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I. A beszámoló törvényi háttere 
 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai 

o 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény módosításáról  

o 2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény mó-

dosításáról 

 A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelete a pedagógusok előmeneteli rendsze-

réről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-

tézményekben történő végrehajtásáról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról  

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irány-

elve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet  

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 Az óvoda működését szabályozó helyi dokumentumok 
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II. Bevezető 
 

Az elmúlt öt nevelési évben is az intézményi és módszertani kultúra folyamatos fejlesztésére, az 

egységes szemlélet, a gyermekkép megerősítésére törekedtünk. 

Az így működő közösségi szellem, az egységes érték és normarendszer, a nyitott, innovatív szak-

maiság, a tagóvodákra jellemző egyéni arculatot megtartva, folyamatos minőségi fejlődésen 

ment keresztül. 

Az óvoda vezetése feladatának tekintette az intézmény stratégiai terveinek és értékrendjének ala-

kítását.  

A közösségek megőrizték sajátos arculatukat, de a helyi Pedagógiai Programunkban megfogal-

mazott nevelési elvek és célok mégis egységessé tették oly módon, hogy azok a gyermekek sze-

mélyiségének fejlődését szolgálják. 

Stratégiai dokumentumaink a „Tiszta forrás” Pedagógiai Program (továbbiakban PP), Szerve-

zeti és Működési Szabályzat és mellékletei, Alapító Okirat, Továbbképzési Program. Az intéz-

mény működését meghatározó alapelveink érvényesülését a nevelő munkában, kapcsolatainkban 

mérhetővé, követhetővé tettük. 

A PP alapján fogalmazódtak meg a konkrét feladatok, melyeket az éves munkatervben szerepel-

tettünk, megfogalmaztuk a kiemelten kezelendő feladatokat is. 

A hosszú távú stratégiákkal összhangban alakítottuk ki emberi erőforrás politikánkat, melyet el-

sősorban a gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint a szülői, fenntartói, társadalmi elvárá-

sokhoz igazítottunk. 

A munkaköri leírásokban egyértelműen meghatározásra kerültek az egyes feladatkörök, melynek 

sorában új elemként jelent meg a pedagógiai asszisztensek munkaköri feladatainak meghatáro-

zása. A pályakezdő pedagógusok segítésére készítettük el a Gyakornoki szabályzatot, mely a 

meghatározott feladatok szakszerűbb és hatékonyabb végrehajtását szolgálja, a gyakornoki kö-

vetelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggő eljárásrendet rög-

zíti. 

Gyakornoki szabályzatunknak fontos eleme a gyakornoki program mérföldköveinek meghatáro-

zása.  A gyakornoki időszak egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a 

munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást 

kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok hatékony elvégzéséhez. 

A gyakornokok és mentoraik megsegítésére építettük be a mindennapi gyakorlatba intézmény-

fejlesztő mester pedagógus munkatársunk mentori - támogató munkáját.  
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Az idei évben új, kötelező szabályzatként a Honvédelmi Intézkedési Tervet alkottuk meg.  

Intézményi Minőség Irányítási Programunkat folyamatosan karban tartjuk, külsős szakértő irá-

nyításával létrehoztuk Belső Önértékelési Kézikönyvünket is.  Az időszerűségeknek megfelelően 

készítjük a pedagógus,- vezető,- intézményi önfejlesztési terveket. 

Az óvodapedagógusok egyéni irányultságát és az intézmény céljait is figyelembe véve készült el 

az intézmény Továbbképzési programja. Keressük a pályázatok által nyújtott kínálatokat, illetve 

az utóbbi két évben az Oktatási Hivatal által szervezett képzési formákat, élünk a belső tudás 

megosztások, hospitálások, konferenciák által nyújtott ismeretek elsajátításának lehetőségével.  

Többször meghívott előadóval színesítettük nevelőtestületi értekezleteinket, bevonva az óvoda 

nevelőmunkát segítő munkatársait is. 

 

Köszönetemet szeretném kifejezni a Keszthelyi Életfa Óvoda kollektívájának, hogy hozzáállá-

sukkal, színvonalas munkájukkal olyan nevelést valósítottak meg, mely a közösen kitűzött célok 

megvalósulását lehetővé tette. 

 

III. Helyzetelemzés 
 

A Keszthelyi Életfa Óvoda és a hozzá tartozó tagóvodái: Gagarin Utcai-, Kísérleti Utcai, Sopron 

Utcai-, Tapolcai Utcai-, Vörösmarty Utcai óvodák, 2007-ben integrációval létrehozott intéz-

mény. Óvodánk működése 6 feladat ellátási helyen, 27 óvodai csoportban történik. 

 

III./1. Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok 

 

Intézményünk a törvényben előírt dokumentumokkal rendelkezik. Tagóvodáinkban minden ér-

deklődő számára hozzáférhetőek a működést érintő szabályzatok, így biztosítva azok nyilvános-

ságát. Az óvoda honlapján (www.keszthelyiovodak.hu) minden adat megtalálható, ami intézmé-

nyünkkel kapcsolatos. 

Szabályzataink (melyek az elmúlt időszakban a jogszabályi változások miatt többször is módo-

sításra kerültek) megléte fontos alapja a törvényes működésnek. Szabályzataink és dokumentu-

maink koherensek egymással, valamint összhangban vannak az Önkormányzat köznevelési kon-

cepciójával. 
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III./2. Gyermeklétszámok alakulása a beszámolási időszakban csoportonként, tagóvodánként 

 

SNI - Sajátos Nevelési Igényű gyermekek 

  

2013.okt. 2014. máj. 2014.okt. 2015.máj. 2015.okt. 2016.máj. 2016.okt. 2017.máj. 2017.okt. 2018.máj. 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Lét-

szám SNI 

Margaréta 22   27   24 2 25 2 24 2 25 2 23 1 23 1 24   25   

Pipitér 27   27   22   27   27   27   27   27   23 1 24 1 

Napraforgó 23   26   25 1 26 1 22 2 24 2 23 1 24 1 22 2 22 2 

Pitypang 27   27   22 1 26 1 25 2 24 2 19 1 22 1 23 1 24 1 

Százszorszép 21 2 25 2 23 4 22 4 22 2 22 2 16 5 18 5 20 4 21 4 

Tavirózsa 21   25   25   27   24   25   23   23   23 1 23 1 

Búzavirág 22   24   22 1 24 1 24 1 25 1 26   26   24 1 24 1 

Nefelejcs 23 2 24 2 23 2 23 2 23 2 25 2 21 1 26 1 23   24   

ÉLETFA 186 4 205 4 186 11 200 11 191 11 197 11 178 9 189 9 182 10 187 10 

                                          

