
 
 
 
 
 
 
 

A  
Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 

 
munkaterve és beszámolója 

 
2019/2020-as nevelési évre 

  



2 
 

Tartalom	

1. A nevelési év rendje - 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig .................................... 3 

1.1 Fogadóórák rendje ............................................................................................................................................. 5 

1.2 Értekezletek rendje ............................................................................................................................................ 7 

2. Óvodai élethez kapcsolódó programok ................................................................................. 12 

3. Gyermekekkel kapcsolatos adatok ........................................................................................ 14 

4.  A nevelési év céljainak és kiemelt feladatainak meghatározása tagóvodai szinten ........... 15 

4.1  Pedagógia folyamatok- Tervezés .................................................................................................................... 15 

4.2 Pedagógiai folyamatok- Megvalósítás ............................................................................................................ 15 

4.3 Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés-értékelés ................................................................................................ 16 

4.4 Pedagógiai folyamatok- Korrekció ................................................................................................................. 18 

5. Eredmények ............................................................................................................................. 19 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció ............................................................. 21 

6.1. Belső tudásátadás rendje ................................................................................................................................. 21 

6.2. Az Önértékelést Támogató Munkacsoport (ÖTM) működése ........................................................................ 22 

6.3.  Belső információáramlás rendje ...................................................................................................................... 23 

6.4. Belső kapcsolatok, szervezeti kultúra ............................................................................................................. 23 

6.5. Külső kapcsolatok ........................................................................................................................................... 25 

7. A pedagógiai munka feltételei ................................................................................................ 26 

7.1. Személyi feltételek .......................................................................................................................................... 26 

7.2.  Gyakornokok mentorálása ............................................................................................................................... 27 

7.3.  Minősítési eljárások ......................................................................................................................................... 28 

7.4.  Megbízatások, reszortfeladatok ....................................................................................................................... 29 

8. Tárgyi, infrastrukturális feltételek ........................................................................................ 30 

9. Foglalkozások ........................................................................................................................... 31 

9.1. Fenntartó által támogatott foglalkozások ........................................................................................................ 31 

9.2. Fakultatív, szülő által finanszírozott szolgáltatások (nevelési időn túl) .......................................................... 31 

10. A törvényes működtetéssel kapcsolatos kiemelt feladatok, önkormányzati elvárások ..... 32 

11.  Tagóvoda-vezetői működési-törvényességi belső ellenőrzési terv ....................................... 33 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ....................................................................................................... 34 

MELLÉKLETEK ............................................................................................................................ 35 

 

 



1. A nevelési év rendje - 2019. szeptember 1-től 20 20. augusztus 31-ig 
 
Az intézmény napi nyitva tartása: 
 
 
Csoportösszevonás időtartama: 
 
 

 

 Ideje Tervezettől eltérő megvalósulás 

Szorgalmi időszak 2019. 09.01 – 2020. 06.12. 

A koronavírus miatt 2020.03.16.-03.27. 
és 2020.05.04.-05.29. ügyeleti rendben 
dolgoztunk. 2020.03.30.-04.27. A 
fenntartó engedélyével egészségügyi 

okból (Covid19) 
nem várt, rendkívüli szünet 

elrendelésére került sor.  

2020.03.30.-05.29. az otthon 
tartózkodó gyermekek részére online 
fejlesztő foglalkozásokat tartottunk. 

Nyári életrend 2020.06.15. - 2020. 08.31. Megvalósult 

Nyári zárás 2020. 07. 26. – 08. 31. A tavaszi rendkívüli zárás miatt a nyári 
zárásra nem került sor. 

Nevelés nélküli munkanapok  
 

1. 2019. 10. 31. Megvalósult 

4. 2020.06.12. 
A Covid19 miatti rendkívüli zárás utáni 

újranyitást követően elhalasztottuk a 
nevelés nélküli munkanapot. 

Nyílt napok (óvodába járó 
gyermekek családja részére) 

1. 2019.11.04.-08. Megvalósult 

2. 2020.03.16.-03.20. Covid19 miatti ügyeleti nyitva tartás 
miatt nem valósult meg. 

Nyílt napok (óvoda-
választáshoz) 

 
Időpont egyeztetéssel folyamatosan 

 

 

Megvalósult 

Új gyermekek beíratása 2020.05.04.-08. 

Az emberi erőforrások minisztere – 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre 

figyelemmel a 2020/2021. nevelési, 

illetve tanévre történő óvodai, 

valamint általános iskolai 

beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) 

EMMI határozatában (a 

továbbiakban: EMMI határozat) a 

2020/2021. nevelési évre történő 

óvodai beiratkozások 

vonatkozásában egyedi eljárási 
szabályokat határozott meg. A 

2020/2021. nevelési évre az 

óvodaköteles korú (2020. augusztus 

Hétfő – Péntek 7:30 – 17:30 

Reggel: 
7:30 – 8:00 

Délután:  
17:00 – 17:30 
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 Ideje Tervezettől eltérő megvalósulás 

31-éig 3. életévüket betöltő) 

gyermekek felvétele – Oktatási 

Hivatal által biztosított lista 

figyelembevételével – 2020. április 

30-ával bezárólag megtörtént.  

