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Tisztelt Képviselő Testület! 

A Csillagszem Óvoda beszámolója a 2021/2022 nevelési év szakmai és működési 

tevékenységének eredményeiről szól. 

A 2020-2021-es nevelési év beszámolóját a 2020. szeptemberében elkészített, nevelőtestület 

által jóváhagyott munkaterv alapján készítettem el, mely dokumentum a Pedagógiai Programra, 

az SZMSZ-re, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja épül, valamint  figyelembe az  véve 

az intézmény Házirendjét. A fenti dokumentumok határozzák meg a nevelés céljait és a cél 

eléréséhez szükséges feladatokat. 

Bevezető 

Elsődleges célom és feladatom a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása, 

a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása és intézményünk törvényes működése. 

Törekedtem és a jövőben is törekedni fogok arra, hogy óvodánk megőrizze családis jellegét és 

egy gyermekközpontú, érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos, derűs és szeretetteljes légkörben 

nevelkedhessenek a hozzánk járó gyermekek.  

Munkám során azoknak az alapvető szakmai-, pedagógiai elveknek, értékeknek a 

megvalósítását tűztem ki célul, amelyeket a nevelőtestület, a Fenntartó Önkormányzat és a 

szülők elvárnak intézményünktől. A járványügyi helyzet a programjainkat és a pedagógiai 

tevékenységeinket nagyban átszervezte. Ünnepeink csoporton belül valósultak meg, kivéve a 

búcsúzós ünnepség, ahol már jelen voltak szülők is. 

Intézményvezetőként felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos 

gazdálkodásért, az intézmény gazdálkodási feladatainak megszervezésért, a tervezési, 

beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért. 

 

Az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Nagytarcsa Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete által elfogadott intézményi költségvetési keretből biztosítottam, betartva a 

törvényességi szabályokat. 
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Az intézményvezetés felelőssége az önértékelések lebonyolítása. Mind a belső, mind, pedig a 

külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek 

meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:   

• Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés 

• Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés 

A pedagógus önértékelési (teljesítményértékelés) eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli 

tudásáról kell számot adnia, amelyek a pedagógus kompetenciákra épül. 

Pedagógus kompetenciák:  

• Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

• Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

• A tanulás támogatása  

• A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

• A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság 

a különböző  társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység  

• Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

• Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

• Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Helyi Pedagógiai Programunk, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, 

meghatározta számunkra a célokat és a feladatokat. Az Önértékelési kézikönyv, a 
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Tanfelügyelethez és Minősítéshez kapcsolódó útmutatók alapján elkezdődött a 

dokumentumaink átdolgozása, az intézmény belső elvárás rendjének kidolgozása. 

 

1. Személyi feltételek alakulása 

1.1. Gyermek és csoportlétszámok 

2021.  szeptember 214 

2022. január-február-március közepe 217 

2022.  szeptember( beiratkozások alapján 

várható) 

228 

2023. május (előre láthatólag) 228 

 

Csoportbontásban   2021/2022 

csoportnév       korosztály létszám, 

szeptember 

létszám 

május 

Katica          6-7 évesek 28 28 

Tulipán        3-4 évesek 24 25 

Pillangó        4-5 évesek 27 27 

Süni                3-4 évesek 26 26 
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Napsugár     4-5 évesek 28 28 

Szívecske       5-6 évesek 28 29 

Fülemüle      3-4 évesek 

/Kislétszámú csoportszoba/ 

16 16 

Kamilla        5-6 évesek 

/Kislétszámú csoportszoba/ 

17 18 

Csillag csoport 6-7 évesek 20 20 

 

 

 

1.2.Felnőtt létszám 

Vezető:     1 fő 

Óvodapedagógus:  18 fő 

Pedagógiai asszisztens:    3 fő   

Dajka:      9 fő 

Óvodatitkár:     1 fő 

Konyhai alkalmazott:    3 fő 

Karbantartó:     2 fő   

Takarító      1 fő 

Alkalmazotti létszám:  38 fő    

 

                              

2. Tárgyi feltételek 

A vásárlások, beszerzések mindig a költségvetési keretösszeg figyelembe vétele mellett 

történtek. A nevelési év során a fogyóeszközök pótlása folyamatosan biztosított volt. 

Szakmai eszközök tekintetében elsősorban a művészeti tevékenységek eszközeit.( festékek, 

ceruzák olaj és zsírkréták, ragasztók,  különböző papírféleségek) 
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A HACCP előírásainak megfelelve az étkezéshez szükséges /csorba, repedt/ gyermek 

tányérokat és füles bögréket folyamatosan pótoljuk, cseréljük. 

Folyamatosan cseréltük a már veszélyes vagy elhasználódott játékokat, eszközöket. Az idén 

végre sikerült új játékot telepíteni az udvarra, ezzel is bővült a játékállományunk. Takarító és 

tisztítószerek pótlása havi rendszerességgel.  

Nyári nagytakarítás alkalmával 2 csoportszoba a közös helységek festéseket végezzük el/ 

folyosók, aula, lépcsőház, tornaterem/. A kiskert homokozója megújult. IKT eszközökkel 

bővültek a csoportok, 9 db munkalaptopok vásárlását tudtam megvalósítani.  

