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AZ ÉRTÉKELÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE: 

• Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

A nevelési év rendje 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó nevelési évenként 

legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény 

tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.  

Az értékelés célja: 

A helyi nevelési programmal, az éves pedagógiai munkatervvel, a folyamatos ellenőrzés és az 

önértékelés tapasztalataival összhangban van-e az óvodai nevelés, az óvoda működése.  

Az értékelés feladata:  

• A 2020-2021 nevelési évben kitűzött célok, feladatok, az óvoda éves pedagógiai tervének 

megvalósulása.  

• Az óvodában folyó nevelőmunkát szabályozó dokumentumok. 

• Tapasztalatok összegzése. 

• Az éves munkaterv megvalósítása.  

Az értékelés módszerei:  
• Dokumentumelemzés (stratégiai dokumentumok) 

• Megfigyelés 

• Önértékelés (Szóban, és írásban) 

• Tapasztalatok összegzésének elemzése 

• Az intézményi szintellenőrzési-értékelési rendszer kidolgozott a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi 

Óvoda Pedagógiai Programjában. 

• A munkatervben rögzített szempontok alapján történt a nevelés-fejlesztés értékelése, kiemelt 

szerepe volt az önértékelésnek.  
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• Az intézményben tervezett külső pedagógiai szakmai ellenőrzés -intézményvezető/intézmény 

tanfelügyeleti ellenőrzése- a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a 2019-2020-as nevelési 

évre kijelölt intézményvezető ellenőrzés 2020 április 30.-án elmaradt Intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzés tervezett időpontja 2020 november 30. volt. A vészhelyzet 

meghosszabbítása miatt szintén elmaradt.  Újabb tervezett intézményvezetői ellenőrzés dátuma 

2021. november 18. Intézményi ellenőrzés történhet a vezetői fel egyszerre, de a az intézményit 

csak abban az esetben lehet levezetni, ha a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés már megvalósult. 

( Az intézményvezető -intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető- 

ellenőrzése - az intézményvezető ellenőrzésére legkorábban az intézményvezetői megbízás 

második, legkésőbb negyedik évében kerülhet sor. Intézményi ellenőrzést minden esetben megelőzi 

az intézmény vezetőjének tanfelügyelete, vagy történhet egyszerre. ) 

1.BEVEZETŐ, HELYZETELEMZÉS 

1.1. Erőforrások, feltételrendszer 

• A 2020-2021-es nevelési évet a jogszabályi előírások és a szabályozó dokumentumok 

figyelembe vételével, a megelőző nevelési időszak észrevételei alapján közösen összeállított éves 

munkaterv megvalósításával töltöttük.  

• Az óvodapedagógusok által megfogalmazott pedagógiai célok, feladatok összhangban álltak a 

pedagógiai programmal.  

• Nevelési, és tanítási terveinket a korcsoport összetételét, és a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét 

figyelembe véve valósítottuk meg.  

• Óvodavezetőként továbbra is kiemelt célom óvodánk hírnevének öregbítését, erősítését, hogy 

továbbra is büszkék lehessünk intézményünkre, hiszen pedagógiai programunk prioritása a 

nevelés eredményessége, valamint a nemzeti identitástudat erősítése.  

• A nevelési év elején az alkalmazotti közösség megtudta, hogy az óvoda másik helyre költözik. 

Az épület, melyben intézményünk működött a Magyar Állam tulajdonában áll. Ezt az épületet 

más célra kívánják fordítani. A gyerekekre való tekintettel óvodánk 2021 június végéig kapott 

lehetőséget arra, hogy itt működjön.  

• A szülőket igyekeztünk a megfelelő időben tájékoztatni, és pánikkeltés helyett türelmesen, 

valóban partnerként tájékoztatni őket. Ám amikor az első emeleten elkezdődött az épület 

felújítása, egyre több panasz érkezett. Ezek a munkákat kísérőik voltak. (Zaj, por, építési 
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törmelék, stb.) A munkát végzőkkel megbeszéltük, alkalmazkodtak, törekedtek arra, hogy minél 

kevesebb kellemetlenséget okozzanak a családoknak, gyerekeknek, alkalmazotti közösségünknek. 

Rendkívüli szülői megbeszélések alkalmával minden felmerülő kérdésre őszinte választ adtunk.  

• A belvárosban lakó szülők azt a döntést hozták, hogy a VI. Kerületben maradnak, nem vállalják 

az utazással járó plusz időt és szervezést, így már a nevelési év folyamán, folyamatosan kerestek 

másik kerületi óvodát.  

• A létszám csökkenése miatt az étkezést biztosító cég, nem vállalta az étel kiszállítását. Új 

szerződést kötöttünk a PRIZMA gyermekétkeztetést biztosító vállalattal.  

1.1.1.Tárgyi, környezeti feltételek összegzése 

• Az óvoda működtetése az előírásoknak megfelelően, a gyermeki igények figyelembevételével 

történt.  

• A nevelési évet funkcionálisan jó feltételekkel kezdtük, gondos munkatársi odafigyelés hatására. 

Az eszközök minden területhez megfelelő mértékben rendelkezésre álltak. Ahhoz, hogy 2020 

június 02-n, a törvényi kötelezettségeinknek megfelelően újra tudjuk nyitni óvodánkat, minden 

alkalmazott munkájára szükség volt. Ez úton is köszönetemet fejezem ki nekik.  

• A szülők igényelték a gyerekek nyári óvodai ellátását. 

• Sajnálatos módon óvodánk udvarának bérleti jogát, melyet a szomszédos lakóktól, épülettől 

béreltünk megszüntették. A szomszédos Kincseskert óvodától kaptunk ígéretet, hogy biztosítanak 

gyerekeink számára egy udvarrészt. Ám erre a járványügyi szabályok szigorodásával nem 

kerülhetett sor. Sétákkal, játszótéri és Ligeti kirándulásokkal oldottuk meg a gyerekek szabad 

levegőn való tartózkodását.  

1.1.2. Humán erőforrás 

A NEVELÉSI ÉV IDŐTARTAMA:  

2020. Szeptember 01. (kedd) - 2019. Augusztus 31. (kedd

Pedagógusaink, és az általuk ellátott feladatok, funkciók (személyi feltételek): 

Az intézményben dolgozó összes fő állású foglalkoztatott száma: 5 fő 
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1.1.3.  Gyermeklétszám alakulása 

Óvodánk megismertetése a potenciális gyerekek szüleivel az alábbi módokon történt: 

• Online, Facebook csoportokba történő regisztrációkkal. (Azokon a településeken, ahol élnek 

bolgár származású családok. Folyamatosan töltöttem fel az információkat, óvodánkat bemutató 

kiadványokat. Tartottam az elektronikus kapcsolatot az érdeklődőkkel, megválaszoltam az általuk 

feltett kérdéseket. 

• Papír alapú szórólapokat vittem a kerület minden bölcsődéjébe, melyeken hangsúlyosan 

megjelent, hogy minden olyan gyereket várunk, akik érdeklődnek a bolgár kultúra iránt.  

• A fentieket figyelembe véve további feladatunk a Pedagógiai programunk módosítása.  

• Óvodánknak saját Facebook oldalt készítettem. 

• Az óvodai jelentkezési szándéknyilatkozatokat e-mailben személyesen juttatás el.  