 
Új gyermekek fogadása 2020.09.01.  
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1.1 Fogadóórák rendje 

 

Beosztás  Fogadóórák rendje Csoportonként előre tervezett 
fogadóórák 

Megvalósított fogadóórák 
számának összesítése Megvalósulás értékelése 

Intézményvezető 

a hónap utolsó 

keddjén 

11:00-13:00 

   

Gyermekvédelmi 

megbízott 

a hónap első keddjén 

11:00-13:00 
   

Logopédus 
a hónap első keddjén 

11:00-13:00 
   

Óvodapszichológus 
kéthetente pénteken 

8:00-12:00 
   

Óvodapedagógusok 

1.csoport 
11.11. 

11.18. 
20  Megvalósult 

2.csoport 
11.14. 

11.21. 
20  Megvalósult 

Bölcsőde 11.12. 12  Megvalósult 

1.csoport 
03.16. 

03.18. 
18  

A Covid19 okozta veszélyhelyzet miatt 

a fogadó órákat előre egyeztetett 

időpontban online tartottuk meg. 

2.csoport 
03.17. 

03.19. 
20  

A Covid19 okozta veszélyhelyzet miatt 

a fogadó órákat előre egyeztetett 

időpontban online tartottuk meg. 

Bölcsőde 03.20. 120  

A Covid19 okozta veszélyhelyzet miatt 

a fogadó órákat előre egyeztetett 

időpontban online tartottuk meg. 



6 

 

  



7 

 

1.2 Értekezletek rendje 

1.2.1. Nevelőtestületi értekezletek 
 

A megvalósulás értékelése 

Időpont Program Erősségek Fejleszthető területek 

2019.08.27. 
Nevelési évnyitó 

értekezlet 

Téma:  

2019-2020-as nevelési év munkatervének 

ismertetése,elfogadtatása 

felelősök választása 

Csoport beosztások (tehetséggondozó műhely) 

Munkarend 

Önértékelés 

  

Felelős: intézményvezető 

2019. okt. 31. 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

 

Téma: Szakmai látogatás a Gyermeksziget 

Montessori óvodába / Kozmikus ismeretek 

továbbképzés  
Tavaszra halasztottuk a látogatást, ami 

a Covid 19 miatt el is maradt. 

Felelős: intézményvezető 

2020. 06.12. 
Nevelési évzáró 

értekezlet 

Téma:  

A nevelési év értékelése 

Erősségek, fejleszthető területek 

Javaslatok, további tervek 

A nevelési év legkülönlegesebb és 

egyben legnehezebb feladata a Covid 19 

vírus miatti rendkívüli zárás idején az 

online foglalkozások professzionális 

kivitelezése volt.  2 hét állt 

rendelkezésünkre, hogy előkészüljünk 

az online létre. 

A nevelőtestület összefogásának és az 

egymásnak nyújtott segítségnek 

köszönhetően sikeresen oldottuk meg 

ezt a nem könnyű feladatot, elősegítve a 

gyermekek további fejlődését, segítséget 

nyújtva a családoknak, hogy 

könnyebben átvészeljék a kényszerű 

Hasonló helyzetben (ami remélhetőleg 

nem lesz) informatikus segítségét 

kérjük, aki felkészíti a számítógépeket a 

feladathoz és tanácsot ad a 

pedagógusoknak az online felületek 

kezeléséhez, a megosztási, tárolási 

lehetőségekhez. 

Felelős: intézményvezető 
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bezártságot. A gyerekek nem szakadtak 

el a barátaiktól és az óvó néniktől sem. 

Heti 10 közös foglalkozást és fejlettség 

szerint beosztva 25 kiscsoportos 

foglalkozást tartottunk csoportonként. 

ezenkívül naponta küldtünk át a 

szülőknek javaslatot egy órát lefedő 

tornára, korcsoportonkénti mesékre és 

egyéb a napi témához illő videók, dalok, 

versek linkjeit. 

Tehát újra megbizonyosodhattunk arról, 

hogy intézményünk legnagyobb 

erőssége a szakmailag jól felkészült, 

összetartó pedagógusgárda. 
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1.2.2.  

Intézményi szintű nevelői megbeszélések 

Rendszeressége Program  Megvalósulás értékelése 

kéthetente kedd 

13:30-14:30 

Témák: 

Törvényi változások 

Ünnepek, programok szervezése  

Táncszínházi előadások előkészítése 

Feladatok elosztása, felelősök választása 

Aktualitások 

 

 

Felelős: Intézményvezető 

 

1.2.3. Nevelést közvetlenül segítő munkatársak számára szervezett megbeszélések 

Rendszeressége Program Megvalósulás értékelése 

Két havonta szerdánként 

13:30-14:00 

Témák:  

Munkarend, ellenőrzések tapasztalatai 

HACCP előírások betartása 

Aktualitások 

 

 

Felelős: Intézményvezető 
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1.2.4. Szülői értekezletek 
 

Összevont, rétegcsoportos szülői értekezletek  
A megvalósulás értékelése 

Erősségek Fejleszthető területek 

Dátum: 

2019.08.28. 

Típusa: Összevont 

  

Témája: 

Pedagógusok bemutatása 

Beilleszkedés/visszailleszkedés 

A nevelési év rendje 

Házirend ismertetése, elfogadtatása 

Felelős: Intézményvezető 

Dátum: 

2020.01. 

