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BEVEZETŐ  

Az intézmény vezetése folyamatosan nagy figyelmet fordít a stratégiai és operatív 

dokumentumok koherenciájára és az önértékelés elvárásainak megjelenítésére, így a 

munkatervek és beszámolók egymásra épülésére is. 

A beszámoló elsősorban azt vizsgálja, hogy a stratégiai célok megvalósítását szolgáló 

operatív tervezés miként teljesült, a nevelőtestület bevonásával összeállított munkatervi 

feladatok megvalósulása milyen színvonalú. Állításait a feladat ellátási helyek, a 

munkaközösségek és munkacsoportok beszámolóira alapozza – szempontjai illeszkednek 

az intézményi önértékelés elvárásaihoz. Az intézményvezetés a beszámolók tartalmának 

megismerését követően alakította ki közös álláspontját az egyes területeken 

megfogalmazott célok és feladatok teljesülését illetően. 

A helyi beszámolókból követhető a pedagógiai program megvalósításának színvonala, a 

munkatervi feladatok megvalósulásának eredményei. 

Az intézmény pedagógiai programjának prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. Az 

óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális 

képességeinek fejlesztésére, a nehézségekkel küzdő, hátrányban lévő gyermekek kiemelt 

figyelmet kapnak. 

Külön figyelem irányul a kétnyelvű német nemzetiségi elvárások teljesülésére - helyi és 

intézményi szinten egyaránt. 

A vezetés ösztönzi az intézményen belüli szakmai együttműködést, jellemző a szakmai 

pedagóguscsoportok együttműködése, vezetőik hatás- és jogköre tisztázott. A 

tudásmegosztás hatékony, az intézményre jellemző az óvodaközi együttműködés.  A 

nevelő- oktatómunkát segítő munkakörökben foglalkoztatott kollégák szakmai 

fejlődésének támogatása folyamatos. Az intézmény alkalmazottai személyes 

szakértelmükkel, javaslataikkal, véleményükkel járulnak hozzá a folyamatos fejlődéshez.  

Az intézmény kiemelt figyelmet szentel a partneri együttműködésnek és tájékoztatásnak, a 

partneri igények változását követi. 

A védelmi, járványügyi intézkedések hatása már a tervezésben megnyilvánult, az 

alkalmazotti közösség tudatában volt annak, hogy a nevelési év folyamatában minden 

munkavállalónak alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez, szabályokhoz, 

elvárásokhoz. A helyzet okozta feszültséget egyénként és helyi közösség szintjén, 

különböző módon igyekeztek kezelni. 

Amit nem sikerült kompenzálni, az a bizonytalanság okozta belső feszültség volt – a 

mentális kifáradást lehetetlen volt elkerülni… 
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1. AZ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

A hatályos alapító okirat száma, kelte 

Száma: 

15/823/2021 

Kelte: 2021.02.01. 

A fenntartó neve, címe 
Bonyhád Város Önkormányzata 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

Az intézmény hatályos alapító okirat 

szerinti neve 
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvod 

Az intézmény rövidített neve BVBÓ 

Az intézmény német nyelvű 

megnevezése 

Bonnharder Zaubertor Kinderkrippe und 

Kindergarten 

OM azonosító 201 651 

Az intézmény működési területe 
Bonyhád Város, Bonyhádvarasd, Izmény, Kisdorog, 

Kisvejke, Váralja települések közigazgatási területe 

Alapító okirat szerinti feladatai  

Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési 
feladatai, ▪  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
szakmai feladatai, ▪  Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai, ▪  Gyermekek bölcsődei ellátása 
▪  Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés 

Az intézmény székhelye, neve, címe 
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. 

Tel./fax: 74 / 451 119 

E-mail varazskapuovoda@gmail.com 

Web www.varazskapuovoda.hu 

Az intézmény óvodai férőhelyeinek 

száma 
545 fő 

Az intézménybe felvehető maximális 

óvodai gyermeklétszám  
567 fő 

Az intézmény óvodai csoportjainak 

száma a 2020/2021-es nevelési évben 

– a fenntartói határozat száma, kelte 

163/2020. (V.27.) sz. határozat 

Az intézmény bölcsődei csoportjainak 

és férőhelyeinek száma 
4 csoport, 48 férőhely 

Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 

2020/2021-es nevelési évben – a 

fenntartói határozat száma, kelte 

463/2020. (IX.24.) sz. határozat 

Gazdálkodási jogköre 
önálló, gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv 

mailto:varazskapuovoda@gmail.com
http://www.varazskapuovoda.hu/
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1.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATELLÁTÁSI HELYEI  

Feladatellátási 

hely 
Cím E-mail Telefon F.a. hely vezetője 

Nyitva 

tartás 

Városi Bölcsőde 

Intézményegység 

7150 Bonyhád, 

Fáy ltp. 21. 

bolcsi.bonyhad@

gmail.com 
74/451-713 

Vugrik Kaiser 

Angéla 
6.30-17.00 

Malom óvoda 
(székhely) 

7150 Bonyhád, 
Széchenyi tér 3. 

bonyhadimalom
ovi@gmail.com 

74/451-731 
Kövérné Dechant 

Krisztina 
6.30-17.00 

Ficánka óvoda 

telephely 

7150 Bonyhád 
Fáy ltp.21. 

ficankaovoda@g
mail.com 

74/451-435 Fetzer Lászlóné 6.30-17.00 

Szélkakasos óvoda 

telephely 

7150 Bonyhád, 
Perczel u. 27/B 

szelkakasosovi1
@gmail.com 

74/451-818 
Ferencz Éva 

int. vez. h. 
6.30-17.00 

Liget óvoda 

telephely 

7150 Bonyhád, 
Bolyai u. 7. 

ligetovoda7@gm
ail.com 

74/451-502 
Lukács Józsefné 

int. vez. h. 
6.30-17.00 

Pitypang óvoda 

telephely 

7150 Bonyhád, 
Rákóczi u.31. 

boni.pitypangovi
@gmail.com 

74/451-318 
Lőrinczné Lovász 

Ibolya 
6.30-16.30 

Napsugár óvoda 

telephely 

7187 Bonyhád-
Majos V.u.88. 

boni.napsugarovi
@gmail.com 

74/451-146 Illésné Dancs Judit 6.30-16.30 

Izményi tagóvoda 
7353 Izmény, Fő 
u. 152 

izmenyovi@gmai
l.com 

74/483-762 
Takács Veronika  

tagóv. vez. 
7.15-15.15 

Kisdorogi tagóvoda 
7159 Kisdorog, 
Kossuth u. 188. 

kisdorogovoda@
gmail.com 

74/404-618 Pálinkás Anita 6.30-16.00 

Kisvejkei tagóvoda 
7183 Kisvejke, 
Petőfi u. 51. 

kisvejkeovoda@
gmail.com 

74/482-208 
Farkas –Jókai 

Noémi 
7.15-16.15 

Váraljai Játszóház 
tagóvoda 

7354 Váralja, 
Kossuth u. 118. 

boni.varalja@gm
ail.com 

74/459-214 Demeter Tímea 7.00-16.00 

1.2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A 2020.09.01-én hatályba lépett belső Intézkedési terv rögzítette a koronavírus elleni 

védekezés szabályait az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek és munkavállalók 

személyes biztonságának, egészségének védelmében. Az Intézkedési terv a kormány 

rendeleteinek, a hatályos miniszteri utasításoknak, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak, 

Bonyhád Város Képviselő-testülete határozatainak, valamint Bonyhád Város Polgármestere 

utasításainak megfelelően módosult, a módosításokról az intézmény mind a 

munkavállalókat, mind a szülői közösséget hatályba lépést megelőzően különböző 

csatornákon tájékoztatta. 

1.2.1. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

Nevelési év 2020.09.01 – 2021.08.31. 

Készség- és képességfejlesztő 

szervezett foglalkozások  
2020.09.01 – 2021.05.31. 

Nyári működési rend 2021.06.01 – 2021.08.31. 

Ügyeleti működési rend A fenntartó által 2021.02.15-ig meghatározott éves 

mailto:bolcsi.bonyhad@gmail.com
mailto:bolcsi.bonyhad@gmail.com
mailto:ficankaovoda@gmail.com
mailto:ficankaovoda@gmail.com
mailto:szelkakasosovi1@gmail.com
mailto:szelkakasosovi1@gmail.com
mailto:ligetovoda7@gmail.com
mailto:ligetovoda7@gmail.com
mailto:boni.pitypangovi@gmail.com
mailto:boni.pitypangovi@gmail.com
mailto:boni.napsugarovi@gmail.com
mailto:boni.napsugarovi@gmail.com
mailto:izmenyovi@gmail.com
mailto:izmenyovi@gmail.com
mailto:kisdorogovoda@gmail.com
mailto:kisdorogovoda@gmail.com
mailto:kisvejkeovoda@gmail.com
mailto:kisvejkeovoda@gmail.com
mailto:boni.varalja@gmail.com
mailto:boni.varalja@gmail.com
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nyitva tartás és nyári működés rendje szerinti 

időszakban vagy napokon. A szülői igényeknek 

megfelelően kialakított és jóváhagyott napokon a 

szorgalmi időszakban. 