Óvodánkat igyekszünk szépen, esztétikusan, tisztán tartani, és az egyes helyiségek optimális 

funkcióit megtalálni. 

Folyamatosan foglalkozunk udvarunkkal, hogy balesetmentes, biztonságos legyen. Ennek 

érdekében /törvényi előírásoknak megfelelve/ felülvizsgáltatjuk, a balesetveszélyeseket 

javítjuk:  

• eséstompító kavics pótlása 

• repedezett fajátékok javítása 

• kötelek, láncok cseréje 

 

2021/2022 nevelési évben az alább felsorolt nagyobb összegű beszerzések valósultak 

meg: 

 

✓ konyhai eszközök, tálaló edények 

✓ udvari játék /4.000.000 Ft/ 

✓ 9 db laptop 2.500 000.-értékben 

✓ elhasználódott ágyneműk, törölközök teljes cseréje  
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  3.1 Pedagógiai munka 

 

Szakmai munkaközösségek működése 

 

3.1.1. Belső ellenőrzési csoport beszámolója a 2021/22 tanévben 

Intézmény neve: Nagytarcsai Csillagszem óvoda 

Székhelye: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6. 

 

Törvényi háttér: 

-A 2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső 

értékelési rendszer( pedagógiai-szakmai ellenőrzés-tanfelügyelet) működését írja elő. 

-20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, tartalmazza az ellenőrzés szabályait. 

 

A 2021/22-es nevelési évben a munkaközösség végzett tevékenységei a következő voltak. 

2021.augusztus 21.-én megtartott értekezleten tájékoztattam az önértékelésben részt vevő 

pedagógusokat. 

A nevelési év folyamán 6 fő pedagógus önértékelését terveztük elvégezni, azonban ebből 3 

pedagógus kolléga önértékelését tudtuk elvégezni. 

Ennek oka a még mindig jelenlévő vírushelyzet volt, sajnos kollégák megbetegedése, 

hiányzása, a helyettesítések megoldása miatt ennyit tudtunk elvégezni. 

Természetesen a következő nevelési évben pótolni fogjuk az elmaradt önértékelési 

feladatainkat. 

 

Az önértékeléseket folyamatosan indítottuk el, kiadva a feladatokat, kijelöltük a személyeket, 

akik az interjúkat készítik, összeállt a megszokott team, akik a foglalkozásokon részt vettek, 

majd értekezletek formájában értékeltek, dokumentáltak, feltöltötték a megfelelő oldalra. 

Összetett feladat volt, melyet a BECS tagok mindig időben elvégeztek. 
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Ebben a nevelési évben, Máróné Kónya Edit, Polgár Csilla, Ridács Irén Andrea önértékelése 

fejeződött be. 

Feladatunknak tűztük ki a minősítésre váró kollégák felkészítését is. 

A portfólió megírása, feltöltése rendben zajlott, időben elkészültek az óvónénik segítséget adni 

csak a feltöltésben kellett, 

Mivel a foglalkozások megtekintése átcsúszott mindenkinél a következő nevelési évre, ezzel 

más teendőnk nem volt.  

 

 

Nagytarcsa 2022. június.2                                                      

 

                                                                                          Máróné Kónya Edit 

 

3.1.2. MOZGÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MUNKAKÖZÖSSÉG 

                  

 Munkaközösségi beszámoló 

 

 

 

Munkaközösségi találkozók időpontja, tartalmát lásd a jegyzőkönyvekben /Iroda/. 

Október 17. Mozgásfejlődés jellemzői korosztályos megközelítés 

Január 12. Esetmegbeszélés. Egy többféle fejlesztést igénylő gyerek estének bemutatása, a 

mozgás és beszéd fejlesztés területeinek bemutatása. 

Március 14. Fejlesztési lehetőségek a mozgásban, eszközök használata a foglalkozásokon, 

mozgásba ágyazott beszéd, saját élmény. 
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Június 12. Az éves munka bemutatása a nevelőtestületnek, eredmények és a további 

lehetőségek, tervek ismertetése. 

 

 

Értékelés: 

Ebben az évben a munkaközösség a fejlesztési lehetőségek bővítését vizsgálta. A mozgásban 

rejlő fejlesztési lehetőségeket és a kapcsolódásokat, más nevelési területekkel. Különösen a 

beszéd fejlesztés támogatása a mozgáson keresztül. Az intézmény éves felmérése, a mozgás és 

a beszédfejlődés területein mutattak elmaradást, ezért a segítséget is ezen a két területen 

szeretnénk a leginkább bővíteni. A problémás területek megismerésére egy testi képességeket 

vizsgáló táblázatot adtunk közre, amit 3-4 éves korosztályban próbáltunk ki. A táblázat 

kipróbálásával szerzett tapasztalatokról munkaközösség véleményét kérdeztem.  Visszajelzést 

szerettem volna kapni, a használhatóságról, az érthetőségről, az alaposságról. 

A saját magunk által kipróbált gyakorlatok érzékeltetik ezeknek a feladatoknak a nehézségeit. 

Saját élmény kipróbálása, megmutatta, hogy a több csatornát igénylő gyakorlatokat érdemes 

gyakorolni, a fejlesztés érdekében. Ezek elsősorban a mozgás és beszéd összehangolását 

mutatták be. A játékokban rejlő lehetőségeket bővítettük, figyelem, türelem, önértékelés stb. 

fejlesztése alkalmazása a gyerekekkel. 