Típusa: Rétegcsoportos 

Témája: 

Iskola-hívogató 

Iskolaérettség 

Hogyan válasszunk iskolát? 

Felelős: Intézményvezető 

Dátum: 

2019.05. 

Típusa: Rétegcsoportos 

Témája: 

Gyermekünk óvodás lesz 

Az intézmény pedagógiai elveinek bemutatása 

Segítség a gyermek nevelésében 

Felelős: Intézményvezető 
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Csoportonkénti szülői értekezletek rendszere A megvalósulás értékelése 

Rendszeressége Program Erősségek Fejleszthető területek 

Évente 2 alkalommal 

Előre tervezhető témák: 

Csoport összetételéből adódó nevelési 

feladataink 

A várható fejlődés korcsoportonként 

Aktualitások 

A Montessori pedagógia elmélete 

A Montessori pedagógia gyakorlata 

 

  

Felelős: csoportos óvónők 
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2. Óvodai élethez kapcsolódó programok 

(óvodai ünnepek, hagyományok, rendezvények, nemzeti ünnepek, kulturális programok) 

Időpont Téma Helyszín Szervezeti keret Felelős Tervezettől eltérő megvalósulás 

2019.09. 26. Fabula bábszínház 1. csoport Óvodai szintű 

kulturális program 

intézményvezető Megvalósult 

2019.10. 01. Testünk a csoda (kiállítás) 

 

Soroksári 

Művelődési Ház 

 

Óvodai szintű 

kulturális program 

intézményvezető Megvalósult 

2019.10.22. 

(október 23.) 

 

Nemzeti ünnep 

 

csoportszobák 

Csoport szintű 

megemlékezés 

 

csoportos óvónők 

 

Megvalósult 

2019. 10. 28. Tökfaragás szülőkkel csoportszobák Csoport szintű 

hagyomány 

csoportos óvónők 

 

Megvalósult 

2019.10.30. Halloween csoportszobák Csoport szintű 

hagyomány 

 

csoportos óvónők 

 

Megvalósult 

2019.11. Angol nyelvű mesemondó      csoportszobák Óvodai szintű 

kulturális program 

intézményvezető Megvalósult 

2019.12.06. Mikulás  

csoportszobák 

Intézményi szintű 

hagyomány 

csoportos óvónők 

kisgyermeknevelők 

 

Megvalósult 

2019.12.12. Karácsonyi Táncszínház 

(óvoda) 

Radnóti Miklós 

Művelődési Ház 

Óvodai szintű 

hagyomány 

szülőkkel 

 

csoportos óvónők 

Megvalósult 

2019.12.18. Karácsony (bölcsőde) bölcsődei csoport Bölcsődei szintű 

hagyomány 

szülőkkel 

 

kisgyermeknevelők 

Megvalósult 

2019.12.16. Karácsonyfa állítás, díszítés csoportszobák Intézményi szintű 

hagyomány 

csoportos óvónők 

kisgyermeknevelők 

Megvalósult 

2019.12.18. Karácsonyi kézműves délután a 

szülőkkel 

csoportszobák Intézményi szintű 

hagyomány 

csoportos óvónők 

kisgyermeknevelők 

Megvalósult 

2019.01. Kirándulás Szemlőhegyi 

barlang 

Óvodai szintű 

kulturális program 

intézményvezető Megvalósult 

2020. 02. 12. Farsang (pedagógusok dramatizálása)  

csoportszobák 

Intézményi szintű 

hagyomány 

csoportos óvónők 

kisgyermeknevelők 

Megvalósult 
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2020.02.    

csoportszobák 

Óvodai szintű 

kulturális program 

intézményvezető  

2019.02. 19. Kisze-égetés  

Az intézmény 

udvara 

Óvodai szintű 

hagyomány 

 

csoportos óvónők 

 

Megvalósult 

2020.03.13. Nemzeti ünnep csoportszobák Csoport szintű 

megemlékezés 

csoportos óvónők 

 

Megvalósult 

2020.03. Kirándulás Szemlőhegyi 

cseppkőbarlang 

Óvodai szintű 

kulturális program 

intézményvezető Megvalósult 

2020. 04. Kézműves délután a szülőkkel csoportszobák Óvodai szintű 

hagyomány 

 

csoportos óvónők 

 

A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt az intézményben rendkívüli 

zárva tartás volt. 

 

2020.04.08. Húsvéti tojáskeresés, tojásfestés Az intézmény 

udvara 

Intézményi szintű 

hagyomány 

csoportos óvónők 

 

A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt az intézményben rendkívüli 

zárva tartás volt. 

 

2020. 04.28, 29. Anyák-apák napja csoportszobák Csoport szintű 

megemlékezés 

csoportos óvónők 

 

Az ünnepség online keretek között 

valósult meg.  

2020.05. 15. Családi délután Az intézmény 

udvara 

Intézményi szintű 

hagyomány 

szülőkkel 

csoportos óvónők 

kisgyermeknevelők 

A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt elmaradt. 

 

2020.05.29. Pünkösdölés Az intézmény 

udvara 

Intézményi szintű 

kulturális program 

csoportos óvónők 

kisgyermeknevelők 

A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt az ügyeleti időszakban bent 

tartózkodó gyerekekkel valósult 

meg. 