Bóbita 18   25   26 1 25 1 25 1 24 1 24 1 23 1 22   24   

Mazsola 23 1 24 1 24 1 24 1 25 1 25 1 25 2 25 2 20 2 20 2 

Sün-Balázs 24 2 25 2 25   25   26 1 26 1 24 1 25 1 24 1 23 1 

Szélike 24 1 25 1 19   25   24   24   25 1 25 1 23 1 23 1 

Ugrifüles 23 2 23 2 23 2 24 2 17   26   24 1 21 1 23 1 23 1 

GAGARIN 112 6 122 6 117 4 123 4 117 3 125 3 122 6 119 6 112 5 113 5 

                                          

Pitypang 24   24   25   27   23   26   24   25   24   25   

Táltos 26   27   25   26   25   25   22   24   23 2 23 2 

Tündérrózsa 24 1 25 1 21   26   25 1 26 1 21 1 23 1 25   25   

KÍSÉRLETI 74 1 76 1 71 0 79 0 73 1 77 1 67 1 72 1 72 2 73 2 
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Gyöngyvirág 23 3 24 3 20 1 19 1 17 3 19 3 18 3 18 3 16 2 17 2 

Jázmin 19   19   16 3 16 3 14 2 14 2 15 1 16 1 17 1 20 1 

Margaréta 21 1 20 1 18 2 20 2 17 1 15 1 16   17 2 19 3 19 3 

Napraforgó 17 3 18 3 22 2 21 2 19 1 23 1 20   23   19 1 21 1 

Tulipán 20 2 20 2 19   21   18 3 21 3 18 2 19 2 16   17   

SOPRON 100 9 101 9 95 8 97 8 85 10 92 10 87 6 93 8 87 7 94 7 

                                          

Vizipók 23 1 23 1 20 2 24 2 18 1 19 1 20 1 21 1 15 1 18 1 

Zsiráf 22   22   20   23   18   20   20 1 17 1 18 2 19 3 

TAPOLCAI 45 1 45 1 40 2 47 2 36 1 39 1 40 2 38 2 33 3 37 4 

                                          

Darázs-garázs 22   23   22   25   27   27   19   23   21   21 1 

Ficánka 21   20   23   26   25   21   18   19   25   25   

Micimackó 26   25   24 1 24 1 26 1 25 1 20   20   23   23   

Sajtkukacda 24 2 27 2 24 1 24 1 21   24   24   25   22   23   

VÖRÖSMARTY 93 2 95 2 93 2 99 2 99 1 97 1 81 0 87 0 91 0 92 1 

                                          

ÖSSZESEN 610 23 644 23 602 27 645 27 601 27 627 27 575 24 598 26 577 27 596 29 
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          A közoktatás-irányítási rendszerben az intézményi szintünket a szakmai önállóság jellemzi, 

melynek legfontosabb eleme a szakmai-pedagógiai tevékenység tartalmának meghatározása. In-

tézményünk önálló jogi személy, szervezetének, működésének szabályait az érvényes törvényi 

keretek között önállóan határozza meg. Óvodánk a gazdálkodás szempontjából részben önálló, a 

fenntartó által működtetett, önálló jogkörrel felruházott gazdálkodó szervezethez tartozik. A 

munkáltatói jogkör gyakorlója az óvodavezető. 

Az intézmény férőhelyeinek száma: 675 fő / csoportonként: 25 fő.  

2017 szeptemberéig 729 férőhelyet / csoportonként 27 fő gyermeklétszámot engedélyezett ala-

pító okiratunk, de hivatkozva a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. mellékletére, 

mely szerint az osztály- és csoportlétszámok maximuma 25 fő lehet, kértem a módosítást. 

Alapító okiratunk (1/192-21/2017.) szerint sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését 

is ellátjuk, az abban meghatározott fogyatékosságok szerint. Módosítására került még sor azért, 

mert a Zöldmező Utcai Általános Iskola létre hozott egy gyógypedagógiai óvodai csoportot, mely 

az integráló környezetben kevésbé nevelhető, fejleszthető gyermekek számára nyújt megoldást.  

Óvodáink a város más – más pontján várják a gyermekeket. Minden óvoda rendezett belső terek-

kel, családias csoportszobákkal biztosítja a kreatív gyermekkor átélését. Óvodáink nagy, tágas 

udvarokkal rendelkeznek, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak minden évszakban az udvari te-

vékenységekre: játékra, kertészkedésre, megfigyelésekre, játékos kísérletezésekre. 

Alapelveink, nevelésfilozófiánk azonos. A gyermekek testi - lelki gondozását, érzelmi biztonsá-

guk megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását hangsúlyozzuk – termé-

szetesen – a családi neveléssel együtt. 

Nevelésünk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környező világ tevé-

keny megismerésére, a kommunikációra, a mesére és nem utolsó sorban művészi élmény-nyúj-

tásra épít. 

 

A helyzetelemzés során a továbbiakban az intézményi önértékelés tartalmai mellett szeretném az 

intézmény elmúlt öt évében elért eredményeinket/állapotunkat is bemutatni. 

 

IV. Pedagógiai folyamatok 
 

Az óvodai PP a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása során a gyermeki 

alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál. A kitűzött célok és feladatok el-

éréséhez rendelkezünk stratégiai és operatív tervekkel. Összeállításuk során igyekszünk minél 

szélesebb körűen figyelembe venni a nevelőközösség, valamint a szülők véleményét, javaslatát 

is. Az intézményi tervek megvalósítása a különböző dokumentumokban és az éves beszámolók-

ban nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok megvalósítását szolgálja. Az intéz-
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mény törekszik arra, hogy a pedagógiai folyamatok és a gyakorlat szabályozott, és tervezett le-

gyen. Az értékelések eredményeinek visszacsatolása a dolgozók és a szülők irányába egyaránt 

megtörténik, mely a fejlesztések egyik alapját képezi.  

IV./1. Zöld óvoda 

Óvodai életünk egészét áthatja a környezeti nevelés, a környezettudatos értékrend, ökológiai lá-

tásmód, a természetbarát magatartás alapozása. 

Célunk: az örökös Zöld Óvoda cím viselése mind a hat óvodában. Ehhez az Életfa Óvodának egy 

alkalommal, a Gagarin-, Sopron-, Kísérleti-, Tapolcai Tagóvodáknak kettő, a Vörösmarty Utcai 

Tagóvodának pedig három alkalommal kell még pályázatot benyújtania. 

A Zöld Óvoda kritériumainak megfelelően óvodáink szellemiségükben, értékrendjükben a fenn-

tarthatóság, a környezeti nevelés, a környezet prioritását szem előtt tartva végzik nevelő,- fej-

lesztő munkájukat. 

 

IV./2. Pályázatban való részvétel 

„Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű, EFOP-3.1.1-14-2015-00001azonosítószámú 

projekt keretében az alábbi területet érintő akkreditált, 30 órás kontakt óvodai nevelést támogató 

pedagógus továbbképzést valósít meg, a kiválasztott óvodával együttműködve: 

„Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba”. 