 

Nagytarcsa, 2022. június 02. 

 

Polgár Csilla 

mesterpedagógus 

 

 

Összegzés: 

 Az elégedettségi kérdőív által összesített eredmények értékelése. A kérdőívet 7 ember töltötte 

ki. A kérdések a munkaközösség által kipróbált táblázatra irányultak az ismeretek átadásának 

eredményességére, a használhatóságra. Azt a visszajelzést mutatta, hogy a táblázat egyszerűen, 

érthetően segíti a munkát, ezt szinte mindenki egyértelműen jelölte. Mivel ezt kiscsoportra lett 

kipróbálva, azzal mindeni egyetértett, hogy középső és nagycsoportban ezt kibővítjük más 
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részképességekkel ezen a területen. A probléma észrevételét jól segíti, a súlyosságának az 

értékeléshez kell segítséget nyújtani még. A kiegészítéseket, amit a munkaközösség jelzett 

beépítem az útmutatóba és szeretnénk a többi kollégának Kiscsoportban ez a vizsgálódás, 

tapasztalatszerzés, bőven elég az úgynevezett „megérkezési idő „miatt, ami minden gyereknél 

eltérő. Ezalatt azt az időt értem, amíg a gyerek igazán leválik, beszokik, biztonságban, jól érzi 

magát az óvodába. Tehát a pszichés tényezők alakulása miatt, a megfigyelés a mindennapi 

szabad mozgásban objektívebb képet ad a mozgásfejlettségről, ebben a korosztályban. 

 

 

Terveim: 

A testi képességet megfigyelését az 5-6 éves korosztály számára is kipróbáltatni a kollégákkal. 

Ez egy kibővített táblázat, amit szeretnék bemutatni, megismertetni a munkaközösséggel. A 

mozgásproblémák helyes megítélésében szeretnék segítséget nyújtani a kollégák számára. Az 

SNI gyerek esetmegbeszélése kapcsán szóba kerültek, ezeknél a gyerekeknél a pszichikus 

funkciók elégtelensége, az önértékelési problémák, a beilleszkedési és viselkedés zavaros 

tünetek, ami sok konfliktus helyzetet okoz. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani a diák 

relaxációs tanfolyamon elsajátított játékokat, technikákat, gyakorlatokat, módszereket. 

Szakmai tapasztalatok megosztása, saját élmények a relaxációval kapcsolatban, ötletek, 

módszerek, a módszertani eszköztár fejlesztésére, új kompetenciák kialakítása.  A gyerekeknek 

ez segít a befogadó figyelem, az önkifejezés, a stressz kezelés, a befelé figyelés, az önértékelés, 

az öngyógyítás, a feszültségoldás technikáinak elsajátításában. 

 

               Elégedettségi mérés összesítése 2022 

 igen  nem  részben 

A kapott táblázat érthető, könnyen jól használható? 6 0 1 

Az útmutató elég információt adott a használathoz? 5 0 2 
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A táblázat segítette a mozgásfejlettségének 

megismerését? 

7 0 0 

Elegendőnek érzed a 3 fő képesség megfigyelését 

kiscsoportban a mozgás értékeséhez? 

7 0 0 

A fejlesztendő területeket jól szemlélteti? 5 0 2 

Összesen 30 0 5 

 

 

 

 

Nagytarcsa, 2022. június 02. 

 

Polgár Csilla 

mesterpedagógus 
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3.1.3. ALKOTÓ-KÖR MUNKAKÖZÖSSÉG  

 

MUNKAKÖZÖSSÉG PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

2021-2022 

 

Az előző évben elmaradt céljainkat igyekeztünk beilleszteni ez évi terveinkbe, valamint újabb 

ötletekkel igyekeztünk gazdagítani óvodai tevékenységeinket. 

Sikerült felvenni a kapcsolatot a múzeum és a könyvtár vezetőjével, reméljük, hogy sikeres és 

hosszútávon gyümölcsöző lesz mindenki számára ez a kapcsolat. 

A magyar népmese napján látogattak el nagycsoportosaink a könyvtárba egy interaktív 

foglalkozásra. Lelkesen mondták el a kollégák, hogy a gyermekekre milyen pozitívan hatott a 

könyvtárlátogatás élménye. Játékukban újra élték a könyvtárban szerzett benyomásaikat. A 

kikölcsönzött mesekönyvből nagyobb érdeklődéssel hallgatták a mesét. Voltak, akik megkérték 

szüleiket, hogy iratkozzanak be a könyvtárba. 

A múzeum felújítása miatt csak az év végén tudtak elmenni a nagycsoportosok a tárlatvezetésre 

és kézműves foglakozásra. A gyerekek érdeklődését felkeltették a kiállítás tárgyai és a 

történetek érthetőbbé tették számukra a befogadást. 

A karácsonyi és húsvéti vásár megszervezése és lebonyolítása mindenkinek sok munkával járt. 