 

2020.06.11. Évzáró táncszínház Radnóti Miklós 

Művelődési Ház 

Intézményi szintű 

hagyomány 

szülőkkel 

csoportos óvónők 

kisgyermeknevelők 

A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt elmaradt. 

 

2020.06. Kirándulás Vadaspark Óvodai szintű 

kulturális program 

intézményvezető A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt elmaradt. 
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3. Gyermekekkel kapcsolatos adatok (szept. 1. és május 31.) 

Alapító okirat szerinti gyermeklétszám:50fő 

Csoportok száma: 2 db 

 

Csoportok neve 
Nevelési évre engedélyezett gyermek 

létszám Tényleges gyermeklétszám Óvodapedagógus létszám (betöltött) 

szeptember 1. szeptember 1. május 31. szeptember 1. május 31. 

1. csoport 25                  20 21 

2 fő 

óvodapedagógus 

 

2 fő 

óvodapedagógus 

 

 

2. csoport 25                  20 20 

2 fő 

óvodapedagógus 

1 fő pedagógiai 

asszisztens 

2 fő 

óvodapedagógus 

1 fő pedagógiai 

asszisztens 

 

bölcsőde 

 

14 

                 7 12 

2 fő 

kisgyermeknevelő 

1 fő angolul nevelő 

pedagógiai 

asszisztens 

2 fő 

kisgyermeknevelő 

1 fő angolul 

nevelő pedagógiai 

asszisztens 

Összesen 64 47 43 8 8 
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4. A nevelési év céljainak és kiemelt feladatainak meghatározása 

4.1 Pedagógia folyamatok- Tervezés 

Évenként kötelező intézményi önértékelési terület 

A/Célmeghatározás: A Montessori pedagógia tervezésének elmélyítése, csoportnapló digitális vezetése 

B/A cél elérésének kiemelt feladatai:  

A stratégiai tervek 
alapján kiemelt 

feladatok 

A megvalósítás 
kerete Elvárt eredmény Határidő Együttműködő 

partnerek, felelős 

A megvalósulás értékelése 

Erősségek Fejleszthető területek 

A Pedagógiai Program 

beválásának vizsgálata a 

Montessori pedagógia 

területén - tervezés 

Dokumentum 

elemzés 

Az új kollégáknak 

segítségnyújtás 

A Montessori pedagógia 

hatékony alkalmazása 

2019.11.30. 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

 Az új munkatársak  

A digitális napló 

bevezetésének 

előkészítése: 

információ gyűjtés 

szerverek előkészítése 

GDPR háttér körüljárása 

egyéni és 

csoportos 

kutatómunka 

A pedagógiai 
dokumentáció 
korszerűsítésével gyorsabb, 
hatékonyabb, 
környezettudatosabb, 
naprakészebb tervezés 

2020.05. 

óvodapedagógusok 

számítógépes 

szakember 

intézményvezető 

  

 

4.2 Pedagógiai folyamatok- Megvalósítás 

Évenként kötelező intézményi önértékelési terület 

A/ Célmeghatározás: A Montessori pedagógia gyakorlatának megerősítése az intézményben 

B/ A cél elérésének kiemelt feladatai 
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A stratégiai tervek 
alapján kiemelt 

feladatok 

A megvalósítás 
kerete Elvárt eredmény Határidő 

Együttműködő 
partnerek, felelős 

A megvalósulás értékelése 

Erősségek Fejleszthető területek 

A Montessori eszköztár 

felmérése 

 
Az előkészített környezet 

biztosítása 
2019. 09. 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

  

Jó gyakorlatok 

azonosítása az 

intézményen belül 

belső ellenőrzés 

belső 

tudásátadás 

Az intézményi elvárások 

szerinti pedagógiai 

gyakorlat színvonalának 

megerősítése 

folyamatos 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

  

Szakmai látogatás a 

Gyermeksziget 

Montessori Óvodába 

 

Az új kollégák bevezetése a 

Montessori pedagógia 

gyakorlatába /szakmai 

megújulás 

2019. 10. 

31. 
intézményvezető 

  

Továbbképzéseken való 

részvétel 
 

Jó gyakorlatok 

megismerése 
folyamatos 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

  

 

 

4.3 Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés-értékelés 

Évenként kötelező intézményi önértékelési terület 

Szakmai ellenőrzési –értékelési terv (szakmai ellenőrzés szempontjai mellékletben csatolva) 

Sorszám Időpont Az ellenőrzés- értékelés témája Az ellenőrzés –értékelés típusa Az ellenőrzés- értékelésben résztvevő 
csoportok  

1. nov.; márc. 
A Montessori pedagógia megvalósulása a 

pedagógiai gyakorlatban 

Dokumentum elemzés és csoportlátogatás 

Párcserék alkalmazása 
1. csoport 
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Sorszám Időpont Az ellenőrzés- értékelés témája Az ellenőrzés –értékelés típusa Az ellenőrzés- értékelésben résztvevő 
csoportok  

2. nov.; márc. 
A Montessori pedagógia megvalósulása a 

pedagógiai gyakorlatban 

Dokumentum elemzés és csoportlátogatás 

Párcserék alkalmazása 
2. csoport 

3. nov.; márc. 
A Montessori pedagógia megvalósulása a 

pedagógiai gyakorlatban 

Dokumentum elemzés és csoportlátogatás 

Párcserék alkalmazása 
Bölcsődei csoport 

 