Képzési helyszínt biztosító óvoda gyakorlati bemutatója, jó gyakorlat: 

„A nemzeti kultúra ősi elemeinek megjelenése a magyar népi dalos gyermekjátékokban” című 

jó gyakorlat időszaknak megfelelő elemeinek bemutatásával, a hátránycsökkentő szerep tükré-

ben, bemutató foglalkozást tartott egy óvodapedagógus kolléganőnk. A bemutatót reflexió és 

szakmai eszmecsere követte. 

A háromnapos képzés során felkérést kapott két kolléganőnk multiplikátori feladatok ellátására. 

Így nyílt lehetőség helyi tudásmegosztásra egy nevelés nélküli disszeminációs nap keretében. A 

90 perces prezentációs bemutatót konzultáció követte, melynek során valóban sok információval, 

gyakorlati példával, új tudástartalommal lettünk gazdagabbak. 

 

IV./3. Gyermekvédelem 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

- A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kiala-

kulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés 

a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

- A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 
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- Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családok-

kal. 

 

 

Tájékoztató a Keszthelyi Életfa Óvoda Gyermekvédelmi Felelőseinek,  

Jelzőrendszeri Tagjainak munkájáról 

 

A köznevelési törvény 69. § (2)/f szakasza előírja a köznevelési intézmények számára a gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának kötelezettségét. A törvénynek eleget téve a Keszthelyi 

Életfa Óvoda hat tagóvodájában gyermekvédelmi felelősök, jelzőrendszeri tagok végzik munká-

jukat. Saját intézményükben feltérképezik a csoportokban dolgozó kollégák segítségével az eset-

legesen védelemre szoruló gyermekeket. Szükség esetén a gyermekek védelmében intézkedést 

tesznek. 

Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatár-

saival. Minden év szeptemberében, a nevelési évre történő betervezett meetingek időpontjairól 

értesíti a Szolgálat az Intézmények felelőseit, a Gyermekvédelmi Törvény alapján. A tájékoztató 

a jelzőrendszeri ülések időpontjairól, az esetmegbeszélések intézményi elosztásáról értesíti a Ta-

gokat. 

A megbeszéléseken a Nevelési- Oktatási Intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei, vé-

dőnői szolgálat, házi- és gyermekorvosok, rendőrség, ügyészség, bíróság, és a jelzőrendszer to-

vábbi tagjai vesznek részt. Egymással együttműködnek, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A 

jelzőrendszeri tagok részvétele a megbeszéléseken kötelező. A jelzőrendszeri értekezleteken 

esetmegbeszélések zajlanak, amelyeket az ifjúságvédelmi felelősök hoznak a saját intézményük-

ből. Az esetek feltérképezésénél a segítségnyújtás lehetőségéről, a gyermekekkel, családokkal 

kapcsolatban levő szakemberek szakszerű elemzésére, véleményezésére kerül sor. Intézmé-

nyünkben évente egy alkalommal – a hat tagóvoda felelősei – megbeszélést tartanak, az Intéz-

mény Vezetőjének jelenlétében. Ez alkalommal a kiemelten problémás eseteket beszélik meg: a 

kialakulás okát, megoldási lehetőségeket, jelzési módokat, a már megoldott eseteket. Az intéz-

ményvezető tanácsot ad, törvényi háttér értelmezésében segít.  

A nevelési év kezdetén meghatározásra kerülnek az adott évre szóló feladatok, célok, felelősök, 

határidők.  

                                                                                       (Varga Istvánné gyermekvédelmi felelős)  
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A PP hangsúlyosan foglalkozik az inkluzív pedagógiai szemlélet működtetésével, a hátrányok 

csökkentésével, kiemelt képességek gondozásával. 

 

 

Nevelési 

év 
Összes 

gyermek 

Hátrányos 

Helyzetű  

gyermekek 

száma 

Halmozottan 

Hátrányos  

Helyzetű 

gyermekek 

száma 

Összes 

étkező 

Térítés 

nélkül ét-

kező* 

Térítési díj 

kötelezett 

2013/2014 610   2  6  576 106 470 

2014/2015 602   4  5  585 173 412 

2015/2016 601   1  7  576 422 154 

2016/2017 575 15  3  567 445 122 

2017/2018 577   8  1  567 463 104 

* A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 

gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján igényelhe-

tik: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

2015/2016-os tanévtől 

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökken-

tett, azaz nettó összegének 130%-át. 

V. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

- Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagó-

gusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. 

- Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és 

az alapján valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. 

- A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, 

különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultú-

rára. 

- Az intézmény közösségi programokat szervez. 

 

Az óvodapedagógusok és segítőik munkájában meghatározó szerepet kap az egyes gyermeki 

kulcskompetenciák fejlesztése. A nevelő-tanító munka keretei az egyes gyermekek személyes és 

szociális készségeinek, képességeinek figyelembevételével kerülnek kialakításra.  
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Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a különböző ké-

pességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését, tanulását szolgálják. A gyermeki közössé-

gek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, alkalmanként megtörténik a szülők bevonása 

is.  

Élményekben és tevékenységekben gazdag óvodai élettel biztosítjuk, hogy minden gyermek a 

saját képességeinek megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el. Törekvésünk, hogy a 

„Tehetség ígéretek” kapják meg az óvodai nevelés során a számunkra megfelelő egyedi lehető-

ségeket és fejlesztéseket. Nagy feladatunk, hogy ne tehetségeket keressünk leginkább, hanem 

találjuk meg minden gyermekben azt, hogy miben tehetséges! 

 

 

Kiemelt jelentőségű:  

- A játék a kisgyermekkor elemi pszichikus szükséglete, legfontosabb és legfejlesztőbb te-

vékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.    

- Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés megvalósítása érdekében a gyermekeket 

érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör veszi 

körül. 

- Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megjelenik, az óvodai 

nevelés egészét áthatja. 

- Az értelmi nevelés a gyermekek spontán érdeklődésére, valamint a meglévő tapasztala-

taira, élményeire és ismereteire építve biztosít változatos tevékenységeket, amelyeken 

keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek az őket körül-

vevő természeti és társadalmi környezetről.  

- A játékba integrált, önkéntes cselekvéses tanulás átszövi a mindennapi tevékenységeket.  

- A pedagógiai munka során hangsúlyt kap a néphagyományőrzés, a környezeti nevelés, a 

környezettudatos életmód, és a komplex esztétikai nevelés –a művészetek eszközeivel. 

- Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyerme-

kek testi fejlődésének elősegítése. 