Az óvoda egész közössége aktívan közreműködött ebben a folyamatban. Igényes, egyedi 

portékákkal álltunk a vásárlók élé. Örültünk, hogy ebbe a kezdeményezésbe sikerült bevonnunk 

a szülőket is. Mindenkinek köszönjük a munkáját, szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a 

rendezvénnyel. A befolyt összeggel az alapítványunk gazdagodik a gyermekek javára. 

Az érdeklődő kollégák számára nyitottak a kézműves foglakozások, ahol a régi technikák 

mellett az újabb technikákkal ismerkedhettek meg a gyermekek. Összetettebb feladatokkal az 

ismert eljárások alkalmazásával kreatív, játékukban felhasználható munkákat készíthettek a 

gyerekek a foglalkozásokon. 
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Céljainkat elértük, feladatainkat megvalósítottuk ebben az évben. 

 

Nagytarcsa, 2022. 06. 06.      Berkes Mónika 

                                                                                                                  Munkaközösség vezető 

 

Szakmai munkaközösségek tevékenységének értékelése  

A szakmai munkaközösségek feladatait a kiemelt feladatokkal összhangban fogalmaztuk meg. 

A munkaközösségek céljait - az új ismeretek szerzését, meglévő ismeretek megújítását - elérte. 

Az új elméleti ismeretek segítik az óvónők nevelőmunkáját, önértékelésének tudatosítását. A 

segítő csoportok értékeit megtapasztaltuk: - felerősítették a nevelés és a fejlesztés kedvező 

folyamatait – sokoldalú, összehangolt megsegítés valósulhatott meg. 

 

3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

Azzal a segítséggel, hogy az óvodát uniós forrásból sikerült felépíteni, kötelező vállalásként 

jelentkezett az eltérő fejlődésű ( SNI) gyermekek ellátásának kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy 

Nagytarcsa közigazgatási területéhez tartózó szakvéleménnyel rendelkező gyermekek 

ellátására, kötelezettséget ír elő a szakértői bizottság. 

Tájékoztatásként írnám le, hogy ez idáig ezeknek a gyermekeknek az ellátását speciális 

intézményekben, helyben lévő szakemberekkel látták el. Ezeknek az intézményeknek a 

megszüntetésével a feladatot a helyi óvoda és iskola kötelezettségeibe sorolták. 

 

A személyre szabott pedagógiai megközelítések, fejlesztések alkalmazásával, a speciális 

szükségletek korai felismerésével próbáljuk javítani a gyermekek beiskolázási esélyét. 

A szakértői vélemény alapján, a gyermek sajátosságához igazított ellátást kell biztosítania az 

önkormányzatnak, megfelelő szakemberek megbízásával és az előírt óraszámban. Az emelt 

normatívát szintén a szakértői vélemény határozza meg. 
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Óvodánkban SNI- s gyermekek létszáma: 2 fő. A gyermekek szakvéleményében az előírt 

óraszámban kapják meg a logopédiai és a fejlesztői foglalkozásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 KAPCSOLATAINK  

Együttműködés a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye 

 

A Szakszolgálat tagintézménye /Kistarcsa/ látja el a gyermekek logopédiai fejlesztését és a 

fejlesztő pedagógusi foglalkozásokat 

Ebben a nevelési évben:  68 gyermeket láttak el, ebből 40 gyermek megy iskolába. 

 A szakszolgálat  méri fel azokat a gyermekeket is akik iskola kezdése nem egyértelmű, így 

segítve az óvónők döntését. 

 

Ellátásban főleg az  5-6 éves gyermekek részesülnek, részben az érési folyamatok miatt, részben 

a szakemberek  korlátozott óraszáma miatt. Logopédiai fejlesztésen 23 gyermek, fejlesztő 

pedagógusi foglalkozáson 45 gyermek vett részt. Kivétel ez alól a beszédindítás. 

A szakszolgálat keretein kívül, óvodánkban további lehetőséget biztosítunk azon gyermekek 

számára, akik mozgásfejlődésében elmaradás mutatkozik, mozgásterepauta szakember 

segítségével. 

 

 

Ezeken a foglalkozásokon  26 gyermek vesz részt. 

( A foglalkozásokon való részvételt a szülők fizetik) 

 

3.3.1. Család és óvoda  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodának kiegészítő, 

segítő szerepe van. Mindannyian érezzük a családokban végbemenő változásokat, így 

gyerme

k 

SNI szakemberigénye megjegyzés 

N.Z. logopédus,mozgásterepauta,

gyógypedagógus, 

ellátott, fejlesztésben részesül 

megoldott 

L.E logopédus,mozgásterepauta,

gyógypedagógus 

ellátott, fejlesztésben részesül 

megoldott 
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feladatunknak tekintjük a fejlődésben történő lemaradások korrigálását, a családi nevelésben 

felmerülő hiányosságok pótlását, a szülők támogatásának elnyerését ebben a munkában. Az 

óvodai mindennapok és a nyitott pedagógiai célú programok a szülők részvételével, 

támogatásával valósultak meg.  

 

3.3.2. Óvoda és iskola 

Ahogyan az elmúlt évek során is, az eredményes beiskolázást biztosítja az iskolával kialakult 

együttműködésünk. Természetes feladatunk az óvodapedagógusok és tanítók kölcsönös 

látogatásai, megbeszélései. 