Eltérő munkarend A járványügyi helyzettel összefüggő hatályos jogi és 

polgármesteri utasításnak megfelelően. 

1.2.2. ELTÉRŐ MŰKÖDÉSI REND A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY MIATT 

A nevelési év a megszokottól eltérően indult a járványügyi készültség miatt. A 

beszoktatási folyamat lerövidült, a szülők a csoportszobák helyett elsősorban az udvarokon 

lehettek együtt gyermekeikkel, várakozásra azokat a belső helyiségeket tudtuk felajánlani, 

ahol a gyerekek huzamosabb időt nem töltenek el.  

A szervezett foglalkozások elsősorban a saját csoportszobákban valósultak meg. 

2020.11.11-től 2021.05.24-ig a gyermekcsoportok nem hagyhatták el az intézmény 

területét, a külső helyszíneken szervezett foglalkozások (Testnevelés, tánc) szüneteltek, 

elmaradtak a séták és kirándulások, a szülői értekezletek. A csoportok keveredésére zárt 

térben nem volt lehetőség, így a projekthetek, témanapok, témahetek csoportszinten 

szerveződtek. Az intézménybe külső személyek csak munkavégzés céljából léphettek be, 

elmaradtak a bábszínházak, a külsős tánc és madarászovi foglalkozások, az ünnepélyek, és 

sok más egyéb. Ezzel párhuzamosan egyes pedagógiai programhoz köthető, állandó 

személy által vezetett tevékenységek intézményvezetői egyeztetéssel, az óvintézkedések 

betartásával megvalósultak.  

A korlátozások minden feladatellátási hely működését jelentősen megnehezítették, 

legrosszabb helyzetbe a tormaszobával nem rendelkező nemzetiségi óvodák kerültek – 

Malom, Szélkakasos. 

Több óvoda kényszerült a működés részleges v. teljes szüneteltetésére év közben 

dolgozói megbetegedések miatt (Liget, Malom, Izmény, Pitypang) , a járványüggyel és 

EMMI-vel folytatott egyeztetések és a folyamatos adatszolgáltatás az adminisztrációt is 

jelentősen megterhelték. 

Az EMMI által elrendelt rendkívüli szünetben - 2021.03.08-tól 2021.04.06-ig - a bölcsődei 

intézményegység és a telephelyek ügyeleti munkarenddel üzemeltek, a tagóvodák szülői 

igény híján zárva tartottak. 

A nyári időszakban a szülők munkavégzését segítve az intézmény feladatellátási helyei 

egymást váltva egyenként két hetes leállásra kaptak engedélyt a megszokott ügyeleti rend 

helyett. 

A nevelési év előre nem tervezett eseménye a 4. bölcsődei csoport nyitásának 

előkészítése, az érintettek (hivatal, intézmény, intézményegység, szakhatóságok, 

engedélyező szerv) szoros együttműködése tette lehetővé a 2021.03.01-i gyors indulást. Az 

új csoport néhány hét alatt feltöltődött a kisgyermeknevelő kollégák áldozatos beszoktató 
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munkájának következtében, így nyert bizonyságot a bölcsődevezető által jelzett 

többletférőhely igény, melyre azonnali fenntartói döntés született. 

1.2.3. A NYITVA TARTÁS RENDJE 

Az intézmény minden feladatellátási helyének nyitva tartása eléri vagy meghaladja a 

napi 8 órát. A feladatellátási helyek hétköznapokon általában 6.30 – 17.00 között tartanak 

nyitva a fenntartó önkormányzat által meghatározott rend szerint. A tagóvodák nyitva 

tartásának kialakítása - a szülői igények figyelembe vétele mellett - polgármesteri 

egyeztetéssel történik.  

1.2.4. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

A tervezett nevelés nélküli munkanapok felhasználására a járványügyi intézkedések miatt 

nem került sor, az értekezletek, a bölcsőde szakmai célú nevelés nélküli munkanapja, a 

teljes alkalmazotti közösséget megmozgató események, így a Varázskapu nap elmaradtak, 

az alkalmazotti közösség utolsó közös találkozási lehetősége 2019. augusztus 30-a volt. 

1.3. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI  

1.3.1. CSOPORTOK MEGOSZLÁSA, LÉTSZÁMOK  

Ficánka Szélkakasos Malom Liget Pitypang Napsugár 

4,5 csoport 3,5 csoport 3 csoport 3 csoport 1,5csoport 1 csoport 

fél csoport 

kétnyelvű 

német nemz. 

3 kétnyelvű 

német nemz., 

fél csoport 

Keresztény  

3 kétnyelvű 

német nemz. 

1 kétnyelvű 

német nemz. 

 . 

Izmény Kisdorog Kisvejke Váralja  Bölcsőde 

1 csoport 1 csoport 1 csoport 1 csoport  4 csoport 

 kétnyelvű 

német nemz. 

    

Az óvodai csoportok homogének, vegyesek vagy részben osztottak. Az óvodás gyermekek 

száma feladat ellátási helyenként jelentően eltérnek a csoportszobák nagysága és 

férőhelykülönbsége miatt. A gyermeklétszám adatokra a beiskolázás megváltozott 

szabályai továbbra is hatással vannak. A kormányzati intézkedések (CSOK) hatása is 

láthatóan érvényesül, gyakoribb a családok településváltása, így a létszámok nehezebben 

tervezhetők. A külföldre költözés korábbi erőteljes üteme lelassult, több család költözött 

vissza Magyarországra, mint korábban. 

A „fél csoportok” működése biztosítható, de a gyerekeket gyakrabban érinti 

csoportösszevonás, ami a szülők körében kevésbé népszerű megoldás. 

1.3.2. ZÁRÓ LÉTSZÁMOK (2021.05.31.) 

A májusi óvodai zárólétszám magasabb a statisztikai létszámhoz képest, de vannak olyan 

feladatellátási helyek, ahol csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem változik. A tagóvodák 
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népességadatai csökkenést jeleznek, de éppen a CSOK miatt gyakori a vidékre költözés, 

ahol elérhetővé válik a családok számára az önálló életvitelhez szükséges lakóingatlan. 

Az alacsony csoportlétszám finanszírozási szempontból előnytelen, pedagógiai 

szempontból azonban kifejezetten előnyös azokon a feladatellátási helyeken, ahol a 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma magas, a kis 

létszám javítja az esélyegyenlőségi mutatókat, a fejlesztő programmal esélyt ad a 

leszakadás mérséklésére. 

 FIC SZÉL MAL LIG PITY NAPS IZ KD KV VÁ 

2020.10.01. 96 78 60 59 29 16 17 17 17 24 

2021.05.31. 104 80 61 60 31 14 19 20 13 24 

SNI 3 2 1 2 1 1 0 1 3 0 

BTMN 6 6 3 2 1 2 2 5 5 2 

A bölcsődei csoportok feltöltöttsége magas, a negyedik csoportot is beszámítva jó 

kihasználtsággal működnek. A júniusi beíratási adatok jó létszámokat prognosztizáltak a 

következő nevelési évre is. 

1.3.3. HUMÁN ERŐFORRÁS, SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Az intézmény vezetője, hivatalos képviselője Horváth Klára Katalin 

A székhely intézmény telefonszáma 74 / 451 119 

E-mail varazskapuovoda@gmail.com 

Web www.varazskapuovoda.hu 

Engedélyezett létszám 2021.03.01. 85,5 

Óvodapedagógus álláshelyek száma  42  

Pedagógiai asszisztens álláshelyek száma 6 

Dajkai álláshelyek száma 22 

Óvodatitkár álláshelyek száma 1 

Egyéb munkakört betöltő álláshelyek száma 1 

Kisgyermeknevelői álláshelyek száma 9 

Bölcsődei dajka álláshelyek száma  2 

Részmunkaidős intézményi takarító álláshely 4 

Intézményvezető helyettes  2 

Tagintézmény vezető  4 

Intézményegység-vezető Városi Bölcsőde 1 

mailto:varazskapuovoda@gmail.com
http://www.varazskapuovoda.hu/
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Munkaközösség vezető 2 

Szaktanácsadó mesterpedagógus 2 

Fejlesztő-innovátor mesterpedagógus 1 

A működési nagyságrend meghatározásával 163/2020. (V.27.) sz. határozat – 22 csoport 

(19 egész és 3 fél csoport), az Izményi fél álláshely egészre növelésével, és a negyedik 

bölcsődei csoport nyitásával párhuzamosan változott év közben az engedélyezett létszám. 