Nagyban hozzájárul ennek megvalósításához, az egészséges életmód alakításának egyik 

formájaként az a lehetőség, melyet a Fenntartó biztosít számunkra. Tanköteles korú gyer-

mekeink utolsó óvodai évükben 10 alkalommal vízhez szoktató foglalkozáson vehetnek 

részt, melynek során utaztatásuk is megoldott. 
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A gyermekek hagyományos ünnepei intézményünkben: 

- farsang 

- húsvét 

- anyák napja  

- évzáró 

- gyermeknap 

- ballagás 

- mikulás 

- advent 

- karácsony 

- csoportokban a gyermekek születés,- és névnapjának megünneplése 

- március 15-i megemlékezés 

- néphagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó szokások felelevenítése 

- Zöld Óvoda Programhoz kapcsolódó természeti ünnepek, Zöld Jeles Napok 

 

Közös rendezvények, programok/szülőkkel közös programok 

- játszóház 

- környezetszépítés szülők bevonásával 

- természeti ünnepek jeles napja (Madarak Fák napja, Föld Napja, Állatok Világnapja) 

- óvodai Zöld Program-„Fürkésznap” 

- kerti parti 

- tavaszi népi gyermekjáték bemutató 

- családi nap 

- gyermeknap  

- „Együtt a természetben, együtt a szülőkkel” 

- Mihály napi vásár 

- Alapítványi bál  

 

Szülők bevonása a pedagógus,- vezető, - és intézményi önértékelésbe, tanfelügyeleti ellenőr-

zésbe 

- A vezetői- és intézményi önértékelés, illetve tanfelügyelet intézményre vonatkozó kérdő-

íves felmérés 

- Az ellenőrzés során csoportos interjú készítése, csoportonként minimum két szülő rész-

vételéve 
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VI. Eredmények 
 
 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességének mérésére, értékelésére, kor-

rekciójára a folyamatosság, a tudatos fejlesztés, illetve rendszerszintű gyakorlati alkalmazás jel-

lemző. A gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, a jogszabályi elvárá-

soknak is megfelelő fejlődési naplóban dokumentáljuk.  

 

Cél: 

- a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérésével, az intézmény dokumentumaink 

minél pontosabb jogszabályi naprakészségének elősegítése 

- a pedagógusok munkájának segítése, megfelelő, jól használható dokumentációs rendszerek-

kel 

- folyamatos mérésekkel a partnereink igényeinek feltérképezése, mely által az elvárásoknak 

való megfelelés minősége biztosított 

- az önértékelésekkel kapcsolatos mérések elkészítése, illetve azok feldolgozása és az önérté-

kelő felületre való feltöltése, melynek hozadéka a pedagógusok szakmai fejlődése 

- a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi 

önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentum-

ellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása 

- a pedagógusok a tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a 

dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pe-

dagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket mutassák be 

 

Gyermekek részvétele pályázatokon (a teljesség igénye nélkül) 

Rajz, kézimunka pályázatok 

- Csány- Szendrey AMI: „Kedvenc népmesém” 

- Egry József Á.I. és AMI: Itt a tavasz, itt a húsvét 

- Életfa Iskola: „Az életfa” 

- Ranolder J. R. K. Ált. Isk.: Havas úton csengős szán 

- „Nyitnikék” Óvoda Vonyarcvashegy: Ne dobd ki! Alkosd újra! 

- Gyenesdiási Óvoda: „Döngicsélő” 

- Hévíz, Hotel Rogner: „Az én autóm” 

Pacsirta népdalversenyen 

Mesemondó-, versmondó délelőttök 
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Állandó feladataink 

- „A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció” elkészítése, ismertetése a szü-

lőkkel évente 2 alkalommal 

- szociometria mérések elkészítése évente 2 alkalommal 

- partneri elégedettségmérések elkészítése: évente illetve kettő – négyévente 

- a közvetlen partnereink közül a szülői - gyermeki elégedettségmérés elkészítése minden 

évben 

- nyílt napokról is megfogalmazhatják a szülők a véleményüket, elégedettségüket (saját 

mérőeszközünkön) 

 

Önértékelést támogató munkacsoport 

- Pedagógusok önértékelése 

- Vezető önértékelése 

- Intézmény önértékelése 

 

VII. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

- A tagóvodák közötti rendszeres együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely 

tervezett és szervezett formában zajlik. 

- Az intézmény vezetése támogatja, ösztönözi az intézményen belüli együttműködéseket, 

és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

- Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 

- A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

- Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz 

és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok meghatározása és megvalósí-

tása a munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei közé sorolhatók. A ne-

velési értekezletek elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyama-

tos biztosítása az aktuális szakmai, - törvényi változások naprakész ismeretében, a pedagógiai és 

szervezési feladatok intézményi szintű koordinálásával.  

Külső szakemberek bevonásával magas szintű tudástartalmak közvetítése, melynek hozadéka a 

mindennapi gyakorlatba való beépítés. 

A szakmai munkaközösségek és a különböző munkacsoportok – bevonva a pedagógiai munkát 

segítő kollégákat is - részt vesznek a nevelő-tanító munka módszertani fejlesztésében, a belső 

tudásmegosztásban. 
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A munkaközösségek a pedagógusok szakmai műhelyei, segítséget nyújtanak a tagoknak munká-

jukhoz, s egyfajta ellenőrzést is biztosítanak munkájukról. 

 Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai 

munkaközösség tevékeny tagja. A folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehető-

ség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak stabilitása. A szakmai munkaközösségek között 

szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak. 

 

VII./1. Munkaközösségek:  

 

Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség célja: 

- a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése által az intézmény dokumentu-

mainak minél pontosabb jogszabályi naprakészsége 

- a pedagógusok munkájának segítése, megfelelő, jól használható dokumentációs rend-

szerekkel 

- folyamatos mérésekkel a partnereink igényeinek feltérképezése, mely által az elvárások-

nak való megfelelés minősége biztosított 

- az önértékelésekkel kapcsolatos mérések elkészítése, illetve azok feldolgozása és önér-

tékelő felületre való feltöltése, melynek hozadéka a pedagógusok szakmai fejlődésének 

segítése 

 

Környezeti munkaközösség célja: 

- a fenntarthatóságra neveléshez szükséges holisztikus szemlélet tudatos alkalmazása 

- a környezetkultúra, az egészséges tárgyi-szellemi környezet iránti fogékonyság, igény 

erősítése 

- a minőségi fejlesztő-nevelőmunka mindenkori támogatása (beszélgetések, szakmai vi-

ták, hospitálások) 

- új lendület, megerősítés, motiválás a változatos tervező-megvalósító tevékenységekhez 

- a „szellemi környezetvédelem” hatékonyságának növelése, megerősítése (értékvesztés-

értékrend) 

- az IKT kompetenciák alkalmazásának fejlesztése (szakmai anyagok felkutatása, kapcso-

lattartás, információk  

- közvetítése) 

- a pedagógiai jó gyakorlatok alkalmazása, a megvalósításhoz szükséges feltételek megte-

remtése (pl. pályázati forrás, humán erőforrás) 

- környékünk természeti-épített és humán értékeinek folyamatos megismerése 
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Ének munkaközösség célja: 

- módszertani kultúránk fejlesztése a zenei nevelés terén 

- belső tudás megosztás 

- az éves munkatervben meghatározott kiemelt feladatok feldolgozása 

- tartalmi munka bővítése 

- továbbképzéseken szerzett új információk hasznosítása 

- zenei játékok felhasználása a gyakorlatban 

- zene szeretetére nevelés 

- együttműködő kapcsolatok kialakítása és fenntartása 

- felkészülés a minősítő eljárásra 

 