 

3.3.3. Polgármesteri Hivatal, Képviselő Testület 

A fenntartóval napi kapcsolatot ápolok személyesen és telefonon egyaránt. Az Önkormányzat 

adatszolgáltatásaihoz határidőre eljuttattam a szükséges információkat, igyekszem eleget tenni 

a hivatalos megkereséseknek. Igyekszünk hasznosan, „jó gazda módjára” bánni a ránk bízott 

anyagi forrásokkal. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a fenntartó Önkormányzatnak, a 

Képviselő-testület tagjainak a zökkenőmentes, zavartalan működtetés biztosításáért. 

 

3.3.4. Védőnői szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

Folyamatos kapcsolatban vagyunk velük, rendszeresek az esetmegbeszélések. Információ 

áramlás megoldott. 

 

4. Továbbképzési program 

 

 

Hangsúlyozom az élethosszig való tanulás elvét. A pedagógusok kötelezettek továbbképzésre, 

törvényileg 7 évenkénti 120 óra teljesítésével. 

Ebben a nevelési évben több olyan pedagógusunk lett, akinek továbbképzési kötelezettsége van. 

Több ingyenes képzésre jelentkeztünk, de ezek többsége egyéb okokból nem indult el. Az 

online képzések adta lehetőségeket a kollégák kihasználták. Az óvodapedagógusok önképzését 

folyamatosan támogattuk, kiadványokkal, szakkönyvekkel, az egymásnál való hospitálási 

lehetőségekkel, konferenciákon, nyílt napokon–előadásokon való részvétellel, az informatikai 

eszközök folyamatos rendelkezésre állásával. Az Önkormányzattól kapott továbbképzési keret 

még nem került teljesen felhasználásra, így ebben az évben lehetővé válik további pedagógusok 

képzésének pénzügyi támogatása. A továbbképzés miatti hiányzás helyettesítését díjazás nélkül 

oldjuk meg. 
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5. Gyermekvédelmi munka 

 

Óvodánkban nincs veszélyeztetett státuszú gyermek. 

Nem győzöm ismételni önmagamat, hogy a nem törvényi meghatározás értelmében, igen 

is vannak nehéz helyzetű és sorsú gyermekek. Ezen családok és gyermekek életének 

figyelemmel kisérése, segítése hozzátartozik szervesen a nevelői munkánkhoz. A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

 

 

„Hátrányos helyzetű gyermekek” 

 

Óvodánkban 3 hátrányos helyzetű kisgyermek van. A gyermekek” hátrányos helyzete” főleg a 

szülők anyagi hátteréből fakad. Meglehetősen nehéz kiszűrni az ilyen helyzetben lévő családok 

egy részét, mert maguk is nehezen nyilatkoznak erről. Apróbb jelekből következtetünk a napi 

életvitelbeli nehézségekre. Lehetőségeinkhez mérten segítjük ezeket a gyermekeket és 

tájékoztatjuk a szülőket az igénybe vehető támogatásokról. Ezek a feladatok nagy tapintatott 

igényelnek az óvónők részéről is. 

 

 

Sok családnak nagy segítséget jelentett az ingyenes óvodai étkezés bevezetése. De sajnálattal 

vettük tudomásul, hogy sok esetben olyan családok estek ki az ingyenes étkezési lehetőségből, 

ahol szükség lett volna rá. Azon okból, hogy néhány száz vagy ezer forinttal lépték túl a 

meghatározott összeget. Akkor lenne igazságos a bevezetett rendszer, ha minden gyermek 

étkezése ingyenes lenne. 

 

Óvodánkba 3 gyermek, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

Díjmentesen étkezik: 130 gyermek 

Nagycsaládban él: 64 gyermek 

Tartósan beteg: 10 
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A 2021-2022-ES GYERMEKVÉDELMI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

Az egyének, családok, emberek problémáinak időben történő felismerése, mihamarabbi 

enyhítése érdekében az állam észlelő és jelzőrendszert működtet. A szakmai együttműködés az 

észlelő és jelzőrendszer eredményes együttműködésének elengedhetetlen feltétele. Fontos, 

hogy az abban részt vevők tisztában legyenek saját feladataikkal, felelősségükkel. Egymás 

szakmaiságában bízva, egymásra támaszkodva közösen meghatározott feladatelosztásban 

végezzék el a vállalt feladataikat a gyermekek érdekében. 

2009-től funkcionálok gyermekvédelmi felelősként. A munkám során nagy hangsúlyt fektetek 

a megfelelő információ áramlására, az értekezleteken az esetek jelzésére, a jelzőrendszeri 

tagokkal történő megosztására. 

Minden egyes jelzőrendszeri megbeszélésen közösen próbálunk megoldást találni az aktuálisan 

felmerülő estekre. Az értekezletek nagyon jó hangulatban telnek. Jómagam sokat tanulok 

kollégáim beszámolóiból. Sok hasznos információhoz jutok a problémák megoldásai terén. 

Községünkben a jelzőrendszeri hálózati konferenciánk és a jelzőrendszeri tanácskozásink 

kiváló lehetőséget biztosítanak az aktualitások megbeszélésére. Sajnos ezt azért írom feltételes 

módban, mert mindig a „szokásos mag”van jelen az értekezleteken. Az a pár ember, aki szinte 

mindig részt vesz és lelkiismeretesen végzi a munkáját. Akik komolyan gondolják, hogy itt 

gyermekekről és családokról van szó. Hiszen közös célunk a gyermekek családban történő 

viselkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése. 

