. Evenként írásos értékelést készítenek,

iktatják rendezvényeik, programjaik megvalósulását alátámasztő dokumentumokat.

Tis zt elt Képvis előte stül et !

Beszámolóm a 2018. szeptember l. - 2021. augusztus 31 . nevelési időszakaról készült.

Kérém a Tisztelt Képviselőtestiiletet beszámolóm elfogadására.

Tisáelettel : Csákvrári Judit intézm ényvezető
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