A személyi állományban bekövetkezett változások: Volár Tamara óvodapedagógus a 
Pitypang óvodából Ficánka óvodában, Peitlerné Ferencz Erzsébet a Kisvejkei óvodában 
folytatta pedagógiai tevékenységét. 

Váralján a határozott idejű óvodapedagógus állásra nem volt jelentkező, így nyolc órában 
pedagógiai asszisztens töltötte be a helyet. 

Szélkakasos óvodában Darabos Annamária dajka kezdte meg a munkát szeptembertől. 

Tartós betegség miatt a Ficánka óvodában került sor folyamatos helyettesítésre, a terheket 

más óvodából átjáró nemzetiségi óvodapedagógus, majd pedagógiai asszisztens 

csökkentette. 

Két feladatellátási helyen került sor új intézménytakarító kolléga felvételére,  a Ficánka 

óvodában öt órában László Gergics Mária segítette a nagy alapterületű épület folyamatos 

takarítását, a Liget óvodában ugyanúgy 5 órában Hermann Szabó Erzsébet látja el 2021 

tavasza óta a feladatokat. 

Nyugdíjba vonulás miatt felmentését tölti Mézesné Hartung Katalin, Szőtsné Eszlátyi 

Mária, Ömböli Zsuzsanna Mónika óvodapedagógus, és Polecsák Józsefné, Ladicsné 

Taller Hilda dajka. Tartósan távol lévő kolléga: Ambláczky Eszter, Volár Tamara, 

Takács Veronika és Csikiné Müller Éva óvodapedagógus. 

Áthelyezéssel elhagyta az intézményt Illésné Dancs Judit óvodapedagógus. 

Több óvodában okozott gondot a helyettesítés, a más munkaköri feladatok ellátása, a 

megnövekedő túlórák száma. Jól látható, hogy az óvodapedagógus munkakörben a 

humán erőforrás biztosítása a jövőben is komoly nehézségeket fog jelenteni. 

1.3.4. GYAKORNOKI PROGRAM 

A Mentor munkacsoportot Lehoczkiné Gungl Mária német nemzetiségű 

mentorpedagógus vezette, aki folyamatosan segítette a Gyakornok kollégát – Pánczof 

Dorottya - és mentorát – Szőtsné Barabás Mária. A feladatellátási helyek vezetői 

fokozottan odafigyeltek a gyakornoki programban foglaltak teljesítésére. A mentorok a 

mentori segédletre támaszkodhattak munkájukban. Pánczof Dorottya sikeres gyakornoki 

vizsgát tett 2021.05.06-án. 

A nevelési év kezdetén, 2020.09.24-én sikeres gyakornoki vizsgát tett Blesz Rebeka 

gyakornok kolléganő, a vizsga időpontját a járványügyi előírások miatt halasztották el az 

előző nevelési évről.. 
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1.3.4. A VÁROSI BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEGYSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

A Városi Bölcsőde személyi állománya a 2021.03.01-én indult csoport miatt 2 fővel nőtt. 

Két bölcsődei egységben, 4 gyermekcsoportban, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

felnőtt létszámmal látják el feladataikat. Két új kisgyermeknevelő kolléganőnk Kaszonics 

Éva és Győrfi Andrea. 

 
Csoportok 

száma 
Kisgyermeknevelők 

száma 

Bölcsődei 
dajkák 
száma 

Bölcsődevezető 
kisgyermeknevelő 

2021.03.01-től 4 8 2 1 

1.4. A NEVELŐTESTÜLET ÖSSZETÉTELE  (2021.05.31.) 

1.4.1. VÉGZETTSÉG SZERINT 

Óvodapedagógusok száma 42 

Szakvizsgázott pedagógus 12 

Közoktatás-vezető végzettséggel rendelkezik 6 

Német nemzetiségi óvodapedagógus 19 

Gyógypedagógus - óvodapedagógus 1 

Fejlesztő pedagógus – óvodapedagógus 5 

Mentorpedagógus – óvodapedagógus 2 

Gyógytestnevelő – óvodapedagógus 2 

Zeneterapeuta – óvodapedagógus 1 

1.4.2. BESOROLÁS SZERINT 

Gyakornok 1 

PED I. 29 

PED II.  9 

Mesterpedagógus 3 

1.4.3. MUNKAREND 

Az éves munkaidő beosztást a feladatellátási helyek vezetői alakították ki, annak 

betartását, valamint a munkaidő-nyilvántartásokat folyamatosan ellenőrizték. A 

csoportösszevonások tilalma miatt a reggeli és délutáni összevonás, így a munkarend a 

megszokottól eltérően alakult több feladatellátási helyen. 

Az intézkedési terv változásával – testhőmérés, zsilipelés – párhuzamosan a 

munkabeosztás korrekciója is megtörtént. 



Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 

Beszámoló 2020-2021 

12 

A munkavállalók egyenletes terhelése több-kevesebb sikerrel tudott megvalósulni a 

járványügyi intézkedések és a megbetegedések miatt. A helyettesítések megszervezését 

megkönnyítette, hogy a NOKS munkakörbe sorolt kolléganők beoszthatók hiányzó 

óvodapedagógus helyett délutános munkavégzésre (gyermekfelügyelet), tényleges 

túlmunkára így is sok esetben sor került. 

1.5. SZERVEZETI FELTÉTELEK  

1.5.1. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

Az intézményvezető feladatait és felelősségi körét, valamint az átruházott hatásköröket a 

Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A vezetői feladatmegosztás, delegálás 

gyakorlata a feladatok tartalmához igazodott. A vezetői feladatok ellátása folyamatosan 

növekvő terhet jelent továbbra is, az intézményvezető döntően a működtetés feladataival 

van tölti munkaidejének nagy részét, így a színvonalas szakmai irányításra fordítható 

időkeret továbbra sincs arányban az intézmény nagyságával. Az intézményvezető 

helyettesek nem a székhely intézményben tartózkodnak, így a napi feladatokba való 

bevonásukra nincs lehetőség. Elsősorban a munkatervvel, az intézmény stratégiai céljaival, 

a minősítési eljárásokkal, és egyéb más aktuális feladatokkal kapcsolatosan sikerül 

megvalósítani a munkamegosztást, a feladatok delegálását. 

A háromtagú intézményvezetés (intézményvezető, intézményvezető helyettesek) 

elsődlegesen stratégiai kérdésekkel, az intézmény jelenét és jövőjét meghatározó 

fejlesztésekkel, közép- és esetenként hosszútávú tervezéssel foglalkozik.  

Az intézmény vezetőtestületének munkájában az intézményvezető, az intézményvezető-

helyettesek, a tagóvodavezetők, a telephelyvezetők, és a bölcsődevezető vesz részt. A 

vezetőtestület feladata, hogy szervezze az intézmény életét, biztosítsa a pedagógiai 

program célkitűzéseinek színvonalas megvalósulását, egyes konkrét kérdésekben 

konszenzuson alapuló döntést hozzon.  

A pandémia megnehezítette a kapcsolattartást a vezetői kör számára, a korlátozásokkal 

párhuzamosan a személyes kapcsolattartás lehetősége is megszűnt. Az online átállás 

viszonylag zökkenőmentes volt, de igen fárasztónak bizonyult, hatékonysága elmarad a 

személyes jelenléti alkalmakétól. 

Az intézményvezetés összejöveteleinek időpontjai:  

1. 2020.08.25.  
2. 2021.04.15. 
3. 2021.07.27. 

A vezetőtestület összejöveteleinek időpontjai: 

     Személyes részvétel Online - Meet 

1. 2020.08.31. 4. 2020.12.08. 7. 2021.04.08. 
2. 2020.10.06. 5. 2021.01.11. 8. 2021.05.03. 
3. 2020.11.03. 6. 2021.03.01. 9. 2021.05.20. 