• Telefonon történő tájékoztatás is történt.  

1.1.4. Iskolakészültségi állapot 

Az adott év augusztus 31-én 1 gyermek töltötte be a 6. életévét, akit  beiskoláztuk. 

A KIR elektronikus felületen 7 kiscsoportos korú gyereket rögzítettem, 

1.1.5. Alkalmazotti közösség 
 

Pedagógusok létszáma: 1 fő bolgár nyelvű, és 1 fő magyar nyelvű óvodapedagógus, 

1 fő magyar nyelvű óvodavezető-óvodapedagógus.  

A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók, dajkák létszáma: 2 fő bolgár-magyar nyelvű !

2019 
-2020
nevelé
si év

Gyermekl
étszám

Ebből 
lány kis 
cs.

Ebből lány 
köz.cs.

Ebből lány 
nagy cs.

Ebből  fiú kis 
cs.

Ebből  
fiú köz.

Ebből fiú 
nagy

2020
szept.

12 5 0 3 4 1 4

nemz. 1bolgár 1 azerbajdzsán
1bolgár

1 azerbajdzsán 1orosz

2021 
áp-
rilis

6 0 2 1 1 2

nemz. 2 bolgár 1bolgár 1 azerbajdzsán 1 bolgár 
1 orosz
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1.2.1. 2020-2021-es  nevelési év fő feladatinak megvalósulása 

A nagymozgásos tevékenységek zavartalan működésének biztosítása, a második csoportszobában, 

csütörtöki napokon teremrendezéssel, ágyak visszarakásával zavartalanul megvalósult. A dajkák 

csütörtökönként heti rendszerességgel váltott műszakban dolgoztak, így a szervezéssel, 

teremrendezéssel kapcsolatban az egyenlő teherviselés is megvalósult.  

Vezetői tanfelügyelet a vírushelyzet miatt kialakult óvintézkedések következtében törlésre került. 

Hasonlóan az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzését. Hiszen ez utóbbit minden esetben meg kell 

előznie, vagy egyazon időben egyszerre kell lefolytatni a vezetői tanfelügyeleti eljárással. a  

 A vezetői önértékelés megtörtént, papír alapon, az elektronikus rendszerbe nem töltöttük fel.  

A bolgár néphagyományok, ünnepek lelkiségének megélése, átadása.  Az ünnepekről 

csoportszinten tudtunk megemlékezni. Intézményünkben már hagyománnyá várt szülőkkel közös 

munkadélutánokat sajnos nem szervezhettük meg.  

   Az eseményekről a titoktartási szabályokat betartva fotódokumentációkkal vontuk be a szülőket.  

A Mikulás Online érkezett, melyet a gyerekek teljes átéléssel fogadtak. 

A bolgár-magyar barátság tudatának kialakítása, erősítése, az ünnepek alkalmával és a 

mindennapokban. A bolgár-magyar barátság napjának óvodai szintű megünneplésével. Ajándék 

artinyicák, készítésével, stb. 

A szervezet szakmai színvonalának további erősítése : Szakirodalom gyűjtésével, intézményi 

szintű, helyi bemutató tevékenységek megtartásával, és az azt követő módszertani 

megbeszélésekkel, értékelésekkel megvalósult. További feladatunk a nemzetiségi 

továbbképzéseken történő részvétel. Ennek érdekében figyelemmel követem az Oktatási Hivatal, 

Nemzetiségi POK által meghirdetetteket. 

Egymás iránti tolerancia , odafigyelés , a beszélgetés, megbeszélés fontossága mind a gyermeki 

közösségben, mind a felnőttek között. Az egymással való kommunikálás során fontos, hogy 

hogyan szólunk egymáshoz. A szülők, a vérszerinti rokonok iránti tisztelet és szeretet, amit 

tudatosan ápolnunk. Mind a személyes, mind az online megkeresésekre, lehetőség szerint a lehető 

leggyorsabban reagáltunk. Tiszteletben tartottuk azon döntéseket, hogy gyerekeiket a szülők már 

a nevelési év során másik, a kerületben lévő óvodába írattak át. Hiszen lakóhelyüktől sokkal 

távolabbi kerületbe költözött óvodánk ez év júniusában. Az elköszönő gyerekének búcsúajándékot 

készítettünk. 
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A körülöttünk lévő emberi, állati, növényi élet tiszteletére neveltünk. Játékos vetélkedők 

keretében megemlékeztünk a madarak-, fák, a víz-, valamint a Föld világnapjáról. Ez utóbbin 

növényeket is ültettünk, mely során tudatosítani kívántuk, hogy a saját életünk és egészségünk 

védelme mellett a környezetünket is óvni, szeretni kell. Játékos tevékenységekkel, képek 

válogatásával hívtuk fel a figyelmet a környezetünket veszélyeztető tényezőkre. 

Különleges emberi érték az őszinteség. Fontos az igaz, őszinte szó kimondása, a gesztusok, 

mozdulatok eredetisége, őszintesége. 

Tiszteletben mások tulajdonát, azt kérés nélkül nem vettük el. Bizalommal fordultunk mind a 

gyermekek, felé. 

Észrevették, ha társaik segítségre szorultak, önként  segítettek.  

2. A NEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE 

Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki: 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

2.1. Pedagógiai folyamatok, értékelése   
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2020-2021nevelési év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Tervezőmunka, a 
staratégiai és operatív 
tervezés:

A tervek megvalósítása:

Munkatervünket az intézmény stratégiai dokumentumaival, az adott 
időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban, a törvényi előírásoknak 
megfelelően terveztük és valósítottuk meg. A tervek elkészítése a 
pedagógusok bevonásával, rendszeresen, szervezetten történt, felkészítésük 
a feladatokra időben megtörtént. A jogszabályi változásokat figyelemmel 
kísértük. A fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés biztosított 
volt.  
Intézményünk óvodai éves munkatervei és az intézmény stratégiai 
dokumentumai összhangban vannak egymással. Szem előtt tartjuk a mai 
gyerekek sajátosságainak megfelelő toleráns, és egyben következetes 
nevelést, oktatást. Kiemelt célunk, az egész életen át tartó tanulás 
képességének kialakítása, a kulcskompetenciák megfelelő szintű birtoklása. 
Törekvésünk, a boldog, egészséges, mindenre nyitott gyermeki személyiség 
erősítése. Nevelő munkánk egyik kulcsszereplője az elfogadó, támogató 
attitűdű pedagógus.Nevelésünk kiemelt területei, a környezettudatos 
nevelés, a hagyományok ápolása, a gyermekek igényeit szolgáló speciális 
szolgáltatások fejlesztése. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával rendszeresen, 
szervezetten megtörténik. A vezetői döntéseket minden esetben közös 
elemző és tervezőmunka előzi meg. Az óvoda belső igényéből eredően a 
szervezeti kultúrának köszönhetően a feladatra való felkészítés minden 
kolléga esetében megtörténik. 
Az ellenőrzések, értékelések visszacsatolásaként kiemelkedő és fejleszthető 
területeket határoznak meg, ezek alapján készülnek a fejlesztési tervek. 
Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében 
gondoskodik:  
• Pedagógiai programunk egyik prioritása a nevelés eredményessége, 

valamint olyan családias óvodai nevelés biztosítása, amely nyugodt, 
derűs és érzelmi biztonságot nyújtó, kreatív légkört teremtünk a 
gyermekek számára. 