Drámapedagógiai munkaközösség célja: 

- ismerje és alkalmazza a drámajáték szerepét a gyermek személyiségfejlődésében 

- ismerje a vizuális nevelés lehetőségeit, jelentőségét az óvodai nevelésben 

- ismerje a dráma technikáit és alkalmazásának lehetőségeit 

- ismerje a drámajátékra építő oktatási és nevelési módszerek és módszerkombinációk al-

kalmazásának előnyeit, hátrányait, nehézségeit és az eredményes megvalósításuk szak-

mai feltételeit, technikáit 

- tudja, hogy az óvodás korú gyermek konkrét tapasztalatok alapján építi fel tudását, egy-

szerű fogalmakban gondolkodik, és épít fel elméleteket a világ megértésére 

- ismerje és alkalmazza azokat a tudományos tapasztalatokat, melyek a csoportos, koope-

ratív tanulásszervezés hatékonysága mellett szólnak 

- ismerje a csoportszervezés sajátos feladat- és feltételrendszerét 

- tudja, hogy a helyes és hatékony megismeréshez, megértéshez milyen területeket kell 

fejleszteni a gyermekeknél a jobb megismerés érdekében 

 

Bábjáték munkaközösség célja: 

- a verselés-mesélés színvonalának bővítése, módszertani ismeretek bővítésével 

- új technikák megismertetése 

- irodalmi élmények nyújtása a gyermekeknek 

- szépirodalomi forgatókönyvek feldolgozása 

- új eszközök, bábok díszletek készítése 

- bemutatók, vázlatok készítése, szakmai élet színesítése, bővítése 

 

A közösségek alakulásának fontos elvei 

- toleráns, megértő és a másokat elfogadó, együttműködő magatartás 

- egymás tiszteletben tartása 
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- nyílt, őszinte kommunikáció 

- egymás munkájának megbecsülése, segítése 

- felelősséggel való részvétel az óvodát érintő kérdésekben, közös határozatok, döntések 

meghozatalában 

 

Nevelési értekezletek 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által meghatározott nevelés nélküli munkanapok biztosítják 

azt a lehetőséget, hogy nyugodt légkörben juthassanak hozzá a pedagógusok a szükséges infor-

mációkhoz és ismeretekhez.  

 

VIII. Az intézmény külső kapcsolatai  
 

Vezetőként fontosnak tartom, hogy az intézmény a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rend-

szerét a jövőben is megtervezze, alakítsa és működtesse. Az így kialakított kapcsolatrendszeren 

keresztül továbbra is felmérjük partnereink igényeit, elégedettségét és befogadjuk innovatív öt-

leteiket. 

 

- Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással 

is rendelkezik. 

- Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettsé-

gének megismerése. 

- Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi rendezvényeken. 

- Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

 

Család - óvoda kapcsolata  

Nevelési szempontból különös jelentőséggel bír az a két színtér, ahol a gyermek él, ahonnan 

érkezik az óvodába, illetve ahová hazatér nap, mint nap. Ez a két színtér a család és az óvoda.  

Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője, ezért nyugodt, őszinte, bizalmon alapuló kap-

csolat kialakítását kezdeményezzük és valósítjuk meg. Az intézmény SZMSZ-e, Házi rendje, PP-

je, a Szülői Szervezetek programterve tartalmazza a kapcsolattartás részleteit. 

 

Bölcsőde - óvoda kapcsolata 

Célja: A szocializációs tér változásából adódó átmenetek megkönnyítése.  

Iskola - óvoda kapcsolata  

E kapcsolat a gyermekek óvodából, iskolába való átmenetét segíti.  

Megállapodásban rögzítjük az iskola és az óvoda együttműködését célzó tevékenységeket, a kap-

csolattartás módját. 
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Cél, feladat: 

- együttműködés az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében 

- szakmai programok egyeztetése 

- konzultáció az óvodai kompetencia alapú nevelésről  

- visszacsatolás a partneri igény/elégedettség mérés eredményeiről 

- közös továbbképzéseken való részvétel  

 

Az együttműködés formái:  

- iskolalátogatás tanköteles korú gyermekekkel  

- tanítónők meghívása bemutatókra, szülői fórumokra  

- a gyermekek beilleszkedésének segítése, nyomon követése  

- óralátogatás az első osztályokban, konzultáció, tapasztalatcsere 

- részvétel pályázatokon 

Nevelési 

év 

Tanköteles korú gyerme-

kek 

ebből 

%-ban 

óvodában marad 

2013/2014 226 63 27,9 

2014/2015 237 84 35,4 

2015/2016 253 80 31,6 

2016/2017 225 82 36,4 

2017/2018 230 76 33,0 

 

Kapcsolat a szakmai szolgálatokkal  

Napi kapcsolatban állunk a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményé-

vel, melynek formái:  

- helyszíni vizsgálat  

- szükség szerint fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások  

- iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése  

- pszichológiai, logopédiai vizsgálatok, mozgásterápia, családterápia  

- pedagógusoknak tájékoztató  

- közös szülői fórumok  

 

Kapcsolatot tartunk még 

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal  
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- Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagó-

giai Módszertani Intézménnyel 

 

Kapcsolat az egészségügyi szolgálattal 

Az óvodát ellátó orvos és védőnő feladatait a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola - egész-

ségügyi ellátásról határozza meg. 

 

Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás formái 

- folyamatos jelzőrendszer működtetése  

- éves munkaterv egyeztetetése  

- az óvodai gyermekvédelmet koordináló óvodapedagógusokkal való rendszeres kon-

zultációk  

   

Az intézmény fenntartójával való együttműködés 

Kapcsolatot tartunk az önkormányzattal, mely meghatározza működésünk feltételeit. A törvé-

nyek, rendeletek egyértelműen megfogalmazzák, hogy a fenntartó milyen ellenőrzési, beszámo-

lási kötelezettségeket vár el az általa fenntartott intézmény részéről. 

Ezeknek a kötelezettségeknek óvodánk igyekszik úgy eleget tenni, hogy teljes kép alakuljon ki 

az óvodai nevelésről, a nevelés feltételrendszeréről. 

 

A partnerkapcsolatok működtetése, irányítása az intézményvezető feladata. 

Szabályoztuk a partneri igény és elégedettségmérés folyamatát, melyet az Intézményi Minőség 

Irányítási Program (a továbbiakban IMIP) tartalmaz. 