 10. 2021.06.02. 
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1.5.2. HELYETTESÍTÉSI REND 

A helyettesítés rendje néhány eset kivételével tartható volt. Hosszabb magasabb vezetői 

hiányzásra Izményben került sor, a tagóvodavezető tartós távollét miatti pótlása komoly 

nehézségekbe ütközött. Hosszútávon komoly helyettesítési gondokat fog okozni, hogy a 

négy tagintézmény közül a következő nevelési évtől háromban csak egy-egy 

óvodapedagógus dolgozik, hiányzásuk esetén szakszerű helyettesítésük csak a bonyhádi 

telephelyeken dolgozók kiküldetésével oldható meg. Magasabb vezető hiánya vidéken 

szinte alig pótolható. 

1.6. ÖNÉRTÉKELÉS, TANFELÜGYELET, MINŐSTÉS 

Tanfelügyelet 

A 2021. évi pedagógiai-szakmai intézményi ellenőrzések időpontjainak veszélyhelyzet 

miatti átütemezésére került sor Kisdorog és Váralja vonatkozásában, az új időpontok 2021 

őszére esnek. 

Takács Veronika vezetői és az Izményi tagóvoda intézményi ellenőrzése a tagóvodavezető 

tartós távolléte miatt törlésre került. 

Intézményi tanfelügyelet - Váraljai Játszóház tagóvoda 2021.11.02.  

Intézményi tanfelügyelet  - Kisdorogi tagóvoda 2021.11.12 

Önértékelés 

Az 5 éves önértékelési ciklus utolsó évében, a 2020-2021-es nevelési évben az intézmény 

önértékelési tevékenysége tervezett és szervezett formában történt. Az évi konkrét 

feladatokat, felelősöket és határidőket az Önértékelési Munkacsoport éves Önértékelési 

terve tartalmazza. 

A munkacsoport tagjai a nevelési év folyamán minden erőforrásukat felhasználva 16 

önértékelést (pedagógus-vezetői-intézményi) bonyolítottak le. 

Minősítés 

PED II Minősítő eljárásban vett részt a nevelési év folyamán: Götcz Tamásné, Balogh 

Zsuzsanna, Kövérné Dechant Krisztina, Lőrinczné Lovász Ibolya, Lászlóné Barcza 

Rita, Beke Gézáné, Hugerné Sárficzki Enikő. Mind a hét eljárás sikeres volt, 

átsorolásukra 2022.01.01-én kerül sor.  

A 2021-es minősítési tervbe bekerült kollégák közül három fő minősítésére 2021. 

szeptember-október hónapjaiban kerül sor. 

1.7. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS  

A pedagógusok továbbképzési kötelezettségének teljesítését a 277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet szabályozza. Intézményünk 5 évre szóló továbbképzési program alapján tervezi 

az óvodapedagógusok továbbképzését.  
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Éves terveinkben figyelemmel kísérjük a 7 évenkénti 120 órás kötelezettség teljesítését, a 

kötelező képzésben részvevő kollégák költségtérítését a továbbképzési program 

finanszírozási alprogramja szabályai szerint határozzuk meg.  

A személyes részvétel biztosításával szervezett továbbképzések a járványügyi készültség 

miatt továbbra is szünetelnek, esetenként hibrid képzések szerepelnek a szakmai 

szolgáltatók kínálatában. Intézményi keretek közt megvalósítható kiszervezett 

továbbképzést megvalósítására sem volt lehetőség, ezért a továbbképzési részvétel 

Csiszer Marianna óvodapedagógus (Szélkakasos óvoda) sikeresen zárta 4 féléves 

szakvizsgás képzését 2021 júniusában Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirányon. 

A képzés óraszáma, típusa Teljesítők száma 

5 órás 1 fő 

10 órás  0 fő 

20 órás 2 fő 

30 órás 2 fő 

60 órás 0 fő 

120 órás 0 fő 

szakvizsgát tett 1 fő  

további szakképesítést szerzett 0 fő 

1.8. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTÚ ALKALMAZOTTAK 

Óvodatitkári feladatokat továbbra is egy fő lát el az intézményben, a pénzügyi 

ügyintézővel együttműködve, szükség esetén egymás munkaköri feladatait 

maradéktalanul ellátva állnak helyt az egyre sokasodó tennivalók között. A Gondnokság 

ügyfélfogadását is érintette korlátozás a járvánnyal összefüggésben, mely nem csak a külső 

ügyfelekre, de az intézmény munkavállalóira is vonatkozott. 

A folyamatosan növekvő adminisztrációs feladatok ellátását a 3 csoportos, vagy annál 

nagyobb óvodákban pedagógiai asszisztensek segítik, feladatuk sokrétű, az 

adminisztráció és a már rendszeres gyermekfelügyelet mellett a dajkai munkába is 

bekapcsolódnak. A feladatellátási helyek egyedi sajátosságai miatt foglalkoztatásuk eltér 

egymástól, munkájukat a hely vezetője irányítja. 

A pedagógiai tevékenységet közvetlenül segítő dajkai munkakörben foglalkoztatott 

kollégák mindegyike szakképzett dajka, munkakörük feladatellátási helyenként eltérő, a 

munkaköri leírások személyre szabottak. Feladatkörük továbbra is szerteágazó (dajka – 

udvaros – konyhás – takarító). A járványügyi helyzet miatt munkakörük több óvodában 

munkaköri leírásuk - a gyermekfelügyelet új feladata mellett - a zsiliprendszer 

működtetésével bővült. 
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A bölcsődei csoportokat kiszolgáló bölcsődei dajkák nagyon nehéz helyzetbe kerültek a 4. 

csoport indulásával, mert nem sikerült megfelelő közfoglakoztatott segítőt biztosítani a 

takarítási feladatok elvégzésére. A bölcsődére vonatkozó higiénés előírások, a csoportszám 

növekedés és a takarítandó alapterület miatt indokolt a saját intézménytakarítói státusz 

létesítése – az igényt a következő évi költségvetési év tervezése során jelezzük a fenntartó 

önkormányzatnak. 

Az intézményi karbantartó hiánya egyre nagyobb gondot okoz azzal összefüggésben, 

hogy a Bonycom a felmerülő karbantartási feladatokaz kapacitáshiány miatt csak késéssel, 

vagy egyáltalán nem tudja teljesíteni. 

Az intézmény működését közfoglalkoztatott kollégák segítik, az alacsony juttatás miatt 

néhány esetben kevésbé motiváltan, sokat hiányozva. 

1.9. NOKS MUNKAKÖRÖK  BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSE  

A tervezett műhelymunkára a járványügyi helyzet miatt nem került sor. 

2. INTÉZMÉNYI SZINTŰ PROGRAMOK  

Az intézmény életében jelen vannak a minden, vagy több feladatellátási helyre kiterjedő, az 

éves értekezleteken kívüli programok. A helyi szervezésű programok időpontja a 

feladatellátási hely munkatervében szerepelnek.  

Sikeresen megvalósult a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01001- „A Nyughatatlan Alfák” 

projekthez részeként májusban az „Ovi-olimpia”, valamint az „Alfák a családban” előadás-

sorozat két korábban elmaradt előadása – online platformon.  

Tovább folytatódott Lukács Józsefné mesterprogramja. Látogatást tett a Szélkakasos 

óvoda Süni csoportjában, és a Pitypang óvoda, Liget óvoda, Malom óvoda valamennyi 

csoportjában. Tapasztalatait értékelte beszámolójában. 

Sajnos a pandémiás időszakban nem volt lehetőség a házi továbbképzések, szakmai 

napok, valamint a nyílt napok megtartására sem a már óvodába járó, sem a leendő 

szülők számára, több intézményi és helyben tervezett program is elmaradt.  

Az óvodai beíratás – előzetes jelentkezés - újra személyes részvételt mellőzve történt, 

ismét megnehezítve a felvételi döntés hosszú egyeztetéseken át vezető folyamatát. 

A bölcsődei beíratás 2021.06.08-án személyes részvétellel valósult meg, a korlátozások 

feloldása miatt a nyílt nap is megszervezhetővé vált az udvaron az új szülők számára. 

3. TÁRGYI, INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK  

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program és a bölcsődei szakmai 

program megvalósításához szükséges feltételeket, a hiányokat jelzi a fenntartónak. A 2021-

es gazdasági évben az intézmény számára biztosított felújítási keret a korábbi éveket 



Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 

Beszámoló 2020-2021 

16 

jelentősen meghaladja, több nagyobb és egy sor kisebb feladat megvalósítását teszi 

lehetővé. A tavaszi-nyári időszakban többségük elkészült, a továbbiakra ősszel kerül sor. 