• A gyermeki szükségletek kielégítésénél törekedtünk a játékos 
feladathelyzetek megteremtésére, ahol a gyermekek megtapasztalhatták 
tudásuk gyakorlati hasznát. Ezek leginkább a kirándulások, 
tapasztalatszerző séták alkalmával realizálódhattak. Mint például a 
közlekedési szabályok ismerete, növények, állatok felismerése, a 
hozzájuk fűződő ismeretek felelevenítése - élő természet képekkel 
történő azonosítása során Gyümölcs, zöldségvásárlás piaci séták 
alkalmával, stb.  
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• Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtése  során: Az együttműködés képességeinek 

megalapozása és fejlesztése a segítő együttműködés rendszeres 

alkalmazásával, a segítő nevelői magatartás megtapasztalásával, 

valamint a mozgásos és a különböző versenyjátékok gyakorlása 

során történt. A gyerekek életkori sajátossága, érzelmi érettségének 

tükörképe az is, hogy mennyire tudják elviselni a kudarcot. 

• Intézményünk pedagógiai programját tudatossággal, stratégiát 

alkotva terveztük meg, a dokumentumok elemzésében 

megtalálhatóak, lemérhetőek az általunk megfogalmazott elvek. A 

folyamat követhetőségét figyelemmel kísérem, melynek alapjául 

szolgál az éves tervezés, a csoportnaplókban történő időszakos 

lebontásában, valamint a gyermeki produktumokban. 

• Az intézményünk megfogalmazza eredményességi mutatóit, 

melyeket a szakmai elemzéshez és a partnerek elégedettségének 

méréséhez használunk. A gyermeki fejlődés vizsgálata folyamatos. 

a gyermekekről vezetett egyéni fejlődési naplóban. Írásos rögzítése 

segíti a fejlesztő munkánkat A sikerkritériumokat megfogalmazzuk. 

• Az intézményi önértékelési rendszer működését a vezető ként 

koordinálom, az intézmény munkacsoportot nem tudunk 

létrehozni. A partnerek elégedettség méréséről kapott adatok az 

elemzési a folyamat egyik fontos szempontja. Az ellenőrzések 

során született eredményeket elemzem és értékelem. 

• A bolgár nemzetiségi óvodai nevelésben törekedtünk az 

önazonosság megőrzésére, ápolására, erősítésére. Célunk volt, az  

ünneplés jelentőségének megéreztetése, megismertetni a 

gyermekeket azokkal az egyéni és közösségi tevékenységekkel, 

amely a közvetlen lakóhely, a szülőföld, a környezet, a világ más 

népei kultúrájának megbecsüléséhez mutatnak utat.  

2020-2021nevelési év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
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Az ellenőrzés és értékelés 
működése 
intézményünkben

• A nevelést, tanítást segítő eszközök és módszerek kiválasztása és 
alkalmazása a pedagógiai prioritásokkal összhangban történt. 

• Az éves tanulási tervek kidolgozása közösen, értekezletek és 
megbeszélések alkalmával zajlottak. 

• A két nyelven történő tanulásszervezés egyre zökkenőmentesebbé válik. 
A két szinten történő differenciálás tervezését és megvalósítását a 
csoportnaplóban a tematikus tervezéskor már a magyar pedagógus jelöli. 
Ez is segítette munkája átgondoltabbá, tudatosabbá tenni.  

• A gyerekekről, megfigyeléssel szerzett tapasztalatokat a továbbiakban 
még rendszeresebben kell vezetnünk. Az erről kapott összegzéseket a 
szülők évente két alkalommal írásban, fogadóóra keretében kapják meg. 
Az év végi értékelések szülőknek történő átadása folyamatban van.  

• A tehetségígéretek kibontakoztatása elsősorban az ének-zenei-, valamint 
rajzolás, festés, mintázás területeken valósult meg. Egy gyermek a bolgár 
nemzetiségi gyerekeknek szóló rajzpályázat keretében külön díjat kapott.  

• Tanfolyamokon nem tudtunk részt venni. A bolgár óvodapedagógus 
doktori képzése Bulgáriában folyamatban van.  

• A szülőkkel-gyerekekkel történő online kapcsolattartás, nevelés, 
fejlesztés kooperatívnak sikeresnek bizonyult. Az elkészített bolgár és 
magyar nyelvű tervezőmunkát, valamint az ehhez kapcsolódó 
fejlesztőjátékok, versek, mesék linkjét összegyűjtve küldtük el a 
szülőknek. 

• A csoportot vezető pedagógusok ebben a nevelési évben is napi 
váltásban, naponta két-két tevékenységet valósítottak meg. Tematikus 
tervezéskor a tevékenységek alapja a külső világ tevékeny megismerése 
volt, ehhez terveztük a matematikai tartalmat, a verseket, meséket, ének 
zenét, énekes játékokat, rajzolást, festést, mintázást, kézimunkát. 
Valamint lehetőség szerint a mozgást. Ez utóbbinál a főgyakorlat 
feladataiban, és a játékban tudtuk leginkább tervezni, és megvalósítani. 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak voltak: 
- Az értékelés területei lefedték a működés valamennyi területét. 

- Kiemelt hangsúlyt helyeztünk a szabályozó dokumentumainkban 
foglaltak betartására. 

2020-2021nevelési év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
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A pedagógiai programban 
meghatározott gyermeki 
értékelés működése a 
gyakorlatban:

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő 
értékelési) feladatai az önértékelés módszereivel történtek. 

A belső ellenőrzések, és a nyílt napok alkalmával a pedagógusok számot 
adtak gyakorlati munkájukról. Törekedtek az intézmény saját elvárásainak 
való megfelelésre. A bolgár és a magyar tanulástartalmakat lehetőség 
szerint összehangoltuk. Napi csoportlátogatások alkalmával információt 
szerezhettem a kollégák beérkezéséről, felkészültségéről. Ellenőrzéseknél 
kiemelt szempont volt az adminisztráció pontos vezetése. 
Az óvoda stratégiai dokumentumai alapján az óvodai belső ellenőrzések a 
munkatervben foglaltak szerint megtörténtek. Kis létszámú, családias 
jellegéből adódóan-, hiszen állandó kapcsolatban vagyunk egymással 
-folyamatos, a gyerekcsoport mindennapi életének szervezése és vezetése 
együtt valósulhatott meg. Mind szakmailag, mind emberileg egymásra 
vagyunk utalva. Ellenőrzésekkor így a spontán ellenőrzésekre fektettünk  
nagyobb hangsúlyt. 
A tervezési és értékelési dokumentumok elkészítését minden hónap 20. 
napjáig ellenőriztem.  
A gyermekek csoporton belüli fejlődéséről a jogszabályoknak megfelelően 
egyéni fejlettségmérő lapján készítettünk feljegyzéseket. Ezekről a szülőket 
félévente fogadóóra keretében tájékoztattuk, gyermekük fejlődéséről 
írásbeli jellemzést készítettünk. A teljes pedagógiai folyamatok követhetőek 
a tevékenységi tervekben, a csoportnaplókban és a gyermeki 
produktumokban. 
A nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgáltuk stratégiai és operatív terveinket, különös tekintettel 
pedagógiai programunkat, valamint nevelési, tanulási tervezőmunkánkat.  
Az esetlegesen adódó problémákat heti rendszerességgel tartott 
megbeszéléseink alkalmával tisztáztuk. Továbbra is lehetőséget 
biztosítottunk egyéni ötletek, jó gyakorlatok gyűjtésére, azok 
megvalósítására.  
• További feladatunk az intézmény SZMSZ-nek és Házirendjének 

átdolgozása.