 

Az intézmény szerepet vállalt, és vállal a város kulturális életében 

- városi szüreti felvonulás 

- városi Márton nap 

- városi farsangi karnevál 

- pedagógusnapi rendezvény gyermekeink részvételével 

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága ál-

tal szervezett karácsonyi műsor 

- környezetvédelmi rendezvények 
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IX. A pedagógiai munka feltételei 
 

Az intézmény alaptevékenysége infrastrukturális környezete az intézményi PP alapján, annak 

megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos. A minőségi nevelő-tanító munka optimá-

lis feltételeinek megteremtése érdekében az óvoda vezetése elkötelezett a tudatos szervezetfej-

lesztés mellett. Erősségként értékelhető, hogy megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény 

döntési folyamataiba, a döntések előkészítésébe. A Szervezeti és Működési Szabályzatban (a to-

vábbiakban SZMSZ), a munkaköri leírásokban a munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egy-

értelműen meghatározásra került, és annak alapján történt meg felhatalmazásuk a feladatok el-

végzésére.  

A PP cél és feladatrendszerének magas szinten történő megvalósítása érdekében az intézmény 

ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű tanulási lehetőségek kihasz-

nálását, a képzésekben való részvételt.  

 

Az intézmény személyi feltételei a beszámolási időszakban 

 

 

Megjegyzés:  

Az óvodapszichológus állást jelenleg hirdetjük. Feladata mind a hat óvoda gyermekeinek ellátása. 

A pedagógiai asszisztensek feladatvégzési helye az intézmény aktuális igénye szerint, a munkatárssakkal való egyez-

tetés alapján változó. 

Az óvodatitkárok az egész intézmény adminisztrációs feladatait végzik. 

Megneve-

zés 

Óvoda-pedagó-

gus 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 

 Óvodapszicho-

lógus 
Dajka 

Pedagógiai 

asszisztens 
Óvodatitkár 

fő 

2013. 

08.01-

2014. 

08.31. 

2014. 

09.01- 

2018. 

07.31. 

2013. 08.01- 

2018. 07.31. 

2013. 10.01- 

2018. 07.31. 

2016. 09.01- 

2017. 08.31. 

2013.11.18.- 

2017.01.13. 

Életfa 

Óvoda 
18 17 8 

9 2 1/2 

Sopron 

Utcai Tag-

óvoda 

10 5 

Gagarin 

Utcai Tag-

óvoda 

10 5 

Vörösmarty 

Utcai Tag-

óvoda 

8 4 

Kísérleti 

Utcai Tag-

óvoda 

6 3 

Tapolcai 

Utcai Tag-

óvoda 

4 2 

 Összesen:  56 55 27 9 2 1/2 
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Óvodapedagógusok: 

Keszthely város óvodáiban nevelni akaró, elhivatott pedagógusként gondoskodunk a ránk bízott 

gyermekekről. Együttműködő, aktivizáló és értékközvetítő szemléletünkkel a kívánt szükségle-

teket, az óvodánkba járó gyermekeket és családjukat kívánjuk szolgálni egy emberként. Mun-

kánkat a folyamatos fejlődésre való törekvés jellemzi, minden lehetőséget próbálunk megragadni 

annak érdekében, hogy továbbképzésekben vegyünk részt, ezáltal többféle megközelítést ismer-

hessünk meg, melyekből a hozzánk legközelebb állót hasznosíthassuk munkánkban. Minden tör-

vényi változást figyelemmel kísérünk és beépítjük azokat munkánkba.  

 

Az elmúlt évek során sok változás történt a közoktatás/köznevelés területén. 

A pedagógus-életpályamodellben a pályán eltöltött évek száma mellett fontos a minőségi mun-

kavégzés is, amelyet külső szakértők és az intézményvezető értékel. Nem árt hangsúlyozni, hogy 

az értékelés: fejlesztő értékelés. A pedagógusok előmeneteli rendszerét, a különböző fokozatokat 

a köznevelési törvény 64-65. §-a határozza meg. A 2013 augusztusában megjelent 326/2013 

(VIII.30.) kormányrendeletben pedig részletesen megtalálható a gyakornoki minősítővizsga és a 

minősítési eljárás minden eleme, részlete és eljárásrendje. Az előmeneteli rendszer fenntartótól 

függetlenül mindenkire érvényes, aki köznevelési intézményben pedagógus munkakört lát el. 

A minősítési rendszer öt fokozatból áll: gyakornok, pedagógus I, pedagógus II, mesterpedagógus 

és kutatótanár. Ezek közül az első három fokozat egymásra épül, majd a pedagógus II. fokozat 

elérése után az előmenetel lehetősége kétfelé válik. Vagyis kinek-kinek a szakmai érdeklődése, 

pályafutása, eredményei határozzák meg, hogy ha tovább kíván lépni, a gyakorlatibb „mesterpe-

dagógus”, vagy a tudományosabb „kutatótanár” fokozatot célozza meg, de természetesen az is 

lehet, hogy valaki mesterpedagógusból lesz majd később kutatótanár. 

A minősítőbizottság tagjai az országos pedagógia-szakmai ellenőrzésben (tanfelügyelet) és a pe-

dagógusok minősítésében is részt vesznek. Minősítőbizottsági tagok azok a köznevelési szakér-

tők lehetnek, akik elvégzik a tanfelügyeleti és minősítési szakértői képzést, melyet az első tur-

nusban – 2014. június 23-tól augusztus 1-ig tartó időszakban – teljesítettem. Tettem mindezt – 

nem csak a magam szakmai fejlődése érdekében, hanem azért is, – hogy hiteles, hatékony példa-

mutatással tudjak majd segíteni minden pedagógus társamnak, akik vállalkoznak a megmérette-

tésre.  
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Most már büszkén mondhatom, hogy közös törekvésünk elérte célját, hiszen intézményünk óvo-

dapedagógusainak jelentős része vett már részt – nagyon szép eredménnyel – minősítési eljárás-

ban, az alábbiak szerint: 

 

Gyakornoki vizsgát tett 

- 2016-ban 2 fő 

- 2017-ben 2 fő  

-  

Pedagógus II. fokozatot megszerezte 

- 2014-ben 8 fő 

- 2015-ben 5 fő 

- 2016-ban 14 fő 

- 2017-ben 5 fő 

-  

Mester pedagógus fokozatot szerzett 

- 2014-ben 1 fő 

- 2017-ben 1 fő 

-  

Minősítési eljárásra kerül sor 

- 2018-ban 3 fő  

-  

Mester pedagógus fokozat megszerzésére jelentkezett 

- 2019-es évre 2 fő 
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Pedagógusok megoszlása az előmeneteli rendszer alapján, tagóvodánként 

 

 

 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését A nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78.§ (1) f) pontja írja 

elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 EMMI - rendelet adja. 

Az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni, fenntartótól és intézménytípustól füg-

getlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, 
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az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési - ok-

tatási intézmények szakmai fejlődését. 

Ennek megfelelően a tanfelügyeleti rendszer három fő területen – pedagógus, intézményvezető, 

valamint intézmény – végez országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a standardokban meg-

határozott eljárásrend szerint, a megadott eszközök felhasználásával. Az ellenőrzések során al-

kalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátos-

ságoknak megfelelően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként 

eltérhetnek egymástól. 