Véleményem szerint a prevención van a legnagyobb hangsúly. A segítő beavatkozás 

eredményességét illetően nagyon fontos szerepe van a jelzés időbeliségének. 

A tavalyi évben szerencsére csak egy kiemelkedő esetről kellett jelzést adnom a Nagytarcsai 

Szociális Segítő Szolgálat felé. Egy édesanya úgy döntött, hogy 4 gyermekét az édesapára 

hagyva eltávozik otthonról. Kiskorú gyermekről beszélünk! Sajnos ez a mai napig így maradt. 

Az óvodai, a szociális, segítő szolgálat és az édesapa főnöke közös erővel segíti a gyermekeket 

és az édesapát. 

Munkatársaimmal szinte minden szakmai konferencián megállapítottuk, hogy az érdeklődés 

hiánya az egyik legalapvetőbb probléma. Rengeteg opciót hoztunk fel e probléma megoldására, 
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de a legoptimálisabb megoldást még mindig nem sikerült elérnünk. Ez min addig így lesz, amíg 

passzívak lesznek azon munkatársaink, akik nem tisztelnek meg jelenlétükkel bennünket. 

Akik viszont együttműködőek, azoknak továbbra is sok sikert kívánok és köszönöm, hogy 

velük dolgozhatom, mert örömmel tölt el ez a feladat. Hiszen mindannyiunk közös érdeke a 

gyermekek harmonikus fejlődése a családok biztonsága. 

Mindenkinek sikeres és eredményes munkát kívánok e nemes cél elérése érdekében. 

 

Füzesi Jánosné  

gyermekvédelmi felelős 

Nagytarcsa, 2022.06.03. 

 

6. Ünnepek, megemlékezések, rendezvények 

 

Az idei évben még óvatosak voltunk (Covid) és előadókat nem hívtunk. A falurendezvényeken 

nagycsoportosaink nagy sikerrel szerepeltek. 

 

Ünnepek, megemlékezések 

           Közös élmények, tevékenységek, programok tekintetében a járványhelyzet miatt az idei évben 

még óvatosak voltunk: 

 

December 12-

14 

Mikulásváró kézműves vásár 15.00-18.00 

Január 22 Magyar kultúra napja már az új HEMO-

ban 

 Katica csoport 

Március 15 Megemlékezés a Petőfi szobornál Csillag csoport 

Április 10-12 Húsvéti ünnepkör kézműves vásár 15.00-18.00 

Május 3-tól  Anyák napi ünnepségek délután 
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Június 2;3;10 Nagycsoportosok ballagási ünnepsége 17.00 

 

   

Csoport  kirándulások Az óvónők által tervezett időpontban/ szülők  

tájékoztatása 2 héttel előtt/ 

 

 

Óvodai napirendtől eltérő, választható  foglalkozások 

 

Néptánc foglalkozás:  csütörtök 16.00   

Kézműves foglalkozás: szerdánként 15.00 és 16.00   

Evangélikus hitoktatás: csütörtökönként 15.30 

Katolikus hitoktatás:  szerdánként 8.00  

Alapozó torna:  hétfő és szerda 14.45     

Bozsik Foci:   kedd-csütörtök  15.00     

 

7. Belső ellenőrzési terv és megvalósulása  

 

Szeptembertől augusztus végéig: 

Ellenőrzés-

értékelés területei 

Érintettek Időpont Módszere Megvalósulás 

Csoportlátogatások, 

tájékozódás a 

nevelési év 

beindulásáról 

óvodapedagógusok folyamatos látogatás  

√ 

Tanügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése 

óvodapedagógusok folyamatos hagyományos, 

illetve 
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elektronikus 

úton 
√ 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok, 

óvodavezető 

október eleje adatszolgáltatás, 

egyeztetés 
 

√ 

Gyermekvédelmi 

munkaterv ell. 

gyermekvédelmi 

felelős, 

óvodapedagógusok 

október, 

január 

esetmegbeszélés  

√ 

Udvar bejárás, 

ellenőrzés 

óvodapedagógusok 

karbantartók 

szeptembertől 

folyamatos 

szemrevételezés  

√ 

Védőfelszerelések, 

munkaruhák 

áttekintése 

technikai dolgozók, 

óvodapedagógusok, 

NOKS 

szeptembertől 

folyamatos 

egyeztetés, 

ellenőrzés 
 

√ 

Munkaköri leírások 

áttekintése, 

módosítása 

pedagógusok, 

technikai dolgozók 

október önellenőrzés  

√ 

Karbantartások 

ellenőrzése 

karbantartók folyamatos szemrevételezés √ 

 

Tisztasági 

ellenőrzés 

technikai dolgozók folyamatos szemrevételezés √ 

Balesetvédelmi ell. technikai dolgozók, 

óvodapedagógusok, 

NOKS 

november ellenőrzés  

√ 

Dolgozók munkába 

állásában 

tájékozódás 

az egész 

alkalmazotti kör 

szeptember ellenőrzés  

√ 
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Kiemelt pedagógiai 

feladatok 

ütemezésének, 

tervezésének, 

szervezésének ell 

 

óvodapedagógusok 

szeptember 

 

január 

 

egyeztetés, 

ellenőrzés 

 

√ 

Tűzvédelmi 

előírások ell., 

tűzvédelmi oktatás 

az egész 

alkalmazotti kör 

október oktatás  

√ 

Szülői értekezletek 

megtartásának, dok. 

ell. 