Beszámoló 

Erősségek Fejleszthető területek 
   

 

 



18 

 

4.4 Pedagógiai folyamatok- Korrekció 

A/ Célmeghatározás: A Montessori Pedagógiai Program szükséges változtatásai 

A cél elérésének kiemelt feladatai 

Az előző év 
beszámolója alapján 

kiemelt feladatok 

A megvalósítás 
kerete 

Elvárt eredmény Határidő 
Együttműködő 

partnerek, 
felelős 

A megvalósulás értékelése 

Erősségek Fejleszthető területek 

A Montessori 

Pedagógiai Program 

beválásának vizsgálata 

A Montessori 

pedagógia gyakorlati 

alkalmazása 

Belső 

tudásátadás 

Ötletbörze 

Bemutató 

foglalkozások 

Párcserék 

(kéttanáros 

modell) 

Tapasztalatcsere 

A Montessori pedagógia 

gyakorlatának fejlesztése, 

különös tekintettel az új 

pedagógusokra. 

Folyamatos 

Minden 

pedagógus 

 

Intézményvezető 
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5. Eredmények 
A megvalósulás értékelése a mérésekből, adatokból levonható következtetésekre vonatkozik 

A személyiség és közösségfejlesztés megvalósításával kapcsolatos évenként kötelező intézményi önértékelési terület. 

Értékelés megvalósításával kapcsolatos évenként kötelező intézményi önértékelési terület. 

Mérések, megfigyelések, pályázatok Időpont Célcsoport 
A feladatot végző 

szakemberek 

Az óvodai szintű 
elemzésekért 

felelős 
szakemberek 

A megvalósulás értékelése 

SZÓL-E szűrés 
2019. 09. 3-4 évesek logopédus Simon Ivetta Megvalósult 

Sindelar tanulási részképességek mérése 

2019. 10 

2020.03. 

5 éven felüliek Simon Ivetta 

Szabóné Haulik 

Judit 

intézményvezető                     Megvalósult 

Gyermekek megfigyelése, képességek, 

készségek feltérképezése 

Egyéni fejlesztési feladatok megtervezése I. 

2019.10. minden 

gyermek 

Óvodapedagógusok Simon Ivetta                    Megvalósult 

Bemeneti mérés 2019. 09.-10. minden 

gyermek 

Óvodapedagógusok Intézményvezető                    Megvalósult 

Egyéni fejlesztési feladatok értékelése, 

megtervezése II. 
2020.03. minden 

gyermek 

Óvodapedagógusok Intézményvezető Megvalósult 

Gyermekek megfigyelése, képességek, 

készségek feltérképezése 
Heti 

rendszerességgel 

minden 

gyermek 

Óvodapedagógusok Intézményvezető Megvalósult 

Szülői igény és elégedettségmérés 
2020.06.30. Szülők Óvodapedagógusok Simon Ivetta  

Kimeneti mérés 2020.05.31. minden 

gyermek 

Óvodapedagógusok Intézményvezető Megvalósult 

MSSST szűrés 
2020. 05 30. 5 éven felüliek Óvodapszichológus Intézményvezető 

A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt elmaradt. 
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Tehetség műhely bemeneti idegen nyelvi 

szűrése  
2019.09.30. 5 éven felüliek Fazekas Tímea Fazekas Tímea  

Tehetség műhely kimeneti idegen nyelvi 

szűrése 

2020. 05.31. 5 éven felüliek Fazekas Tímea Fazekas Tímea 

A Covid19 okozta veszélyhelyzet 

miatt a nyár folyamán valósult meg. 

 

Pályázatok, esetleges versenyek, pl. Zöld 

Óvoda pályázat, rajzverseny 

folyamatos minden 

gyermek 

Óvodapedagógusok Simon Ivetta A Bázis óvoda pályázatot 

megnyertük 

Két óvodásunk nyert rajzpályázaton 

A nyertes alkotásokat kihelyeztük 

az intézmény falára. 
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6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció évente kötelezően értékelendő intézményi önértékelési területe 

6.1. Belső tudásátadás rendje  

Belső tudásátadás műhelyvezető: Fazekas Tímea 

 
  

Időpont Részletek A témaválasztás indoklása Résztvevők 
száma 

A megvalósulás 
időpontja A megvalósítás eredményei 

2019.10. 

Téma: 

Montessori eszköztár: 

mindennapi élet, 

érzékelésfejlesztés 

Az új kollégákkal ismertetjük meg a 

mindennapi élet és az 

érzékelésfejlesztés elméletét és 

gyakorlatát 

8 fő   

Módszer: gyakorlati bemutató 

2019. 11. 

Téma: 
Montessori eszköztár: 

Anyanyelvi nevelés 
Az új kollégákkal ismertetjük meg az 

anyanyelvi nevelés elméletét és 

gyakorlatát 

8 fő    

Módszer: gyakorlati bemutató 

2020.01. 
Téma: 

Montessori eszköztár: 

kozmikus nevelés 
Az új kollégákkal ismertetjük meg a 

kozmikus nevelés elméletét és 

gyakorlatát  

8 fő   

Módszer: gyakorlati bemutató 

2020.02. 
Téma: 

Montessori eszköztár: 

matematika 
Az egyik kollégánk szakdolgozatot ír a 

Montessori matematika a 

tehetséggondozásban címmel 

8 fő   

Módszer: 
kutatási eredmények 

megismerése 

2020. 03. 