Intézményünkben az alábbi tanfelügyeleti ellenőrzések zajlottak, illetve fognak lezajlani: 

 

Pedagógus tanfelügyelet 

- 2015-ben 4 fő 

Vezetői tanfelügyelet 

- 2016-ban 2 fő 

- 2017-ben 1 fő 

- 2018-ban 3 fő 

Intézményi tanfelügyelet 

- 2018-ban mind a 6 óvoda 

 

Dajkák, pedagógiai asszisztensek: 

Az óvodai nevelés eredményeinek megvalósulását segíti még az óvodapedagógusok, dajkák és 

pedagógiai asszisztensek között kialakult jó munkakapcsolat és együttműködés. Óvodáink neve-

lési folyamatában ők is aktívan vesznek részt, szakszerűen látják el pedagógiai munkát is segítő 

munkaköri feladataikat. 

-  munkatársi megbeszéléseken rendszeresen megismerik az adott időszak nevelési célki-

tűzéseit, segítik megvalósulásukat 

- az empatikusság, a megfelelő alkalmazkodás, tolerancia, szeretetteljes kommunikáció 

jellemző a munkatársak részéről a csoportokban 

- mindenki számára fontos a lelkiismeretes munkavégzés, az otthonos – családias szemlélet  

 

A vezető ellenőrző tevékenysége, mely kulcsszerepet tölt be a pedagógiai munka feltételeinek 

meglétében, a jobbítás, javítás szemléletével, az alábbi területek prioritásával: 

 

- a nevelés és a tanulási folyamatok tervezése, megvalósulása 

- gyermekvédelmi feladatok ellátása 

- ünnepélyek, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos események 
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- beszoktatás, befogadás megvalósulása, szokásrendszer kialakítása 

- iskolaérettségi vizsgálatok kiértékelése 

- tagóvoda vezető beosztású óvodapedagógusok munkájának megfigyelése, értékelése 

- óvodai közösségek együttműködése, interperszonális kapcsolatok 

- munkafegyelem, munkarend, higiéniai előírások betartása 

- portfóliók írásának előkészítése, egyéni felkészítés, konzultáció, tanácsadás, ellenőrzés 

- a tanfelügyeleti és minősítő vizsgákon/eljárásokon intézményi delegáltként való 

részvétel 

 

X. Az intézmény tárgyi feltételei 
 

Épületek állaga, funkcióra való alkalmassága   

Intézményünk hat épületben működik, mely lefedi a város egész területét, így a településen élők 

igényeit kielégíti. Huszonhét óvodai csoporttal működünk: 5,8,5,4,3,2 csoportos egységenkénti 

bontásban. Két épületben tornaterem, illetve tornaszoba található. Az elmúlt években folyama-

tosan törekedtünk az épületek karbantartására, felújítására, (nyílászáró cserék, energetikai beru-

házások, mosdó felújítások, stb.) hogy ez által is tudjuk szolgálni a gyermekek kényelmét, egész-

ségük megőrzését, játék és mozgásigényük kielégítését. Így óvodaudvaraink jelentősen bővültek 

modern udvari játékokkal is. 

A családokkal való kölcsönös jó kapcsolatnak köszönhetően sok segítséget kapunk tőlük. Mind 

a hat tagóvodában alapítvány működik, de rendszeresek a szülőkkel együtt szervezett óvodaszé-

pítések is. /Udvarrendezés, csoportszoba festés, eszközök készítése, alapítványi rendezvények 

megszervezése, felújítások anyagi, - fizikai munkával való támogatása./ 

 

Bútorzat, gépek  

Csoportonként a létszámnak megfelelően biztosított az alapbútorzat. Sikerült több csoportszoba 

bútorzatának megújítása, korszerűsítése, ennek folytatására törekszünk. Minden tagintézmény 

rendelkezik számítógéppel, internetes hozzáféréssel, a gördülékeny és korszerű munkavégzés 

érdekében. 

Az elmúlt évek során négy mosogatógépet vásároltunk, mely négy óvodában segíti a munkát. 

 

Játékok, mozgásfejlesztő eszközök  

Játékkészletünk, mozgásfejlesztő eszközeink megújítása költségvetésből, fenntartói támogatás-

ból, pályázatból, alapítványi pénzből, egyéb segítségből folyamatosan bővül. Több óvodában 

sikerült korszerű játszótéri eszközöket telepíteni, melyek biztonság megfelelőségi tanúsítvány-

nyal rendelkeznek. 
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Gazdálkodási feladatok 

 

- az óvoda éves költségvetésének megtervezése, felhasználásának irányítása  

- pályázati és alapítványi források felkutatása 

- az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák megszer-

vezése, együttműködés a GESZ vezetéssel 

- biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, az ingó és ingatlan vagyon védelme, 

selejtezés, leltározás 

 
 
 Költségvetés főbb adatai 2013-2017. közötti időszakban 
 
                

Személyi költ-
ségvetés elő-
irányzata 

Eredeti előirányzat 
e Ft-ban 

Módosított előirányzat 
e Ft-ban 

Tény 
e Ft-ban 

2013 180.434 197.675 197.192 

2014 248.440 249.368 245.012 

2015 253.982 255.583 252.470 

2016 272.993 275.680 272.809 

2017 302.216 309.505 304.471 

 

Dologi költség-
vetés előirány-
zata 

Eredeti előirányzat 
e Ft-ban 

Módosított előirányzat 
e Ft-ban 

Tény 
e Ft-ban 

2013 34.696 38.619 34.761 

2014 28.328 30.042 29.626 

2015 35.980 39.249 36.765 

2016 37.661 39.293 33.117 

2017 38.360 40.736 38.272 

 

Munkaadót ter-
helő járulék 

Eredeti előirányzat 
e Ft-ban 

Módosított előirányzat 
e Ft-ban 

Tény 
e Ft-ban 

2013 48.437 51.158 49.654 

2014 71.639 72.024 71.614 

2015 73.140 73.560 71.425 

2016 78.286 79.012 78.391 

2017 71.505 74.259 73.066 

 

Irányítószervi 
támogatás 

Eredeti előirányzat 
e Ft-ban 

Módosított előirányzat 
e Ft-ban 

Tény 
e Ft-ban 

2013 263.067 284.704 279.024 

2014 348.407 350.880 348.064 

2015 365.147 370.197 363.057 

2016 396.584 403.077 392.653 

2017 419.256 429.285 421.028 
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Kormányhivatali helyszíni ellenőrzés, 2016. április 7-8. 

Az ellenőrzés kiterjedt a 2014-15, illetve a 2015-16-os nevelési év alkalmazási feltételeire, a 

kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára vonatkozó rendelkezések megtartá-

sára.  