Elkészült: 

 Liget óvoda 3 gyermekmosdó 

 Pitypang óvoda 1 gyermekmosdó  

 Napsugár óvoda 1 gyermekmosdó 

 Ficánka óvoda térköves járda 

 Liget-Ficánka-Pitypang óvoda lambéria burkolatok 

 Liget óvoda konyha falbontás 

 Napsugár óvoda külső szennyvízvezeték cseréje 

 Szélkakasos óvoda szalagparketta-csere két helyiségben 

A Városi Bölcsőde év közben induló csoportjához a város önkormányzata biztosította a 

szükséges, több milliós nagyságrendű többletforrást, a kisebb mértékű alul-tervezés miatt 

hiányzó összeget intézményi forrásból pótoltuk. 

A karbantartási feladatok ellátása mindenütt rendszeres problémát okozott, melynek oka 

a humán erőforráshiányból eredő kapacitáshiány. 

A Városi Bölcsőde, a Ficánka óvoda, és a vidéki tagóvodák munkafeltételei – elősorban az 

épületek korszerűségének vonatkozásában - jelentős eltérést mutatnak a városban lévő, a 

gyerekek nagyobbik részét ellátó telephelyekhez viszonyítva.  

A Liget – Pitypang – Napsugár óvodák mosdó-rehabilitációjával tovább javultak a 

bonyhádi feladatellátási helyeken az infrastrukturális feltételek, de az épületek 

korszerűsítésének igénye továbbra is fennáll. Kiemelt figyelmet igényel a tornaszobák 

hiánya, de fontosak az eddig forráshiány miatt meg nem valósult nyílászárócserék, a 

tálalókonyhák korszerűsítése, és több építészeti, gépészeti probléma is. 

A tárgyi feltételek javulását segítették a tagóvodákban a helyi önkormányzatok 

támogatásai. Több óvodában szülői segítséggel, óvodapedagógusok, dajkák kreativitásának 

köszönhetően bővült az eszközrendszer, vált esztétikusabbá a gyerekek környezete. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási 

intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzéket, 

mely eszközök és felszerelés intézményünkben zömmel rendelkezésre áll.  

3.1. MUNKAFELTÉTELEK 

A munkafeltételek a törvényi előírásoknak megfelelnek, az intézmény minden 
munkavállalója számára biztosított a munka- és védőruha, védőfelszerelés, azok 
mindennapos használata szabályozott, betartatásáért a feladatellátási helyek vezetői 
felelnek. A kötelező oktatások, ha más szervezési formában is, a tervezett időben 
megvalósultak. 

Oktatás, tanfolyam Résztvevők Gyakoriság Esedékesség 
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Tűz- és munka- és 
balesetvédelmi 
oktatás 

minden munkavállaló 
évente, és új 
munkavállaló 
belépése esetén 

megvalósult 
2020.08.31-ig 
online tesztekkel 

Elsősegélynyújtó 
tanfolyam 

elsősegélynyújtás 
feladatával 
megbízottak 

2 évente 
2021 őszén 
esedékes 

HACCP oktatás NOKS munkakörök 2 évente 
megvalósult 
2021.04.29-én 

4. A NEVELÉSI ÉV FELADATAI 

Az intézmény értékrendje pedagógiai és működési értékelemekben nyilvánul meg, ezeket 

alapdokumentumainkban rögzítettük. A 2020/21-es nevelési év működési és pedagógiai 

értékelemei az érzelmi intelligenciával és a tehetséggondozással bővültek. A pedagógiai 

munka kiemelt feladatai az óvodák munkaterveiben is megjelentek. 

Működési értékelemek: 

Azonos értékrend – együttműködés – szakmai felelősségvállalás 

Pedagógiai értékelemek: 

Egészséges életmód – érzelmi biztonság, érzelmi intelligencia – értékorientált közösségi 

nevelés – játék – mozgás – tanulás – harmonikus fejlődés – környezettudatosság, 

fenntartható fejlődés – tehetséggondozás – innováció, jó gyakorlatok 

4.1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELADATAI 

4.1.1. A KIEMELT PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSULÁSA 

A működési értékelemek megvalósulásának támogatása 

A színvonalas működés garanciáit kiemelten fontosnak tartjuk, törekszünk azok minél 

teljesebb megvalósítására. Azonos értékrendünk alapjául a stratégiai dokumentumok és 

az értékegyeztetés folyamata szolgálnak. Az együttműködés és a szakmai 

felelősségvállalás az egyén szintjétől és a teljes alkalmazotti közösség szintjéig jelen van, 

célunk mindkét értékelem magas színvonalú működtetése minden szinten. 

A pandémia működési értékelemekre gyakorolt hatását az azonos értékrend 

területén érzékeltük, folyamatos egyeztetésre kényszerítettek a kívülről és belülről 

egyaránt érkező szabályok, elvárások, jelzések. Fontos volt a szabályozást azonos módon 

érteni és alkalmazni, az intézkedési tervek módosításakor a feladatellátási helyenként 

eltérő helyzetekre szabott intézkedéseket a közös értékeknek alárendelni. A folyamatos 

egyeztetés szoros együttműködést és felelősségvállalást követelt minden 

munkavállalótól.  

Tapasztalatunk szerint a feladatellátási hely szintű belső együttműködés magasabb 

szintű volt, mint az egymás közötti, az intézményi szintű célok-faladatok 

megvalósítása éppen a korlátozások miatt kevésbé eredményesen valósult meg. Ez 

hosszútávon visszahat az intézményműködésre, így átgondolásra kényszeríti a vezetést. 
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A pedagógiai értékelemek megvalósításának támogatása 

Az egészséges életmódra nevelésben továbbra is kiemelt szerepet kapott a mozgás, 

mint a testi-lelki egészség, a beszéd és gondolkodás alapja.  Minden óvoda 

beszámolójából jól látszik, hogy az egészséges életmódra nevelésre nagy hangsúlyt 

fektettek a kollégák: ez elsősorban a gyümölcs, zöldség, víz, mese, fény, mozgáshét 

megtartásában, a cukros édességek visszaszorításában, a napi kellő vízmennyiség és a 

mozgás-szabadlevegőn tartózkodás időtartamának növelésében nyilvánult meg  a 

mindennapokban.  

Az érzelmi biztonság kérdéskörével való foglalkozást továbbra is fontos feladatunknak 
tekintettük. Minden óvoda kiemelt feladatának tekintette a szociokulturális 
különbségekből adódó hátrányok csökkentését, a gyermekek szociális érzékenyítését, az 
egymás elfogadására nevelést. 

Az értékorientált közösségi nevelés folyamatában a gyermek saját tapasztalatai 
alapján válogatja ki és teszi magáévá azt az értékrendszert, mely elősegíti a lelkiismeret 
kialakulását, az egyéni elkötelezettséget, hogy ezek szerint viselkedjen. A teljes nevelési 
folyamatban helyes minták sorát közvetettük a gyermekek felé. 

A játék – mozgás – tanulás helyes aránya biztosította a gyermek „jól-létét”, alapozta 
meg a személyiség harmonikus fejlődését. 

A környezeti nevelés, a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés céljainak 
elérése a pedagógiai program alapján a munkatervben megfogalmazott feladatok 
teljesítésével valósult meg. Az óvodák nagy figyelmet fordítottak az 
energiatakarékosságra, valamint szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. 

A Zöld munkacsoport feladata volt az intézményi stratégia megalkotása, mely a 
járványügyi helyzet miatt csak részben tudott megvalósulni.  Az új pedagógus 
kompetencia elvárásainak megfelelő tervezés és megvalósítás ellenőrzése a következő 
évek feladata. 

A tehetséggondozás területén nem sikerült előre lépni, a tevékenységet a 
feladattellátási helyek a helyi szokások szerint végzik, de ennek is voltak szünetelő 
elemei, mint pl. a szervezett táncfoglalkozás. A tehetséggondozásban a kis lépések 
stratégiáját követve haladunk, az év második felében megalakuló Tehetség 
munkacsoport feladata volt az intézményi stratégia kidolgozása, a helyi műhelymunka 
fokozatos előkészítése, támogatása, mely a járvány miatt szintén akadályokba ütközött.  

Az innovatív törekvések, jó gyakorlatok szinte minden óvodában jelen vannak, 
beazonosításuk nem történt meg. 

Mesterprogram 

Lukács Józsefné Fejlesztő-innovátor mesterpedagógus Mesterprogramja tartalmi 
szempontból nem változott, a pandémia a látogatások egy részét átütemezte. A program 
időarányos megvalósulásának értékelését az intézményvezető és Ferencz Éva 
intézményvezető-helyettes a jogszabályi előírásnak megfelelően folyó év október 31-ig 
végzi el. Az értékelésről jegyzőkönyv készül, mely irattárba kerül. 