Téma: 
Montessori eszköztár: 

idegen nyelv 
Az új kollégákkal ismertetjük meg a 

korai idegen nyelvi nevelés elméletét és 

gyakorlatát 

8 fő  

Módszer: gyakorlati bemutató 
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6.2. Az Önértékelést Támogató Munkacsoport (ÖTM) működése 
 

ÖTM vezető: Fazekas Tímea 

ÖTM tagok: Teski Annamária, Szabóné Haulik Judit 

 

A 2019.-2020. évi ÖTM munkaterv a mellékletben található.  

Tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett személyek 2020. 08.31-ig 

Név Tervezett 
dátum 

Megvalósulás 
dátuma Összegzés az értékelés eredményeiről 

Nincs    

 

Önértékelésben érintett személyek 

Név Tervezett 
dátum 

Megvalósulás/ 
egyszerűsítés 

miatti 
átütemezés 

Összegzés az értékelés eredményeiről 

Szabóné Haulik Judit 2019.01.30.  

 

Teski Annamária 2019.03.30.  
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6.3. Belső információáramlás rendje 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció évente kötelezően értékelendő intézményi önértékelési területe 

A személyiség és közösségfejlesztés megvalósításával kapcsolatos évenként kötelező intézményi önértékelési területe 

A megvalósulás értékelése 
Az információcsere 

módja Az információcsere rendszeressége Erősségek Fejleszthető területek 

Nevelői megbeszélések 2 hetente 

  

Nevelést közvetlenül 

segítő munkatársak 

számára szervezett 

megbeszélések 

2 havonta 

Belső tudásátadás 5 alkalom/nevelési év 

  

  

 

6.4. Belső kapcsolatok, szervezeti kultúra 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció évente kötelezően értékelendő intézményi önértékelési területe 

A személyiség és közösségfejlesztés megvalósításával kapcsolatos évenként kötelező intézményi önértékelési területe 

A megvalósulás értékelése 

A kapcsolattartás formája, módja Erősségek Fejleszthető területek 
Kollégákkal: 

- megbeszélések  

- elektronikus úton kapcsolattartás napi szinten 

- nevelési értekezletek 

- személyesen napi szinten  

  
Szülőkkel: 

- elektronikus úton hetente 

- szóban naponta 

- fogadó óra évente kétszer 

- szülői értekezlet évente háromszor 

-szülőkkel közös programok évente 9 alkalom 
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6.5. Külső kapcsolatok 

Az intézmény külső kapcsolatainak évente kötelezően értékelendő önértékelési területe 

A megvalósulás értékelése 

Intézmények A kapcsolat célja Erősségek Fejleszthető területek 
Radnóti Művelődési Ház kulturális együttműködés 

  

Általános Iskolák gyermekeink további útjának egyengetése 

ERASMUS angol nyelvi kompetenciák fejlesztése 

CSEO szakmai rendezvények, továbbképzések 

Csepeli Tehetség Tanács Tehetséggondozás  
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7. A pedagógiai munka feltételei 
7.1. Személyi feltételek 

A személyi feltételek évente kötelezően értékelendő intézményi önértékelési területe 

Pedagógus 
munkakör Engedélyezett státuszok száma Betöltött státuszok száma 

 szept.1. máj.31. szept.1. máj.31. 

Óvodapedagógus 4  4  

Összesen: 4  4  

 

Nevelő munkát 
közvetlenül 

segítők/munkakör 
Engedélyezett státuszok száma Betöltött státuszok száma 

 szept.1. máj.31. szept.1. máj.31. 

Dajka 4  4  

Pedagógiai 
asszisztens 1  1  

Óvodatitkár 1  1  

Összesen: 6  6  

 

Egyéb munkakörök 
(kérem jelezni (K), 

amennyiben 
közfoglalkoztatott) 

Engedélyezett státuszok 
száma 

Betöltött státuszok 
száma 

 szept.1. máj.31. szept.1. máj.31. 

Kertész 1 1 1 1 

Összesen: 1 1 1 1 

 

Munkakör  
nincs státuszon, de feladatot lát el az 

óvodában 
Számuk 

 szept. 
1. 

máj. 
31. 