 

óvodapedagógusok 

október 

közepe 

április 

 

E-napló 

ellenőrzés 

 

√ 

Szülőkkel való 

kapcsolattartás ell. 

óvodapedagógusok november-

december 

április-május √ 

Technikai dolgozók 

munkájának ell. 

technikai dolgozók október, 

január, május 

szemrevételezés √ 

Gyermekcsoport 

látogatások 

 

óvodapedagógusok 

 

folyamatos 

 

látogatás 

 

√ 

Gyermekétkezés 

minőségi, 

mennyiségi 

áttekintése 

konyhai dolgozók 

bevonásával 

 

január 

szemrevételezés, 

kóstolás  
√ 

Gyermekek 

fejlődésének 

mérései  

dokumentumok ell 

 

óvodapedagógusok 

november 

május 

 

E-napló 

ellenőrzés 

 

√ 

Csoporttermek , 

szekrények, szakmai 

eszközök 

rendezettségének, 

karbantartásának 

ell 

 

óvodapedagógusok 

 

február 

 

 

szemrevételezés 

 

√ 
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Szertárak tisztasági 

ell. 

 

NOKS, technikai 

dolgozók 

 

április 

 

szemrevételezés 

 

√ 

Nyári udvari élet 

megszervezésének 

és gyakorlatának 

ellenőrzése 

 

az egész 

alkalmazotti kör 

 

június-július 

 

szemrevételezés 

 

√ 

  

 

Megvalósulás az ütemezés szerinti ellenőrzés során. Ezt követően szóban értékelés, 

korrekciók elvégzése, majd azok ellenőrzése. 

 

Pedagógiai munka belső ellenőrzése: 

Az intézményi ellenőrző- értékelő munka három területen folyik:  

1) A gyermekek képességeinek, fejlődésének nyomon követése  

2) A pedagógiai munka megvalósításának vizsgálata  

3) Az intézmény működésének egyéb területei  

A munkatársak munkaköri leírásában meghatározott munkavégzésének és önként, a 

közösségért vállalt feladatainak figyelemmel kísérése, folyamatos visszacsatolás a 

megvalósításról. Nevelési év végén értékelés az eredményességről. Az egyéni fejlesztési naplók 

megnyitása, vezetésének ellenőrzése is a feladatom, az elvégzett egyéni fejlesztéseket 

folyamatosan figyelemmel kísérem, és konzultálok az együttnevelést segítő szakemberekkel. 

Beszámoltatások, belső tudástartalmak átadásának biztosításakor is mód nyílik a szakmai 

felkészültség vizsgálatára, és egyben az önreflexió és reflektív értékelések gyakorlására is. 

Tudatosan elősegítem és ellenőrzöm a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott 

értékrendünk, a pedagógiai és nevelési elveink beépülését a nevelési-, tanulási-tanítási 

folyamatokba. A gyermeki teljesítmény, fejlettségi szint folyamatos és hosszú távú nyomon 
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követése adja meg az alapját a pedagógiai munkánk tervezésének, melyet játékba integrált 

spontán és aktív cselekvéses differenciált tanulási helyzetekben segítünk elő. A 

nevelőtestülettel közösen átdolgozott csoportnaplókban a nevelés-oktatás tervezését az adott 

gyermekcsoportra és az egyéni szükségletek figyelembevételével differenciáltan lehet 

elkészíteni. A pedagógiai dokumentációt rendszeresen ellenőrzöm, az ellenőrzések 

tapasztalatait szóban reflektálom. A csoportokban folyó nevelőmunkát személyesen 

megfigyelem és értékelem. Így megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtésére van 

lehetőségem, hogy a tényleges állapotot összehasonlíthassam a nevelési program cél - 

feladatrendszerével, ami visszajelzést az óvodapedagógusoknak a munka színvonaláról. 

Beszámoltatások, belső tudástartalmak átadásának biztosításakor is mód nyílik a szakmai 

felkészültség vizsgálatára, és egyben az önreflexió és reflektív értékelések gyakorlására is. 

Részt veszek a csoportok ünnepségein, egyéb rendezvényeiken, szülői értekezleteken.  

Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztési naplók megnyitása, vezetésének ellenőrzése is a 

feladatom, az elvégzett egyéni fejlesztéseket folyamatosan figyelemmel kísérem, és 

konzultálok az együttnevelést segítő szakemberekkel. 

Ellenőrzés helye, ideje: Minden csoportban évente legalább 1 alkalommal hospitálás - a 

szakmai munkaközösség koordinálásával. Megfelelő mennyiségű és minőségű információ 

gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél - 

feladatrendszerével, visszajelzés az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról. 