A jegyzőkönyv összegzése szerint: ”A hatóság a helyszíni ellenőrzés időpontjában a vizsgált 

dokumentumok alapján nem tárt fel szabálytalanságot, a vizsgálat a jegyzőkönyv megküldésével 

lezárásra került” 

 

Fejlesztési elképzelések 

- Udvari játékeszközök további korszerűsítése, bővítése, állagmegóvása 

- Elnyert energetikai pályázatok megvalósulásának támogatása 

- A már elkezdett mosdó felújítási munkálatok szorgalmazása 

- Az intézményegységekben szükséges állagmegóvó munkák folyamatos végzése 

- Kísérleti utcai tagóvoda fenntartói pályázatból történő felújításának segítése  

 

Lehetőségeink 

- Eszközmegóvás  

- Energiatakarékos gazdálkodás: Az intézmény minden dolgozója felkérést kapott az ener-

giatakarékosság napi szintű betartására, melyet példamutatással, következetes neveléssel 

a gyermekektől is elvárnak 

- Bérbeadásra alkalmas óvodai termek (pl. tornaterem) kínálta lehetőségek kihasználásá-

nak folytatása 

- Alapítványok bevételi lehetőségeinek bővítése, szponzorok felkutatása 

- Pályázatok felkutatása, kihasználása 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő – testülete Emberi Erőforrások Bizottsága által kul-

turális rendezvények lebonyolításának támogatására kiírt pályázaton minden alkalommal részt 

vesznek az óvodák. Az elnyert összeget családi napok, gyermeknapok, „Fürkész program” szí-

nesebbé, emlékezetesebbé tételére fordítják. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy gyermekeink óvodai karácsonyainak gazdagabbá tételét is anyagi 

hozzájárulással segítik évek óta, melyből könyveket, rajzeszközöket vásárolunk a fa alá. 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő – testülete Városstratégiai Bizottsága is több alka-

lommal járult hozzá óvodáink infrastruktúrájának bővítéséhez. 
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XI. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai 

nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés  
 

Óvodánk a PP-ben kitűzött céljait a központi tartalmi szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, 

Óvodai nevelés országos alapprogram) összhangban fogalmazza meg. A stratégiai célkitűzései-

nek megjelenítése az operatív, éves tervezés szintjén tudatos, és folyamatos. A nevelést, tanítást 

segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása egyre sokoldalúbb, 

azonban hogy mindez rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történjen, további 

tanulást segítő módszer és eszköz megismerésére van szükségünk. A tervek és megvalósításuk 

összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi gyakorlat szerves része.  

 

Továbbképzési program 

 

Jogszabályi háttér: 

277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben résztvevők jutatásairól és kedvezményeiről. 

A pedagógus- továbbképzés célja: 

A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítása, bővítése, fej-

lesztése, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel való közvet-

len foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez. A 

továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

 

A beszámolási időszak egybeesik a továbbképzési program idejével, mely a 2013. szeptember 1-

től 2018. augusztus 31-ig tartó tervezést foglalja magába. 

Az intézmény valamennyi pedagógusa eleget tett a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségé-

nek. 

A terv elkészítése, illetve megvalósítása során figyelembe vettük a szakvizsgás képzésre jelent-

kezőket, a finanszírozási lehetőségeket, és főként azokat a képzéseket részesítettük előnybe, me-

lyek pályázati forrásból hozzájárultak a költségek csökkentéséhez és összhangban állnak peda-

gógiai programunk megvalósításához szükséges célkitűzéseinkkel. Az alábbi táblázatban sorol-

tam fel, – a teljesség igénye nélkül, – azokból a képzésekből, melyek erősítették pedagógiai prog-

ramunk célkitűzéseinek megvalósítását. 
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A továbbképzés megnevezése Óra-

szám 

Idő-

pont 

Finanszírozás Képzésben 

résztvevők 

létszáma - 

fő 

Személy társas és vezető kompetenciák fejlesztése 

Kommunikációs – konfliktuskezelő tréning 

40 2013. ÁROP-1.1.14-

2012-2012-

0005 

3 

Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai 

kezelése, az együttnevelés lehetőségei 

30 2014. TÁMOP 3.4.2. 

A/11-2-2012-

0002 

3 

A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába 

való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszer-

tani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, 

amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják 

30 2014. TÁMOP 3.4.2. 

A/11-2-2012-

0002 

2 

Családpedagógia I. 30 2014. TÁMOP-3.1.6-

11/2-2011-0010 

1 

Beszéd- és kommunikációfejlesztő pedagógus, logo-

pédiai szakóvodapedagógus specializáció 

120 2015. ¾ rész pályázati 

hozzájárulással 

10 

Erőszakmentes kommunikáció az oktatásban 30 2015. Önkormányzati 

pályázatból 

11 

Népi játék, néptánc módszertan az óvodában és az 

általános iskolában 

30 2015. Önköltséges 7 

Közoktatási vezető szakvizsga  2015. 

2016. 

Önköltséges 

Önköltséges 

1 

2 

Tehetséggondozó óvodapedagógus 120 2016. ¾ rész pályázati 

hozzájárulással 

7 

Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordiná-

torok részére 

30 2016.  2 

Önállóan használom az informatikai eszközömet – 

IKER 2. szintű képzés 

35 2017. GINOP-6.1.2-

15-2015-00001 

kiemelt projekt 

4 

Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagó-

giai programba 

 

30 2018. EFOP-3.1.1-14-

2015-00001 eu-

rópai uniós pro-

jekt 

6 

A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésé-

ben, az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés be-

építése a pedagógiai programba 

30 2018. EFOP-3.1.1-14-

2015-00001 eu-

rópai uniós pro-

jekt 

2 
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XII. Összefoglaló gondolatok 
 

 

Feladatokkal és eseményekkel bővelkedő öt év áll mögöttünk most is. Problémás helyzetek, meg-

oldandó feladatok, új kihívások természetesen voltak, de ezek megoldásában mindig találtam 

partnert. Volt, amikor tagóvodai szinten, volt úgy, hogy intézményi szinten, előfordult az is, hogy 

fenntartói szinten, de mindig sikerült közös erővel, akarattal, jó szándékkal megtalálni a helyes 

kiutat. 

Törekedtem az előző vezetői pályázatom, illetve a Pedagógiai Program cél,- és feladatrendsze-

rében megfogalmazott értékek és elvárások megvalósítására. Vezetőtársaimmal karöltve igye-

keztünk figyelembe venni és mérlegelni a szülők, a fenntartó, az iskolák és további partnereink 

kéréseit, igényeit. Próbáltuk megragadni a közös programok, továbbképzések, alapítványok, tá-

mogatók részéről nyújtott lehetőségek kihasználását, az intézmény még hatékonyabb, eredmé-

nyesebb működésének biztosításához. 

 

 

 

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: 

játékot, zenét, örömet. De, hogy mit fogad el: 

azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék 

válik javára, amit maga is kíván.” 

                                                                             (Kodály Zoltán) 

 

 

 

 

Keszthely, 2018. május 14. 

 

 

 

 

                                                                                                   Szabóné Lancz Anna Mária 

                                                                                             Intézményvezető 

 

 

 

 

 
 