Stratégiai dokumentum módosítása 
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A Varázskapu Pedagógiai Program utolsó módosítására 2020.09.14-én került sor a 
tagóvodákra vonatkozó alprogramok frissítésével. A tervezett feladat – eszközjavaslat 
összegyűjtése tevékenységterületenként – megoldása elkezdődött, de nem fejeződött be 
az év során, részint a sok felnőtt megbetegedés és karatén-kötelezettség miatt, az online 
konzultáció ez esetben sem hozott megfelelő eredményességet. A feladat a következő 
nevelési évben az újraszerveződő PP munkacsoportra vár. 

4.1.2. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADAT 

Az egészséges életmód alakításának feladata kiemelkedik a feladatok közül, korszerű 
értelmezése kulcskérdés a gyermek felnőttkori várható életminősége szempontjából. A 
szokások megalapozásának időszakában vagyunk, céljainkat és feladatainkat ennek 
tudatában kell meghatároznunk. 

Sokféle és sokszínű megközelítésben, feldolgozásban és programmal igyekeztek a 

feladatellátási helyek és a csoportok a gondolkodás- és életmódváltás szükségességét, 

lehetőségét és örömeit közel hozni a gyerekekhez és esetenként a családokhoz is. 

A munkaterv a pedagógiai programmal összhangban több részfeladatot is meghatároz, a 
megvalósulás a helyi beszámolókból többnyire követhető. 

Alapvető feladata volt minden munkavállalónak az Intézkedési terv maradéktalan 

betartása, melyet a nevelési év folyamán 4 alkalommal módosítottunk a 

jogszabályváltozásoknak, a helyi járványügyi intézkedéseknek és az aktuális helyzetnek 

megfelelően. 

Létrejött az Egészségfejlesztési munkacsoport, melynek célja volt, hogy a témában az 

előző nevelési évben a szülők által kitöltött kérdőív kiértékelésével, az egészségfejlesztési 

stratégia és taktika megalkotásával foglalkozzék. A munkacsoport munkáját 

ellehetetlenítette a pandémiás helyzet.  

A Covid19 járvány pozitív hozadékaként a gyermekek személyi higiéniájának 

megtanítására még nagyobb hangsúly került, különös tekintettel a kézmosás technikájának, 

a helyes tüsszentés és orrtörlés gyakorlására.  

Az ételallergiás gyermekek étkezésére nagyfokú odafigyelés volt jellemző. 

„A nyughatatlan Alfák” TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01001 azonosító számú projekt 

„Alfák mozgásban” és „EFI – játszóház – tápláld egészségesebben” programjainak 

megszervezésére 2020.09.13-án, illetve 2020.10.07-én adódott lehetőség, a halasztott 

programelemek 2021 őszén valósulnak meg. 

4.1.3. AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI, ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS FELADATAI 

Az érzelmi biztonság, a szocializáció, az értékorientáltság kulcs-szavai a nevelési 

területnek. Intézményünk minden csoportjában biztosított a derűs, barátságos, befogadó 

környezet, a gyerekeket kedvező érzelmi hatások érik. A beszoktatás folyamata a családdal 

egyeztetett, a gyermek szükségleteihez igazított, miközben nem hagyja figyelmen kívül a 

pedagógiai szempontokat – a beilleszkedés optimalizált. 
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Az év eleji beszoktatások még a megszokott rendben folytak, majd a korlátozásokkal együtt 

a beszoktatás szabályai is megváltoztak. Mind a szülők, mind a gyerekek nehezen 

tolerálták, hogy térbeli és időbeli korlátokkal kell szembenézniük, de ez csak egy-egy túl 

szorosan kötődő gyermeknél okozott problémát, ott is inkább az anyák számára. 

Hasznos fejleménynek bizonyult a zsilipelés bevezetése – a szülők csak az épületek 

bejáratáig kísérhették gyermekeiket -, melynek bevezetését követően az önállósági 

mutatók gyors fejlődéséről számoltak be a kollégák és a családok egyaránt. Jelzés értékű 

fejleményről van szó, eszerint a gyerekek többségét túlzottan kiszolgálják a szülők, azt is 

megoldják helyettük, amire egyébként már képesek lennének. 

A szocializáció folyamatára több minden volt hatással a családokban és az intézményben 

egyaránt. Kiemelést érdemel a közös élmények hiánya – az elmaradt közös események, 

rendezvények a szociális kompetenciák fejlődésére negatív hatással voltak. 

„A nyughatatlan Alfák” projekt „Alfák a családban” és „Alfa klub” programjainak 

megszervezése részben megvalósult, Dr. Gőbel Orsolya előadásaiba – 2021.04.26., 

2021.05.17. - online kapcsolódhattak be a szülők, az Alfa klub program 2020.10.07-én még 

személyes jelenléttel valósult meg. 

4.1.4. AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI NEVELÉS-FEJLESZTÉS, A TANULÁSSZERVEZÉS FELADATAI 

Az anyanyelvi, értelmi nevelés, fejlesztés, a tanulás szerevezés fontos feladatként jelent 
meg a beszámolókban. Az anyanyelvi fejlesztés területén a személyes példamutatásra, 
beszédre ösztönző környezet megteremtése, a mese, vers, mondóka, báb, dramatizálás, 
anyanyelvi játékok felhasználása törekedtek az óvodapedagógusok a mindennapi 
munkájukban. 

A beszéd és a gondolkodás összefüggése a nevelési folyamatban részvevők előtt jól 
ismert, a tevékenység beszéddel kísérése évtizedek óta bevált gyakorlat. A gyermek 
nyitottsága, természetes érdeklődése új területek és eszközök felé fordul, az ismeretszerzés 
individualizálódik – ennek ismeretében különösen nagy jelentősége van az anyanyelv 
minél jobb színvonalú használatának. 

A tanulási folyamatok módszertanának vizsgálatára, a korszerű tanulásszervezési 
eljárások megismerésére, összegyűjtésére, megosztására neme került sor, ez a következő 
év feladata marad. Nagyobb lépéseket kell tenni éppen a szociális kompetenciák sérülése 
miatt a kooperációs képessége fejlesztése irányába. 

A pedagógiai tevékenységek tervezése folyamatában a célok és feladatok helyes 
elkülönítése még tennivalókat tartogat a jövőre nézve. 

4.1.5. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 SNI, BTMN  

A gyermekek szakértői véleményére építve heti 2x terveztek a kollégák a fejlesztő 

játékokat, a folyamat az egyéni fejlesztési tervekben nyomon követhető. A fejlesztés 

egyénileg, kis csoportokban, csoportosan történt. Fejlesztésüket a Tolna Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Bonyhádi tagozatának gyógypedagógusai, fejlesztőpedagógusai is 

folyamatosan támogatták.  A kollégák a szakemberek véleményét kikérték, tervező 
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munkájukba véleményüket beépítették. A tavaszi ügyeleti rend idején az óvónők online is 

küldték a fejlesztő anyagokat a szülők számára. 

Tehetséges gyermekek 

Intézményi szinten fokozatosan növelni kívánjuk a tehetséggondozásra való felkészülés 

színvonalát. Erre több óvodában is látunk törekvéseket: zeneovi, ovifoci, elmetorna, „Igy 

tedd rá.” A pandémiás helyzet miatt sajnos a munkacsoportnak kevés lehetősége volt a 

tapasztalatcserére.  Szünetelt az együttműködés a Szekszárdi I.sz. Óvoda-Kindergarten-nel, 

tapasztalatcserére 2021 őszén kerül sor. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

A szociális hátrányban élők azonosítása, a gyermekek megfigyelése, a tapasztalatok 

rögzítése, beazonosítása, esetleg nyilvántartásba vétele folyamatos feladat minden 

óvodapedagógus számára. Az óvodák a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival, 

és a védőnőkkel konzultálva igyekeznek segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. 

Azokban a gyermekcsoportokban, ahol a HH, HHH gyermekek száma meghaladja a a 10%-

ot, Fejlesztő programot működtettek a kollégák (Pitypang és Kisvejke óvodák). 

4.1.6. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE, MÉRÉSE 

Mind a bölcsődében, mind pedig az óvodákban a fő tevékenység fontos eleme a gyermek 

megismerése és fejlődésének nyomon követése. A megfigyelés során a gyermekek 

személyes és szociális képességeinek felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, 

technikákat alkalmazunk. A kollégák módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek 

személyes és szociális képességeinek fejlesztésére.  