2020-2021nevelési év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
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Mi történik az ellenőrzés, 
megfigyelés, értékelés 
eredményeivel?

• Az éves munka során feltárt információk felhasználásra kerülnek, 
módosításuk megtörténik. Alapként szolgálnak a következő tervezés 
során. A fejlesztendő területek az ellenőrzések, megfigyelések, 
eredmények és az elégedettségi visszajelzések alapján kerülnek 
megfogalmazásra. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményesség 
függvényében nyitott a stratégiai és operatív tervei korrekciójára. 

• Az önértékelés keretében elemeztük az összegyűjtött mérési 
eredményeket, meghatároztuk fejlesztéseket, elvégztük a szükséges 
korrekciókat. A gyűjtött és kimunkált jó gyakorlatokat a nevelőközösség 
megosztotta az óvodában. 

2020-2021nevelési év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

FEJLESZTHETŐ TERÜLET ERŐSSÉG

Önértékelés 
eredményessége

Az naplóvezetés elektronikus úton 
történő továbbfejlesztése. 

A mai gyerekek sajátosságainak 
megfelelő toleráns, és egyben 
következetes nevelés, oktatás, 
intézményi szinten történő szem előtt 
tartása, és megvalósítása.  A 
gyermekközpontú nevelés, mely 
elősegíti és támogatja a gyermekek 
szűkebb és tágabb környezetben 
t ö r t é n ő s z o c i a l i z á l ó d á s á t , 
személyiségük és egyéni készségeik, 
képességeik kibontakoztatását.

Az önértékelési folyamat további 
támogatása.

F o l y a m a t o s , t u d a t o s , b e l s ő 
szempontrendszer szerint történő a 
gyereki adottságok, képességek a 
megismerése. Az óvodában folyó 
n e v e l é s , m e l y a j á t é k 
elsődlegességével segíti elő, hogy 
mindenki biztonságban érezze magát 
az intézményben, saját ritmusa 
szerint fejlődjön és tevékenykedjen.
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Milyen belső ellenőrzésekre került sor a 2020-2021. nevelési évben, folytattuk az előző évi gyakorlatot,  
és milyen eredménnyel? 

Értékelés: 0 = Elfogadhatatlan, 1 = gyakori hibák és hiányosságok, 2 = elfogadható/megfelelő, 3 = 
kiváló,minta értékű.  
Erősség, Fejleszthető = Felsorolás 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés

Szempont: 1.3. Hogyan 
működik az ellenőrzés az 
intézményben? 

Elvárás: Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az 
intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Ellenőrzések 
száma

1. pedagógus 2. pedagógus

Önértékelés 
eredményessége

Erősség:  
A pedagógiai programnak megfelelő 
következetes tervező munka. 
Szokás-, szabályrendszer gyerekekkel 
történő elsajátíttatása. 

Fejleszthető terület:  
Szülőkkel való kapcsolattartás, 
konfliktuskezelés.

Erősség: 
A kollégákkal való kommunikációja, más 
véleményének tiszteletben tartása, 
együttműködésre való törekvés.  

Fejleszthető terület:  
Értékelési gyakorlatának összehangolása 
az intézményi elvárásokkal. 

Felvételi és 
mulasztási napló 
ellenőrzés száma

Havi rendszerességgel. A magyar anyanyelvű óvodapedagógus 
feladata.

Felvételi és 
mulasztási napló 
ellenőrzés 
eredményessége

- Kedvezményes étkezési térítésre 
feljogosító dokumentumok 
megtalálhatóak.  

- Októberi statisztikai adatok összegzése 
megtörtént.  

- Havi rendszerességgel, a napló pontos 
vezetése, hiányzások, betegségek 
rögzítése. Orvosi igazolások gyűjtése. 
tárolása rendben. 

Csoportnapló 
ellenőrzés száma

- Gyermekek fejlettségi állapotfelmérése, 
megfigyelésre alapozottan. (2020. 11.10,)

- Gyermekek fejlettségi állapotfelmérése, 
megfigyelésre alapozottan. (2020. 11.10,)

Csoportnapló 
ellenőrzés 
eredményessége

A tervek elkészítése folyamatosan 
megtörtént, két szinten történő 
differenciált tervezés valósult meg. 
A szülők tájékoztatása a faliújságos 
információ tekintetében minden esetben 
pontosan, időben megtörtént. 

A tervek elkészítése folyamatosan 
megtörtént, három szinten történő 
differenciálás jelölése fejlesztendő 
terület. 

Gyermekproduktu
mok ellenőrzés 
száma

Heti egy alkalommal, a tevékenységet 
követően az előtérben elhelyezett 
faliújságokon.
Valamint havi rendszerességgel a 
gyermeki dokumentumok tárolása. 

Heti egy alkalommal, a tevékenységet 
követően az előtérben elhelyezett 
faliújságokon.
Valamint havi rendszerességgel a 
gyermeki dokumentumok tárolása. 
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A gyermekek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményei - A gyermekek fejlettség 
állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott csoport szintű mérési eredményeink 
intézményi összesítése (A tartalom az alkalmazott Fejlődési napló tükrében módosítható!)  

Kategóriák, fokozatok, szintek: 1 = kialakulóban, 2 = alap szinten, 3 = átlag közeli, 4 = átlag feletti, 5 = 
kimagasló, tehetséges 
(Nem szükséges pontos számítás, a naplóbejegyzések alapján becsléssel is megállapítható!) 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés

Szempont: 1.4. Milyen a 
pedagógiai programban 
meghatározott gyermeki 
értékelés működése a 
gyakorlatban? 

Elvárás: Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan 
követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes 
évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén 
fejlesztési tervet készítenek.  

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az 
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek. 

Milyen mértékben elégedettek a 
Kollégák a nevelőtestület által 
elfogadott és használt Fejlődési 
naplóval?

1. pedagógus 2. pedagógus 

Átlag: 
Értékelés:  
0 = Teljes mértékben elégedetlen 
vagyok,  
1= A fejlődési naplónk 
átdolgozásra szorul,  
2 = A törvényi elvárásoknak 
megfelelő, vezetése egyértelmű, és 
jó szolgálatot tesz a családdal 
történő együttnevelés során is,  
3 = Minden tekintetben megfelelő 
eszköz a gyermekek fejlettség 
állapotának rögzítésére, és jó 
szolgálatot tesz a családdal 
történő együttnevelés során is.

A törvényi elvárásoknak 
megfelelő, vezetése egyértelmű, és 
jó szolgálatot tesz a családdal 
történő együttnevelés során is, 

A törvényi elvárásoknak 
megfelelő, vezetése egyértelmű, és 
jó szolgálatot tesz a családdal 
történő együttnevelés során is, 

A nyomon követés és  
értékelés területei

Pillangó csoport Erősségek: Fejleszthető területek:

Szociális képességek

Társas kapcsolatok, 
játék, viselkedés, 
neveltségi szint, 
szokásismeret

3 Szoros barátságok 
kialakulása.

Tolerancia másság 
elfogadása. 