Megbízási szerződéssel dolgozók 4  

Közfoglalkoztatott 0  

Összesen: 4  
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7.2. Gyakornokok mentorálása(az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint): 

Mentor neve Gyakornok / fő 
Megvalósulás, összegző 

értékelés 

Nincs gyakornokunk ebben a nevelési évben   
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7.3. Minősítési eljárások 
 

Minősítésre jelentkezett pedagógusok száma 
 

Minősülése 
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Portfólió állapota 
a munkaterv készítésekor 
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ző
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ri 
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0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.4. Megbízatások, reszortfeladatok 
 

Megbízás területe Név Év közbeni változások 

Intézményvezető Szabóné Haulik Judit  

Önértékelést Támogató Munkacsoport 
vezető  Fazekas Tímea  

Gyermekvédelmi megbízott Simon Ivetta  

Belső tudásátadás műhely-vezető Fazekas Tímea  

Tűzvédelmi megbízott Külsős megbízott  

Munka- és balesetvédelemi megbízott Külsős megbízott  

Dekoráció koordinátor Teski Annamária  

Leltárfelelős Negyeliczky Eszter  

Könyvtáros Varga Rebeka  

Jegyzőkönyvvezető Fazekas Tímea  

HACCP felelős Barnáné Scheiber Mónika  
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8. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek évente kötelezően értékelendő intézményi önértékelés területe 

Javasolt tárgyi fejlesztési célok Forrás tervezése Megvalósult/Nem valósult meg 

Udvar felújítása Pályázati támogatással Részben megvalósult(befejezés a 
következő nevelési évben) 

Központi árammegszakító Fenntartói támogatással Megvalósult 

Ablakok cseréje Fenntartói támogatással Nem valósult meg 

Homlokzat felújítása Fenntartói támogatással Megvalósult 

Udvari játékok felújítása, 
karbantartása Fenntartói és szülői támogatással Megvalósult 
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9. Foglalkozások 

9.1. Az önkormányzat által támogatott foglalkozások 

Program Jelentkezők száma Résztvevők száma 

Hittan 12 fő  

Foci 16 fő  

 

9.2. Fakultatív, szülő által finanszírozott szolgáltatások 
 

Program neve Jelentkezők száma Résztvevők száma 

Néptánc 19 fő  

Szenzomotoros torna 34 fő  

Úszás 21 fő  

Akrobatikus rock and roll 25 fő  

Angol drámapedagógia 19 fő  

Sakk 11 fő  

Zeneovi 11 fő  
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10. A törvényes működtetéssel kapcsolatos kiemelt feladatok 

A/Célmeghatározás: 

B/A cél elérésének kiemelt feladatai tagóvodai szinten 

Kiemelt feladatok  
Elvárt eredmény, 

indikátorok 
Határidő 

Együttműködő 
partnerek, felelős 

A megvalósulás értékelése 

Erősségek Fejleszthető területek 

Házirend módosítása  Törvényes működés 2019.09.01. 
óvodapedagógusok 

intézményvezető 
  

Belső ellenőrzés – 
törvényesség vizsgálata 

Törvényes működés Folyamatos intézményvezető   
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11. Működési-törvényességi belső ellenőrzési terv 
Az ellenőrzés tanügyi, gazdasági, munkaügyi szempontjai mellékletben találhatóak. 

Belső ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvbe kell foglalni, az abban foglaltak hiányosságok 
megszüntetésére, javítására intézkedési tervet készíteni és az intézkedési terv végrehajtásáról az év végén 
beszámolni. 

 

Sorszám Időpont Az ellenőrzés témája Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzést végzi 

1. 2019.11.; 2020.07. Felvételi mulasztási naplók  dokumentum elemzés intézményvezető 

2. 2019.12.; 2020.04. Ebéd lerendelés dokumentumai dokumentum elemzés intézményvezető 

3. 2020.01.; 2020.07. Szabadság nyilvántartások dokumentum elemzés intézményvezető 

 
Beszámoló 

Erősségek Fejleszthető területek Intézkedések 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Intézmény hosszú bélyegzője: 

 
 

Intézményvezető: 

 

Szabóné Haulik Judit 

Legitimációs eljárás 

 

A fenntartó nevében: 

 

……………………………………………. 
Hirholczné Faragó Tünde 

 

Nevelőközösség nevében: 

 

…………………………………… 
Fazekas Tímea 

 

Szülői szervezet nevében: 

 

……………………………………………. 
Erőss Anita és Binder Anita 
Szülői Szervezet nevében 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

Ph. 
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MELLÉKLETEK 

 
 

1. sz. melléklet: Legitimációs záradék 
2. sz. melléklet: Határozat a munkaterv elfogadásáról 
3. sz. melléklet: Évnyitó nevelői értekezlet jegyzőkönyve 

jelenléti ív 
4. sz. melléklet: Gyermekvédelmi munkaterv 
5. sz. melléklet Önértékelési feladatok
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4. számú melléklet 

Gyermekvédelmi munkaterv 
2019-2020 

 A tervezett 
feladatok Határidő Felelős Dokumentumok Együttműködő 

partnerek Erősségek  Fejleszthető 
területek 

1        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

Budapest, 2019. augusztus 18. 
              ___________________________________ 
               Gyermekvédelmi megbízott 
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Óvodai gyermekvédelmi helyzetfelmérő lap 
Felmérés ideje: 2020. 06. 20. 
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Veszélyeztetettség Étkezési támogatás Külső szakemberekkel, 
szolgálatokkal való kapcsolat 
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1. csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Bölcsődei csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



38 
 

5. számú melléklet 

ÖNÉRTÉKELÉST TÁMOGATÓ 
MUNKACSOPORT TERVE 

 
2019-2020 
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Jogszabályi háttér 

• 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

• 249/2015 (IX. 08.) Kormány rendelete a pedagógusok előmenetelei rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról. 