Az óvodákban a gyermekek fejlődésének nyomon követésére Fejlődési napló szolgál 

óvodába lépéstől iskolakezdésig. Kitöltése megfigyelésen alapul, félévente dokumentálják, 

és elemzik a fejlődést. A fejlődés nyomon követésének számszerű eredménnyel szolgáló 

eszköze az 5 évesek mérése. A pandémia időszaka alatt a családok egy része élt a 

hosszabb idejű távolmaradás lehetőségével, ami nem könnyítette meg a mérés megfelelő 

időben történő lebonyolítását, több esetben a szülők külön időpontra hozták be 

gyermekeiket mérési céllal, segítve a folyamatot. 

A mérési eredmények feldolgozása főleg az év végén nehezen haladt, a beküldés 

kötelezettségét nem minden kolléganő kezeli kellő odafigyeléssel. Az értékelés intézményi 

szintű, a visszacsatoláshoz az elemzés szempontjait pontosítani kell. 

A munkatervi feladatok megvalósulása a beszámolók alapján 

 az öt éves mérésben vannak kicsúszások a megadott időintervallumból (járvány, 
óvodába nem járó gyerekek),  

 az eredményeket a kollégák jól használják a gyermek megismerésének 
folyamatában 

 a mérési eredmények megküldése a munkacsoport vezetőjének több esetben 
csak külön kérésre történt meg 
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 a késedelmes küldés miatt nehézségekbe ütközött az intézményi szintű 
összesítés 

 a szülői tájékoztatás rendszeres és színvonalas, fejlesztő célú 

 a szakértői vizsgálatok kezdeményezése nem ütközött szülői ellenállásba 

A német nyelvi mérés (Beobachtungsbogen) a többszöri próbálkozás ellenére 

informatikai problémák miatt meghiúsult. A saját, egyszerűbb mérőanyag jól használható, 

értékelése azonban nem megfelelő.  

Az intézményben folyó mesterprogram eredményei Lukács Józsefné mesterprogram-

dokumentációjában követhető nyomon. 

4.1.7. A NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS FELADATAI 

A német nemzetiségi csoportok a nemzetiségi irányelvek, a Varázskapu Pedagógiai 

Program és a vonatkozó éves munkaterv alapján végzik feladataikat. 

Intézményünkben a német nemzetiségi feladatok ellátásának személyi feltételei 

kifejezetten jók, minden nemzetiségi csoportban 2 megfelelő végzettséggel rendelkező 

németes óvodapedagógus látja el a feladatokat, nincs tartósan távol lévő kolléganő. 

A nemzetiségi csoportok számának csökkenése nem okozott gondot a gyermekek 

elhelyezésében. Férőhelyhiány a Liget óvoda Nyuszi csoportjában mutatkozott, a 

családoknak a két nemzetiségi óvoda csoportjait ajánlotta fel az intézményvezető a felvételi 

döntés meghozatalát megelőzően, a szülők egy része élt a lehetőséggel. 

A Ficánka és Liget óvodákban lévő nemzetiségi csoportok a két nemzetiségi óvoda 

csoportjaihoz képest elszigeteltebben működnek, sok tekintetben alkalmazkodnak a 

körülöttük lévő magyaros csoportokhoz. 

A nemzetiségi csoportok sajátos feladata a nemzetiség nyelvének és identitásának 

közvetítése, aktív nyelvhasználatra szoktatás – melyet egyénenként és csoportonként is 

különböző szinten valósítanak meg. A megfelelő intenzitású nyelvhasználatra törekvés 

tetten érhető, többen nagyobb lépéseket tettek ez irányba, de a napirend mindenki 

számára tartogat lehetőségeket. 

A természetes nyelvhasználatra törekvés akadálya lehet a nyelvi készültség színvonala, 

ezért a következő időszak feladata olyan nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása, amely 

megfelelő intenzitással fejleszti a nyelvi kompetenciákat. 

A kétnyelvű tervezés megvalósul, a csoportnaplók szakszerűbbek, tartalmi szempontból 

megfelelnek az elvárásoknak. 

A tevékenységi tervekben megjelennek a németség hagyományai, ünnepi szokásai, sajátos 

tevékenységei, minden óvoda és csoport szervez nemzetiségi hetet. A nemzetiségi hetek 

külső helyszínen vagy személlyel tervezett programjai a korlátozások miatt nem tudtak 

megvalósulni. 

A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés feladatainak megvalósítását a „Regenbogen” 

Német munkaközösség Máté Klára vezetésével segíti. A munkaközösség gyűjtőmunkába 
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kezdett, a tevékenységi tervek részletes kidolgozása megkezdődött, a gyűjtésben minden 

német nemzetiségi óvodapedagógus részt vesz. 

A folyamatos járványügyi készültség nem tette lehetővé a tervezett belső ellenőrzés 

lefolytatását, a nemzetiségi csoportok munkájába (Malom óvoda) a minősítési eljárásokat 

megelőző támogató látogatások alkalmával nyert bepillantást az intézmény vezetése., 

ahogy az ezt megelőző évben erre a Szélkakasos óvodában is sor került. 

A járványügyi készültség mellett és ellenére minden nemzetiségi csoportban sokféle, 

színes program várta a gyerekeket, a kollégák az ünnepek, jeles napok, hagyományok 

mentén tervezték és szervezték a csoportok életét. 

Az elmúlt év vesztesége a német tánc, ami az óvodaelhagyási tilalom, a tormaszoba hiánya, 

valamint a csoportok keveredésének tilalma miatt nem került megszervezésre. 

A Német Önkormányzatok (Bonyhád, Kisdorog) anyagi eszközökkel segítik a csoportok 

tevékenységét, a kollégák a Bonnharder Nachrichten-ben adnak hírt saját óvodájuk 

eseményeiről – az elmúlt évben a már említett okok miatt kevesebb alkalommal. 

4.1.8. TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi a 2. sz. pedagógus kompetencia indikátorait, elvárásait, nyomon 

követhető benne a pedagógiai folyamatok egymásra épülése, az éves munkatervi feladatok 

megvalósulása.  A pedagógiai tervezés csoportnapló-dokumentuma élményeken, a 

gyermek előzetesen megszerzett ismeretein, a tevékenység célján, a megfigyelések, 

mérések eredményein alapul. Csoportprofilja jól kidolgozott, megfelelő részletezettségű. A 

pedagógiai program indikátorai számszerűsített módon jelennek meg a tervezésben, a 

differenciálás átgondolt, a képességfejlesztés hangsúlyos. Az óvoda belső világának 

szervezeti és tartalmi jellemzői tükröződnek benne, a csoport élete jól nyomon követhető 

belőle. A napló teljes évre vonatkozóan tartalmazza a tevékenységi terveket – negyedéves 

bontásban.  

Az elmúlt nevelési évben lehetőség nyílott az elektronikus napló (Classroom alkalmazás) 

használatára, mellyel a csoportok fele élt. A beszámolókból jól látható, hogy használata nem 

volt zökkenőmentes, a megfelelő online program kiválasztásához az intézmény külső 

informatikai segítséget vesz igénybe, az egyeztetés 2021 nyarán megkezdődött. 

A csoportnaplók év végi elemzését az intézményvezető helyettesek végezték el, a 

tapasztalatokat a nyitó értekezleten osztották meg a nevelőtestülettel. 

Az egyéni fejlesztési terv a kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlesztésének 

dokumentuma, tartalma szoros összefüggésben van a szakértői véleményfejlesztésre 

vonatkozó, valamint a gyermek fejlődési naplójának és elvégzett 5 éves méréseinek 

megállapításaival. A fejlesztési tervek ellenőrzése a feladatellátási hely vezetőjének 

feladata, melyet a kollégák a munkatervben meghatározott időpontokban, 2 alkalommal 

elvégeztek. A visszacsatolás egyénileg, szóban történt. 

A munkatervi feladatok megvalósulása a beszámolók és a naplóellenőrzések alapján 
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 a nevelési tervek a csoportprofilokra épülnek 

 a célok és feladatok különválasztásában érzékelhető a fejlődés  

 a heti témák illeszkednek a külső világ tevékeny megismerésében tervezett 
témához, tartalomhoz 

 a differenciálás átgondolt, a képességfejlesztés hangsúlyos 

 a projekt – és témahét értelmezésében eltérések tapasztalhatók 

 kooperatív technikák kevéssé vannak jelen – inkább a csoportmunka jellemző 

 a heti ütemtervek eltérései részben dokumentáltak 

 a testnevelési játékok tervezése egysíkú 

4.2. BELSŐ PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS  

A belső ellenőrzés célja, hogy támogassa a pedagógiai program hatékony megvalósítását, 

melyben az intézmény vezetőjén kívül az intézményvezető-helyettesek, a telephely- és 

tagintézmény vezetők, a munkaközösség-vezetők, az Önértékelési Munkacsoport tagjai 

vesznek részt. A tervezett saját intézményi ellenőrzések célja a kiemelt feladatok 

megvalósításának ellenőrzése. Az ellenőrzésben a fejlesztő szemlélet érvényesül, 

ösztönző és támogató, változásra, önfejlesztésre inspirál. 