Érzelmek, 
motivációk, 
beállítódás, akarati 
megnyilvánulások

3 Tevékenységekben jól 
motiválhatóak. 

-Kudarctűrő képesség 
erősítése.
-Érzelmek megjelenítése.
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Értelmi képes-
ségek

Kognitív szféra - 
Gondolkodási 
műveletek

3 Rész-egész, absztrahálás, 
konstruálás

- Rövidtávú vizuális 
emlékezet, rövidtávú téri 
emlékezet 

- Vizuális emlékezet 
terjedelme. 

- Téri tájékozódás 
fejlesztése. 

- Szelektív figyelem 

Kognitív szféra - 
Pszichikus 
funkciók működése

3 Formaészlelés Térészlelés fejlesztése
Differenciált 
iránymegkülönbözetés.
Taktilis érzékelés.

Érzékszervi szféra, 
percepció

Verbális 
képességek

Nyelvi 
kommunikáció

2 Mesék, versek iránti 
érdeklődés

Kétnyelvűség okozta 
nehézségek

A nyomon követés és  
értékelés területei

Pillangó csoport Erősségek: Fejleszthető területek:

A nyomon követés és  
értékelés területei

Pillangó csoport Erősségek: Fejleszthető területek:

Szociális képességek

Társas kapcsolatok, játék, 
viselkedés, neveltségi szint, 
szokásismeret

4 - szokás-, és szabálykövetés

Érzelmek, motivációk, 
beállítódás, akarati 
megnyilvánulások

4 - szabálytudat - feladattudat erősítése

F i n o m m o t o r i k u s 
képességek

2 - gyurmázás, barkácsolás - vágások, tépések  
- Képalkotás 

Nagymozgások 3 - gyors reagálóképesség - figyelem-koncentráció,  
- Fizikai állóképesség 

erősítése
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A Fejlődési napló tartalmainak visszacsatolása összesen hány történt meg a szülők felé a nevelési év 
folyamán? 

Pillangó Csoport Családlátoga
tások száma

Fogadóórák 
száma

Általánosítható tapasztalatok, fejlesztési 
javaslatok

Nem történt 12 alkalom A gyermekek fejlődésével kapcsolatosan történt 
tájékoztatás. A szülőket leginkább az érdekelte, 
hogy a gyermekük jelenlegi fejlettsége mennyire 
felel meg az adott korosztály fejlettségének.  
A szokás és szabálykövetés fontosságának a 
megbeszélése.

A Home Office üzemmódban lebonyolított online 
családi beszélgetések (fogadó órák) tapasztalatainak 
összegzése: 

A csoport zárt Facebook csoportjában megjelent 
információk gyorsan terjedtek a szülők között.  
Az otthoni tevékenységekről készítettek 
fényképeket.  
Örömmel fogadták a  videofelvételeket, és a 
mozgásos játékötleteket.  
Kapcsolattartás folyamatos volt, igényelték a 
telefonos és e-mailes kommunikációt. 
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2.2. Személyiség és közösségfejlesztés 
2020-2021 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Személyiség-
fejlesztés 

Szociális 
képességek 

Az éves nevelési-fejlesztési terv  szempontjainak való megfelelés: 

• A gyermekek alapvető szükségleteit játékot, a mozgást, az egészséges környezetet 

családias légkört megteremtettük.  

• A munkatervekben, munkatervi beszámolókban, és az intézményi önértékelésben 

k i e m e l t fi g y e l e m m e l , h a n g s ú l y o s a n j e l e n i k m e g a g y e r m e k i 

személyiségfejlesztés.

• A gyermekek egyéni ütemének megfelelően készítettük fel őket  a közösségi 

életre, különös tekintettel a családból érkező gyermekekre. A szülős befogadást  

részesítettük előnyben. A szülők gyermekeiket fokozatosan, egyre hosszabb időre 

hozták be a csoportba. A befogadási időszak a nevelési év elejére korlátozódott.  

• A csoport szokásrendszerét a csoportnaplóban a nevelési terv készítésekor 

rögzítettük, kidolgozott. Az erkölcsi és közösségi nevelés természetes módon 

épült be a közösség életébe. Ehhez nagy mértékben hozzájárultak a közösen 

szervezett és megélt ünnepek. 

A törvényi előírásoknak megfelelően az óvoda házirendjét a szülők helyben, az 
irodában erre a célra kijelölt helyen nyomtatott formában is megtekinthették, de 
számukra elektronikus módon is elküldtük, valamint az óvoda honlapjára 
feltöltöttük a különleges közzétételi listával egyidejűleg. 
Egy gyermek kiemelt figyelmet igényelt családi háttere miatt, szülei elváltak, 
huzamosabb ideig nem találkozott az édesapjával. A pedagógusok célja a gyermek 
érzelmi biztonságának erősítése. Belső tudásmegosztással, a felmerülő kérdésekre 
közösen, a szülőket is bevonva találtuk meg a választ.  
• A szülők megfelelő keretek között vettek részt a közösségfejlesztésben. Zárt 

Facebook csoport segítségével erősítették az információáramlást, a mellett, hogy 
az óvodai e-mail rendszer működött.  

• Az alkalmazotti közösség és a szülők értékrendjének közelítésére törekedtünk. 
Hangsúlyt fektetnünk arra, hogy a szülők  még több pozitív tapasztalatokat 
szerezzenek gyermekeik fejlődéséről, terhelhetőségéről, különös tekintettel az 
iskolába menőkre. Legyenek motiváltak abban, hogy a fogadóórák mellett a 
szülői értekezletekre is többen jöjjenek el.
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Az eddigi 
gyakorlat 
továbbfejlesztése 

A közösségépítő 
tevékenységek 

Szociális 
hátrányok 
enyhítése 

• A bolgár hagyományokhoz illően az édesanyákat március 8-án köszöntöttük,  a 
gyerekek által készített ajándékkal.  

• Nagyon fontosnak tartottuk a magatartási problémák kezelését. Enyhébb esetek 
fordultak elő, agresszivitás csak ritkán fordult elő, az alkalmazotti közösség 
minden tagja figyelt erre. Adódtak életkori sajátosságból, dackorszakból eredő 
magatartási problémák, melyeket szintén megfelelően kezeltek a pedagógusok.  

Beilleszkedési problémával egyik gyerekünk sem küzdött. A hosszú karantén 
helyzet után adódtak kisebb nehézségek, a szülőktől való elválás során.  
• A szabad játék kitüntetett szerepet kapott a mindennapjainkban, a gyermeki 

személyiség szabad kibontakoztatása érdekében. Szeretetteljes, elfogadó légkört 
teremtettünk. A napi-, és heti-rend összeállításával figyelembe vettük a gyerekek 
egyéni szükségleteit. A pedagógusok kedvesen, szeretettel fogadták a gyermekek 
képzelőerejének a megnyilvánulását.  

• Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés terén, törekedtünk az önkifejező és 
önérvényesítő törekvések segítésére. (Bizalommal, szeretettel, féltéssel)

2020-2021 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

FEJLESZTHETŐ TERÜLET ERŐSSÉG

Önértékelés 
eredményessége

A  szülőkkel való kapcsolattartás, a 
szülők szerepének erősítése  az óvoda 
közösségi munkájában.

Az óvodát jellemző támogató 
szervezeti és tanulási kultúra, a 
kiemelt figyelemmel, hangsúlyosan 
megjelenő személyiségfejlesztés. Az 
igényes, gyermekeket gondolkodásra, 
tevékenységre, indirekt úton történő 
ismeretszerzése ösztönző környezet, 
a szervezeti-,  nevelési-, és tanulási 
kultúra feltételeinek folyamatos 
bővítése.

A c s o p o r t n a p l ó b a n a z e g y é n i 
képességekhez igazított differenciálás 
egyértrelműbb megjelenése

A családi nevelés folytatása, 
kiegészítése, szükség és igény szerint 
szakmai szinten történő pótlása az 
óvodában végzett munka által.

Az intézmény közösségépítő, 
nemzeti hagyományokat erősítő 
programjai. 
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Ssz. Csoport A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai ↓
1.

2020.10.01. 2021.05.31.

Beírt gyermekek száma 12 6

Nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 12 6

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 0 0

HH gyermek 0 0

HHH gyermek 0 0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0 0

Szülői nyilatkozat alapján térítésmentesen étkezők 0 0

3, vagy több gyermeket nevelő családban élők 0 0

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 0 0

Nevelésbe vett gyermek 0 0

Beilleszkedési magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermek 0 0

Veszélyeztetett gyermek 0 0

Anyaotthonban lakó gyermek 0 0

Gyermekét egyedül nevelő szülő 2 2

Félnapos óvodás gyermek 0 0

Nem étkező 0 0

Speciális étrendet igénylő gyermek 0 0

Tehetségígéretes gyermek 1 1

Óvodán kívüli óvodai nevelést folyamatosan igénybe vett 
családok Nem releváns

Óvodán kívüli óvodai nevelést nem igényelt családok Nem releváns
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2.3. Eredmények 
2020-2021 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Eredményességi 
mutatók  

Szervezeti 
eredmények 

A gyermekek 
iskolába lépésének 
mutatói

• Alkalmazotti közösségünkre jellemző a hitelesség, a gyermekek szeretete. A 
feltétel nélküli elfogadás képességét még erősítenünk szükséges.  

• Minden munkatársunk elfogadta, és tudatában van azzal, hogy az egész 
személyiségével nevel, minta szerepet tölt be magatartásával, megjelenésével, 
cselekedeteivel, megnyilatkozásával egyaránt. Pedagógusaink munkájával sajnos 
nem minden esetben elégedettek a szülők, egyik óvónő módszertani 
felkészültségét jónak értékelték, míg szociális érzékenységét, gyerekekhez való 
toleráns segítő hozzáállását kérik erősíteni.  

• A két óvónő pedagógiai munkájának gyakorlati megvalósításában sikerült 
egymáshoz közelíteni, harmonikusabb tenni. Az egymásra építettségben még 
várnak ránk feladatok.  A PP-ben megfogalmazott játékos ismeretszerzés egyre 
sikeresebben valósul meg. Az  egységes pedagógiai elveik alapjaként a 
gyermekközpontúságot tekintjük.  

• Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 

visszacsatolása nevelőtestületi feladat. Belső tudásmegosztással, szakmai 

napok tartásával, hospitálásokkal támogatják az eredményes oktatás-

nevelést. A szükséges szakmai tanulságok levonása a nevelőtestület 

rendszeres bevonásával történik.  
• Minden gyermekről magyar és bolgár nyelven fejlődési naplót vezetünk. A 

szülők félévente fogadóóra keretén belül aláírásukkal igazolják a benne 

foglaltak tudomásul vételét, valamint megbeszéltük a további fejlesztés 

tartalmát. 

• A pedagógiai programunkban rögzített célok alapján az intézmény 
alaptevékenysége világos, a nevelés-, tanítási folyamat megvalósítása, 
ellenőrzése, és értékelése a gyermeki alapkészségek és kulcskompetenciák 
fejlesztésére koncentrált mind magyar, mind bolgár nyelven. 

• Gondoskodtunk a nevelési, tanulási eredményesség belső nyilvánosságáról. Havi 
rendszerességgel, szükség és igény szerint is megbeszéléseket tartunk.  

• Az eredményeket elemezzük, a szakmai tanulságokat kiértékeljük, beépítjük 
tervező munkánkba. 

• Mivel az iskolába menő gyerekek nem csak a kerületben kezdik el 
tanulmányaikat, így az ő fejlődésüknek a nyomon-követése nem valósítható meg 
minden esetben. Elsősorban a Bajza utcai Általános Iskolával, az ott dolgozó 
pedagógusokkal kell erősíteni kapcsolatainkat, hogy az ott dolgozó pedagógusok 
tapasztalatait, visszajelzéseit beépíthessük pedagógiai munkánk fejlesztésébe.
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A megfigyelési 
eredmények 
hasznosítása

A szülői, partneri elégedettség mutatói: 

- A szülőkkel való napi kapcsolattartás során számos pozitív visszajelzést kapunk.  

- A szülők észrevételeit, igényeiket, ha a nevelési koncepciónkba lehet, 
igyekszünk beleépíteni nevelésünkbe, fejlesztésünkbe.  

- A szülői partneri elégedettség mutatója, hogy a nevelési év folyamán megtartott 
rendezvényeken nagy számban vettek részt.  (Ha lehetőségünk van azok 
megszervezésére.)

2020-2021 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

FEJLESZTHETŐ TERÜLET ERŐSSÉG

Ö n é r t é k e l é s 
eredményessége

A gyermeki eredmények a továbbiakban is 
tervezetten jelenjenek meg a tervező 
dokumentumokban. 

A környezettudatos nevelés. 

Az intézményi eredmények további 
beépítése  a pedgógiai dokumentációkba. 
(Csoportnaplóba, egyéni fej lesztési 
tervrekbe, munkatervekbe.)

A gyerekek személyiség előtérbe 
h e l y e z é s e , s z e m é l y i s é g ü k 
kibontakoztatására történő törekvés.

A helyi sajátosságokat figyelembe 
vételével való fejlődési napló 
vezetése.

A g y e r m e k e k t e r m é s z e t e s 
kíváncsiságára építettek sokszínű 
p r o j e k t m ó d s z e r  v á l t o z a t o s 
a l k a l m a z á s a a g y e r m e k e k 
ismeretszerző tevékenységei során. A 
tanulás folyamatosan, jelentős 
r é s z b e n u t á n z á s o s , s p o n t á n 
t evékenységek so rán tö r t énő 
megvalósítása, mely által a teljes 
személyiség fejlődése és fejlesztése 
megvalósul.

Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt 
vett gyermekek száma (fő)

Logopédiai fejlesztés 2

Gyógytestnevelés 0

Fejlesztő pedagógia 2

Gyógypedagógiai fejlesztés 0

Óvodapszichológus foglalkozik vele 0

Egyéb 0
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2.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
2019 -2020 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Szakmai közösség, 
tudásmegosztás 

Információáramlás

Ebben a nevelési évben a Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésére nem volt 
szükség a gyerekek iskolaérettségének vizsgálatában.  
A törvényi változásoknak megfelelően online formában beiratkoztak a választott 
általános iskolákba.  
A pedagógus-pár együttműködését erősítenünk. Elsősorban az egymásra épülő 
tervezőmunkát, mind a tanítási, mind a nevelési területeket illetően. Valamint a a 
pedagógusok között lévő kommunikációs kapcsolatot erősítettük.  Elérnünk, hogy 
toleránsabbak lettek.  
Továbbképzési lehetőségekkel kevésbé tudunk élni, hiszen a bolgár óvónő jelenleg  
még Bulgáriában doktori képzésben vesz részt, a magyar anyanyelvű pedagógus 
pedig életkorát tekintve pedagógus továbbképzésen való részvételre nem 
kötelezhető. 
Az intézményvezetőnek pedig még négy év áll a rendelkezésére a kötelező 
továbbképzések megszerzésére.  
• A gyerekek megismerését célzó megfigyelések, eredményeik fejlettségmérő 

naplóban rögzítettük, és azok eredményeinek tudatos felhasználásával,  
folyamatos visszacsatolásával a szülők minél szélesebb körű tájékoztatása 
megtörtént. A fogadóórák, szülői értekezletek hatékonysága erősödött.  

• A szülőt minden esetben időben, és reálisan tájékoztattuk gyermeke fejlődéséről.  

• Az online kapcsolattartás iránti igény nem csak a nevelési-tanítási feladatok 
miatt erősödött, hanem a szülői igény is nőtt minden nemű tájékoztatás iránt. 
(Felújítási munkálatok aktualitása, házirenddel, szokásokkal kapcsolatos 
kényszerű változtatások. Stb.) 

• A honlapon, és a Bolgár Országos Önkormányzat Facebook oldalán megjelentek 
az aktuális információk.  

• Az óvodának saját Facebook oldalt szerkesztettem. 

• Szórólapokat továbbítottam a bölcsődevezetőknek.  

• A munkatársi megbeszélések heti rendszerességgel zajlottak.  

• A tervezett, ütemezett három szülői értekezlet megtörtént. (Szabadban tartva) 

További feladatunk a szülők ösztönzése arra, hogy a fejlesztő tevékenységekre 
időben hozzák be gyerekeiket.  
Az óvodai szociális segítő, heti rendszerességgel szerda délutánonként várta a 
szülőket, igény szerint tanácsot kérhettek. A szülők bizalmát erősítenünk kell, hogy 
őszintén meg akarjanak nyílni, és merjenek, akarjanak segítséget kérni. 
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2.5. Az intézmény külső kapcsolatai 

FEJLESZTHETŐ TERÜLET ERŐSSÉG

Ö n é r t é k e l é s 
eredményessége

Felkészülés arra a helyzetre, hogy a 
jövő évben a magyar nyelvű pedagógus 
is nyugdíjba vonul.

A gyermekek tanítás-tanulás, nevelés 
érdekében az óvodapedagógusok 
kezdeményezően együttműködnek 
e g y m á s s a l é s a s e g í t ő 
s z a k e m b e r e k k e l a f e l m e r ü lő 
problémák megoldásában.

Az intézményvezető el lenőrzési 
munkájának írásos dokumentálása.

A l a p v e t ő e n b i z t o s í t o t t a k a 
mindennapi hatékony működéshez 
szükséges feltételek. 

A z i n t é z m é n y i c é l o k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k i tűz ö t t 
f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s a , a 
sikerkritériumoknak megfelelő 
eredmények elérése.

2020-2021 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Az intézmény 
legfontosabb 
partnerei

Intézményünk pedagógiai programjával összhangban megtörtént a külső partnerek 
számára, mely partnerek köre ismert a munkavállalók számára.  
• A fenntartóval való kapcsolattartás folyamatos.  
• Malko Teatro színházzal, Hadzsikosztova Gabriella, a Bolgár Országos 

Önkormányzat alelnökével szintén folyamatos a kapcsolattartás. Az ének, ének 
zenei nevelé, gyermektánc segítése és erősítése érdekében egyik színművészük 
Simon Attila hetente két alkalommal zongorán kíséri a gyerekeket. Ezek a 
foglalkozások a heti-, és napirendhez igazítottak. Valamint bolgár, és magyar 
nyelvű bábelőadásokon vehettek részt óvodásasink. 

• A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával természetes, szoros a 
kapcsolatunk, nagycsoportos óvodásasink nyelvoktató előkészítő órákon 
vesznek részt.  

• Budapest Főváros II. Kerület nemzetiségi önkormányzata új tfüggönyök 
beszerzésében támogatta óvodánkat. 

• Budapest Főváros  Belváros-Lipótváros V. ker. Bolgár Önkormányzata 
segítséget nyújt az óvoda bútorainak raktározási finanszírozásában. 

• Budapest Főváros XIII. kerületi Bolgár Önkormányzata sötétítő függönyök 
beszerzését, az intézmény közüzemi költségeinek finanszírozását vállalta a 
2021-2022-es nevelési évre.  

Ebben a formában is köszönjük a támogatásokat!
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• A Pro Schola Bulgarica Alapítvány segítségével városi rendezvényeken, 
bábelőadásokon, kirándulásokon vehettünk részt.  

• A VI. Kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársaival szükség szerint tartottuk a 
kapcsolatot. Köznevelési csoport számára elküldtük KIR statisztikánkat. 

• A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központtal (röviditett elnevezése: 
TCSGYK) mint szolgáltatást nyújtó szervezettel együttműködési megállapodás 
értelmében heti rendszerességgel látogatta intézményünket , az óvodai szociális 
segítő munkatárs.  

• Az óvoda panaszkezelési eljárásrendje kidolgozott. 
• Nem utolsó sorban a szülőkkel való kapcsolattartás.   Nagyrészt éltek a 

fogadóóra adta lehetőségekkel, de a szülői értekezletükön való aktív részvételt a 
továbbiakban is szorgalmaznunk szükséges. 

• Fogadóórák időpontjait két havonta terveztük, vezettük. Néhányan több 
alkalommal is igényelték a megbeszélésnek ezt a formáját. 

• Szülői értekezleteink időpontja és témái az alábbiak voltak: 

- Óvodás lesz a gyermekem - Tájékoztató szülői értekezlet a 2020. szeptember 
1- től óvodai felvételt nyert gyermekek szülei számára. 

- Rendhagyó szülői értekezlet levezetése – Milyen is a jól nevelt gyermek? 
Interaktív szülői értekezlet tartása. 

- Iskolás lesz a gyermekem – Tájékoztató szülői értekezlet a tanköteles korú 
gyermekek szülei számára.

2020-2021 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Gyermekrendezvények / programokon 
résztvevők száma:

Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia 
foglalkozások száma / foglalkozásokon részt vett 
gyermekek száma

- Bolgár kulturális intézet aktuális kiállítása 

1 alkalom - 12gyermek

Színházlátogatások, műsoros rendezvények száma/ 
részt vett gyermekek száma

Malko Teatro Színház 4 alkalom- teljes csoport
Fővárosi Bábszínház 2 alkalom - teljes csoport

 Élményszerző kirándulások száma/részt vett 
gyermekek száma

Állatkert látogatások 2 alkalom. Teljes csoport

Szülő-gyerek közös rendezvények /egyéb - A vészhelyzet miatt nem valósulhattak meg.
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Panaszkezelés

Panasz esetek száma Elsősorban az első emeleti szint restaurálásával járó kellemetlenségek miatt 
történtek. 
Valamint az udvar lezárása miatt.