Az ellenőrzés területei és módszerei:  

Dokumentumok vizsgálata: féléves nevelési tervek és azok értékelése. Napirend, hetirend, heti 

ütemtervek, fejlesztés tartalma, értékelése, a fejlődést nyomon követő napló. Az előforduló 

hibák javítása, hiányok pótlása, javaslattétel, segítségnyújtás, feladat meghatározás (javaslat 

önképzésre, továbbképzésre, szakirodalom ajánlás). 

 

 

Az írásbeli pedagógiai munka, meghatározó képet mutat az óvónők átgondolt és felkészült 

pedagógiai munkájáról / csoportnaplók/. A megfontolt írásbeli tervezés és annak 
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megvalósítása alapvető elvárás, amely következetességet és tudatosságot feltételez minden 

óvónőnél! 

Ellenőrzés helye, ideje: Minden csoportban évente legalább 1-2 alkalommal hospitálás. 

Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot 

összehasonlítása a nevelési program cél - feladatrendszerével, visszajelzés az 

óvodapedagógusnak a munka színvonaláról.  

Az ellenőrzés területei és módszerei:  

Dokumentumok vizsgálata: féléves nevelési tervek és azok értékelése. Napirend, hetirend, heti 

ütemtervek, fejlesztés tartalma, értékelése, a fejlődést nyomon követő napló. Az előforduló 

hibák javítása, hiányok pótlása, javaslattétel, segítségnyújtás, feladat meghatározás (javaslat 

önképzésre, továbbképzésre, szakirodalom ajánlás). 

A nevelési év eredményei: 
• Munkatervi feladatainkat eredményesen megvalósítottuk. 

• Az integrációból, adódó feladatainkat tudatosan és eredményesen végezzük. 

• A járványhelyzet függvényében alakítottunk programjainkat. 

• A „Híres Mikulás Házunk”-pár éve újdonság volt, mára már hagyománnyá vált. 

• A munkatársi közösség kitartása, munkabírása magas fokú! Példamutató a kollektíva 

összefogása, pedagógusaink felkészültsége, a pedagógiai munkát segítők hozzáállása, 

egymás segítése. 

• A  MAGAS CSOPORTLÉTSZÁM mellett a meglévő értékeinket fenntartjuk. 

• Kölcsönösen jó kapcsolatot ápolunk a fenntartóval és a társintézményekkel, 

művelődési intézményekkel, civilekkel, pedagógiai szakszolgálattal, és a szülőkkel.  

• A Gyermekmosoly Alapítvány a befolyt összegből udvarunk új játékkal bővült és 

karácsonykor minden csoport játéktára bővülhetett. KÖSZÖNJÜK!! 

• az óvodai munkaközösség, feladatait hatékony megvalósítottuk  

• felkészítettük a gyermekeinket, hogy az iskolai elvárásoknak megfeleljenek 
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A következő nevelési év fejlesztési feladatai: 

• innovatív módszerek megismerése, alkalmazása 

• az udvari játékok bővítése, és ehhez pályázatok figyelése. 

• Újabb pedagógiai tartalmak beépítése 

• IKT területen fejlődés-továbbképzések 

 

 Köszönöm az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a dajkák, a logopédus magas 

színvonalú, lelkes munkáját, és az önkormányzat dolgozóinak, hogy a mindennapi zavartalan 

működést biztosították. Köszönöm a partner intézmények együttműködését, segítségét. 

Munkánk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az intézményben nevelkedő gyermekek derűs, 

életvidám napi gondozását, fejlesztését, nevelését. Megköszönöm a Szülők hozzáállását, 

pozitív attitűdjét az intézmény nevelő munkájához. Köszönöm a sok segítséget, amelyet a 

mindennapok, és a közös programok alkalmával is volt módunk megtapasztalni. Megköszönöm 

a Képviselő Testületnek a bizalmat, fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk, kéréseink 

támogatását, intézményünk fejlődésének és anyagi forrásainak biztosítását. Köszönöm a 

Polgármester Úr és a Jegyző Asszony pozitív, segítőkész támogatását.  

 

Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Képviselő-testületet, hogy Hauptmanné 

Baraksó Katalin óvodavezető éves beszámolóját fogadja el. 
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Felhasznált irodalom: 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

Módszertani segédanyaghoz  

Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA  

Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés  

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA  

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

 

 

 

Fontosnak tartom, hogy Óvodánk értékeit, hagyományait megőrizve új 

tartalmakkal kiegészítve hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, 

amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek.  

 

Bízom benne, hogy beszámolóm teljes körű képet nyújtott az óvoda 2021/2022-es 

nevelés évéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagytarcsa 2022.06.10.   Köszönettel: Hauptmanné Baraksó Katalin 

                             óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 
OM:032854 

2142 Nagytarcsa, Sport u 6. 
Tel.: 06-28-450–186, e-mail:csillagszemovoda.nagytarcsa@gmail.com 

 

                                          Nevelő testületi határozat 

 
 

 

 

 

A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda Nevelő Testülete a 2021/2022-es nevelési év 

beszámolóját a 

 

132/2022  ikt.sz  határozatával egyhangúlag elfogadta. 

 

 

jelenlévők: 18 fő 

 

hiányzás: - 

 

Szavazás: nyílt, kézfeltartással 

 

 

 

Hitelesítő: Mozsárné Bordás Margit 

 

 

 

 

Nagytarcsa 2022.június.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