Önértékelést támogató munkacsoport 

Önértékelési csoport vezetője: Fazekas Tímea 

Tagjai: 
 

Teski Annamária 
Szabóné Haulik Judit 

 

Feladat: 

• Az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése 

• Partnerek tájékoztatása 

• Éves önértékelési terv elkészítése 

• Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban is 

nyomon követni a folyamatokat, gondoskodni az önértékelés minőségbiztosításáról 

• Adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség 

esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) 

• Az éves munkaterv részeként az önértékelési tervbe további kollégák is bevonhatók az 

önértékelési csoport javaslatának figyelembevételével 

Önértékelés célja: 
A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus 

a vezető segítségével meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve 

fejlesztéseket tervez, a fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzíti, szervezeti és egyéni 

tanulási önfejlesztési programokat indít, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja 

a programok megvalósításának eredményességét. 

Áttekintendő dokumentumok  
• Szempontrendszer (pedagógusra vonatkozóan) 
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A munkacsoport működési rendjének meghatározása 

• Ülések rendjének meghatározása: havonta, és alkalmanként.  

• A tagok megbízása 1 évre szól. 

Feladat Felelős Határidő 

Átfogó tájékoztatás a nevelőtestület részére az 
önértékelés céljáról, folyamatáról, a szükséges 
erőforrásokról és az elvárt eredményekről. 

ÖTM vezető 2019. 09. 30. 

Az érintett pedagógusok tájékoztatása az ütemezésről, az 
értékelésben részt vevő személyekről, azok feladatairól, 
az értékelés módszertanáról, eszközeiről. 

Intézményvezető 2019. 09.01. 

Szülők tájékoztatása szülői értekezleten Intézményvezető 2019. 09.01. 

Adatgyűjtés előkészítése 

Feladat Felelős Határidő 

Pedagógus önértékelés 

Kérdőív 

A pedagógus önértékelő kérdőíve   

Szülői kérdőív a pedagógus 
önértékeléséhez 

  

Munkatársi kérdőív az 
óvodapedagógus önértékeléséhez 

  

Interjú 
Óvodapedagógussal   

Intézményvezetővel   

 

Dokumentumelemzés 
és a megfigyelési 
szempontjai 

Gyermekek fejlődését nyomon 
követő dokumentumok   

Óvodai csoportnapló, éves 
nevelési, tanulási terv, a tematikus 
tervek, a heti ütemtervek, 
értékelések. 

  

Gyermeki produktumok 
  

Tevékenység/foglalkozás 
tervezésének dokumentuma 
(látogatott tevékenységhez 
kapcsolódóan) 

  

2019-2020. évi pedagógus önértékelésben részt vevők ellenőrzésének ütemezése 
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Óvodapedagógus neve: Szabóné Haulik Judit 

Feladat Felelős Határidő 

Kérdőív 

A pedagógus önértékelő kérdőíve Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Szülői kérdőív a pedagógus 
önértékeléséhez 

Fazekas Tímea 
2020. 01.31. 

Munkatársi kérdőív az 
óvodapedagógus önértékeléséhez Fazekas Tímea 

2020. 01.31. 

Interjú 
Óvodapedagógussal Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Intézményvezetővel/fenntartóval Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Dokumentumelemzés 
és a megfigyelési 
szempontjai 

Gyermekek fejlődését nyomon 
követő dokumentumok 

Fazekas Tímea 
2020. 01.31. 

Óvodai csoportnapló Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Gyermeki produktumok Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Tevékenység/foglalkozás 
tervezésének dokumentuma 

Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Adatok feldolgozása Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Rögzítés az OH informatikai rendszerében 
Fazekas Tímea 2020. 01.31. 

Egyéni önfejlesztési terv készítése, feltöltése 
Szabóné Haulik 
Judit és Fazekas 
Tímea 

2020. 01.31. 

 

Óvodapedagógus neve: Teski Annamária 

Feladat Felelős Határidő 

Kérdőív 

A pedagógus önértékelő kérdőíve Fazekas Tímea 2020. 03.31. 

Szülői kérdőív a pedagógus 
önértékeléséhez 

Fazekas Tímea 
2020. 03.31. 

Munkatársi kérdőív az 
óvodapedagógus önértékeléséhez 

Fazekas Tímea 
2020. 03.31. 

Interjú 
Óvodapedagógussal Fazekas Tímea 2020. 03.31. 

Intézményvezetővel/fenntartóval Fazekas Tímea 2020. 03.31. 

Dokumentumelemzés 
és a megfigyelési 
szempontjai 

Gyermekek fejlődését nyomon 
követő dokumentumok 

Fazekas Tímea 
2020. 03.31. 

Óvodai csoportnapló Fazekas Tímea 2020. 03.31. 

Gyermeki produktumok Fazekas Tímea 2020. 03.31. 

Tevékenység/foglalkozás 
tervezésének dokumentuma 

Fazekas Tímea 2020. 03.31. 

Adatok feldolgozása Fazekas Tímea 2020. 03.31. 

Rögzítés az OH informatikai rendszerében 
Fazekas Tímea 2020. 03.31. 
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Egyéni önfejlesztési terv készítése, feltöltése 
Teski 
Annamária és 
Fazekas Tímea 

2020. 03.31. 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 15. 

 

      ________________________________________ 

      Önértékelést Támogató Munkacsoport vezető 

 