Óvodavezető, vagy 
külső szakember 
(pld. mediátor) 
bevonásával kezelt 
panaszkezelések 
száma

Két rendkívüli szülői értekezlet volt fenntartói delegált részvétellel.

Eredményesen kezelt 
panaszok

Részben tudtuk kezelni. A júniusi költözés terve miatt több szülő másik, VI. 
Kerületi óvodába aratta át gyermekét.

Rövid szöveges 
összefoglaló 
értékelés:

A panaszos esetek a sértett felek külön-külön, és egyidejűleg történő 
meghallgatásával történt. Törekedtünk a megoldásra.
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2.6. A pedagógiai munka feltételei
2020 2021 nevelési 
év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Az intézmény 
szervezeti 
kultúrája, 
szervezetfejlesztési 
eljárások, 
módszerek  

Feladatmegosztás, 
munkatársak 
bevonása a 
döntéshozatalba

• A pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét 
felmértük, észrevételeinket jeleztük a fenntartó felé.  

• Az óvoda tárgyi és személyi feltételei a nevelési év első felében, januárig 
megfelelnek az intézmény kiemelt nevelési céljainak. Később megszűnt az 
óvodaudvar bérleti szerződése. Elkezdődtek az épület restaurálási munkálatai.  

• Fel kellett készülnünk a 2021. júniusi költözködésre.  
• Az informatikai eszközök biztosítottak voltak, ám az önkormányzat költözését 

követően megszűnt az internetes elérhetőség, melyet mobil eszközzel pótoltunk. 
• Az asztali számítógép és monitor cseréje nagyon fontos feladat a közeljövőben. 

Elavult, több mint 11 évesek. 
• A képesség és készségjavító eszközök, játékok gazdag tárházával rendelkezünk.   

• A hatásköröket az SZMSZ -ben rögzítettük, pontosan meghatároztuk a 

feladatokat, melynek alapján a felelősök beszámoltak tevékenységeikről.

• Az intézményi folyamatok során a megfelelő döntések előkészítésébe, annak 

meghozatalába bevontam az alkalmazotti közösséget.

• Az alkalmazotti közösséget továbbra is motiváltabbá kell tenni arra, hogy 

képességük, szakértelmük, és érdeklődésük szerint tegyenek javaslatot a 

fejlesztésre.

• Megnövekedett feladataik miatt támogatást igényelnek. (Takarítás, udvarrendezés, 

kuka heti két alkalommal, reggel 6 órára az úttest mellé helyezése, stb.)

FEJLESZTHETŐ TERÜLET ERŐSSÉG

Önértékelés 
eredményessége

Az óvodapedagógusok további 
aktiválása, tehetségeket segítő 
módszerek keresése, megosztása.

A nevelőmunka tartalmi és látvány 
szintű megjelenítése.

Feladat delegálás rendszerének 
kiépítése már elkezdődött, fontos ezen 
folyamat erősítése.

 A szabad játék, tanulás, a 
környezettudatos, egészséges 
életmódra nevelés harmóniája.

A kiemelkedő kapcsolattartásuk és 
együttműködésük eredményeinek 
további folyamatos elemzése és 
visszacsatolása.

A szabályok , melyek biztonságot 
adó rendszere nevelési feltételekkel, 
elvárásokkal harmonizál.

Az intézmény vezetése támogatja és 
ösztönzi az intézményen belüli 
együttműködéseket, támaszkodik 
munkájukra az intézményi célok 
elérésének érdekében.
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2.7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott  
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott   
elvárásoknak  és a Pedagógiai Programban megfogalmazott  
céloknak való megfelelés 

Az óvoda értékeit, hagyományait 
megőrizve, új tartalmakkal 
kiegészítve valósul meg az innovatív 
gondolkodás, tervezés.

Az intézmény hagyományápoló és 
hagyományteremtő munkája.

FEJLESZTHETŐ TERÜLET ERŐSSÉG

2020-2021nevelési év
Szempontok

ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógiai 
programunkban való 
megjelenésük

A pedagógiai 
programban lévő 
stratégiai célok 
megvalósítása

Pedagógiai programunk cél jai az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának céljaival megegyeznek, kiegészülnek a helyi 

sajátosságainkkal, nemzetiségi nevelésünkkel. Nevelő, oktató munkánkat 

konkrétan megfogalmaztuk,  a hangsúlyt a bolgár nyelven történő nevelésre 

helyeztük. A gyermekeket nemzetiségük, és kultúrális hátterüktől függetlenül 

egyenlően kezeltük. 

Programunkban megfogalmaztuk, hogy óvodai nevelésünk célja, hogy 

elősegítsük az óvodások harmónikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni 

sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

Óvodapedagógusaink kompetenciáját fejlesztenünk kell, hogy a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is megfelelő módszerek 

alkalmazásával tudják megoldani, őket csoporton belül egyénileg is 

fejleszteni. Ezt az egyenlő teherviseléssel, a feladatok megosztásával, a 

pedagógiai munkát segítő dajkák együttműködésel tudjuk megoldani. 

Pedagógia programunkban nem található a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek nevelésével kapcsolatos fejezet.

28



A 2019-2020-s nevelési évre kitűzött célok reálisnak voltak kivitelezésük részben megvalósult meg. 

(Pandémia okozta vészhelyzet miatt.) 

Törekedtem az egyéni értékek felismerésére, a pozitívumok kiemelésére, ezzel is azt a célt 

kívántam elérni, hogy kis óvodai közösségünk összetartozó ereje erősödjön. Az értékelések 

párbeszédes formában valósultak meg.  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: 
A 2020-2021 es Nevelési é Munkatervi Beszámolóját a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 

Vezetője, készítette a nevelőtestület és a szülői szervezet képviselője egybehangzóan elfogadta. 

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 20.                                               ……………………………… 

                                                                      óvodavezető 

Ph 

Az óvodában működő alkalmazottak közössége:  

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 20.       

                                                 ……………………………… 

                                                                      az alkalmazottak közössége nevében névaláírás 

A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 2021-2022-es munkatervével, azok rendelkezéseivel 

kapcsolatban a fenntartóra többletköltség nem hárul. 

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 20.    

                                                    ……………………………… 

                                                                         fenntartó részéről 
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JELENLÉTI ÍV 

Kelt, 2021. szeptember 20-án du. 20-án du. 17 órakor kezdődő munkatársi értekezleten, mely 
aláírásra került A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda csoportszoba helyiségében.  

Budapest, 2021. szeptember 20.    

………………………………….    …………………………………….. 
Baloghné Veréb Mária Anna     Donkó-Rácz Katalin 
Hitelesítő        Óvodavezető 

S.sz. NÉV ALÁÍRÁS

1. Baloghné Veréb Mária Anna 
Óvodapedagógus

2. Donkó-Rácz Katalin  
 Óvodapedagógus

3. Kaméliya Delionova  
 Óvodapedagógus

4. Kuseva Anikó 
Dajka

5. Petkovné Hrisztova Milka 
Dajka
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