A pedagógiai – szakmai ellenőrzés feladata a pedagógus tevékenységének egységes 

szempontok szerinti megfigyelése (hogyan valósítja meg az intézmény nevelési 

feladatait, követi-e az általános pedagógiai elveket, figyelembe veszi-e a gyermekcsoport 

sajátosságait, a gyermek személyiségfejlesztését, stb.).  

A nemzetiségi csoportokban folyó nevelőmunka ellenőrzésének folyamatában szerepet 

kap a kiemelt pedagógiai feladatok megvalósítása mellett a nyelvhasználat gyakoriságának, 

a nyelvi jelenlét folyamatos biztosításának, a nyelvi nevelés hatékonyságának, a 

népszokások, hagyományok ápolásának, valamint a kapcsolattartás módjának kontrollja is. 

A 2020/21-es nevelési évben a járványügyi előírások miatt a belső ellenőrzések – 

beleértve a gyakorlati pedagógiai munkát - feladatellátási hely szinten valósultak meg. 

4.3.INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG  

Az intézményi önértékelési tevékenysége tervezett és szervezett formában zajlik, azt az 5 

éves önértékelési program feladatainak felosztása során összeállított éves önértékelési terv 

szerint valósul meg.  

Az 5 éves önértékelési program utolsó évében a korábbiaknál több, elsősorban pedagógus 

önértékelésre került sor. Ezt részben az aránytalan tervezés, részben az időszak alatt 

bekövetkezett személyi változások (19 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonulása) 

magyarázza. A munkacsoport tagjai teljes erőbedobással küzdötték végig a pandémiával 

páhuzamosan a nevelési évet, elvégezve a tanfelügyeleti ellenőrzések miatt betervezett 

vezetői és intézményi önértékeléseket is.  

Megtörtént a lejárt vagy lejáró önfejlesztési, fejlesztési és intézkedési tervek időarányos 

teljesülése, valamint a kiemelt elvárások vizsgálata is. A kimutatások a dokumentum 

mellékleteiben olvashatók. 
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A munkatervi feladatok megvalósulása a munkacsoport beszámolója alapján 

 az elvárások feltöltésre kerültek az informatikai felületen  
 az éves önértékelési tervet a munkacsoport elfogadta és megvalósította 
 az érintettek tájékoztatása és segítése megtörtént 
 a folyamatok működtetése megfelelő szinten zajlott 
 az éves terv megvalósulásának értékelését a munkacsoport vezetője összeállította 
 az intézményi elvárások teljesülésének szintjét az intézményvezetés elemezte, 

értékelte 

5. INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉS  

5.1. TUDÁSMEGOSZTÁS  

Az értékteremtés a vezetői pályázat stratégiai célkitűzése, a folyamat elemei követhetők 

az intézményi munkatervekben és beszámolókban. A tudásmegosztás különböző szintjein 

is értékeknek kell megjelennie, hogy a felhalmozódó tudás valóban a színvonalában 

egyenletesen emelkedő fejlődést szolgálja. Az emelkedő pedagógiai-szakmai színvonal 

mérce mindannyiunk számára, egyúttal beazonosíthatóan fémjelzi az intézményt a szakmai 

környezetben. A felhalmozott pedagógiai-szakmai tudás belső megosztása a helyi 

nevelőtestületekben, a munkaközösségeken és munkacsoportokon kívül több színtéren 

zajlik. A nevelési értekezlet, a továbbképzés tapasztalatainak átadása, az intézményen 

belül szervezett munkamegbeszélések, bemutató foglalkozások, házi továbbképzések, a 

szakmai konzultációk lehetőséget adnak arra, hogy átadjuk egymásnak megszerzett 

tudásunkat, tapasztalatainkat. 

A járványügyi készültség a belső tudásmegosztás folyamatát is befolyásolta, az óvodaközi 

események teljesen, de még a helyben tervezett tevékenységek is többségében elmaradtak. 

A gyakorlati pedagógiai-szakmai tevékenységgel kapcsolatos tudásmegosztás a 

Mesterprogrammal párosult, melynek egyes tervezett elemei időbeli átütemezéssel, de 

megvalósultak. Az elméleti tudásmegosztás színtere az óvodák és csoportok zárt fb 

csoportjai mellett továbbra is Varázskapu Tudástár zárt facebook csoportja, ahol a 

tudásmegosztás spontán módon történik. 

Az intézményi (nevelőtestületi) szintű belső tudásmegosztás Dr. Gőbel Orsolya online 

előadásainak meghallgatásával valósult meg 2 alkalommal, melyen a szülők is rész vehettek 

jelentkezés alapján. Ily módon sikerült némileg pótolni a nem megszervezhető nevelési 

értekezleteket. 

A járványügyi készültség a munkacsoportok munkáját is nagyban befolyásolta. A 

különböző feladatellátási helyek között a személyes kontakt minimálisra csökkent, ami 

nem tette lehetővé a munkacsoportok hatékony működését. Többnyire online tartották a 

kapcsolatot egymással. 

5.2. SZERVEZETFEJLESZTÉS  
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Az intézmény munkaszervezete erősen tagolt, a 11 feladatellátási hely 10 épületben 

működik, a feladatellátási helyek egy része fizikailag más településen helyezkedik el, a 

vezetőtestület 12 tagú, a bölcsődei nevelés-gondozás feladata már 4 csoporttal van jelen a 

köznevelési alapfeladat mellett – a felsorolás jelzi, mennyire összetett feladat a vezetés 

számára a szervezetfejlesztés ilyen feltételek mellett.  

A teljes munkaszervezetet megcélzó szervezetfejlesztésre nem volt lehetőség a 

2020/21-es nevelési évben, annak egyes feladatait helyi szinten kellett megoldani. A közös 

együttlétek hiánya nem volt és nem lesz jó hatással a munkaszervezetre, reményt ad a 

következő nevelési év nyitó értekezletének és az elmaradt Varázskapu nap 

megszervezhetősége. 

A helyben szervezett munkatársi értekezleteket és munkamegbeszéléseket az aktuális 

helyzet függvényében a vezetők megtartották. 

A vezetőtestületi értekezletek online bonyolítása a kapcsolattartást és 

információáramlást lehetővé tette, a munkaszervezet működését közvetlenül nem, a 

testület működését azonban befolyásolta. 

A bezártság és korlátozások miatti év végi mentális kifáradás miatt az 

elégedettségmérések lebonyolítása nem történt meg sem szülői, sem munkavállalói 

körben. 

A munkaköri leírások frissítése (9. pedagógus kompetencia elvárásainak beépítése) szintén 

elmaradt. 

5.3. KAPCSOLATRENDSZER MŰKÖDTETÉSE  

A kommunikációs csatornák biztosítják az információk áramlását, ami a nagyságrendből 

következően tetemes mennyiségű. A belső kapcsolati háló működése biztosított, a 

Varázskapu Tudástár működtetése tovább folytatódott a közösségi oldalon, ahol az 

intézmény összes vagy több munkavállalóját érintő belső információk és szakmai anyagok 

megosztása történt. 

A külső partnerek (szülők) felé irányuló elektronikus kommunikáció hatékonynak 

bizonyul az információk gyors továbbíthatósága szempontjából, egyértelmű hátrány 

azonban az esetenként nem megfelelő színvonalú és stílusú, vélelmező, a tényeket elferdítő, 

hangulatkeltő kommunikáció.  

A munkatervi feladatként megjelölt, az elektronikus kapcsolattartás szabályainak 

kidolgozására nem került sor, az elvárásokat a partnerek szóban egyeztették. 

5.3.1. KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

Az intézmény nyitott a külső kapcsolatok ápolására. A partnerek bevonásával történik 

meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők beazonosítása. 

A kapcsolattartás tartalomleírását az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés feladatként 

rögzítette – a meglévő tartalomleírások kiegészítése folyamatban van. 
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Fenntartó önkormányzat, települési önkormányzatok 

Az intézményvezető személyi, működési, gazdasági kérdésekben a fenntartó Bonyhád 

Város Önkormányzatával, valamint a települési önkormányzatokkal egyeztet. Az 

intézményt érintő tervezett és rendkívüli eseményekről folyamatosan tájékoztatta a 

megfelelő személyt, a működést érintő fontos döntéseket megelőzően egyeztetett. Külön 

figyelemmel volt a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályok változásainak 

figyelemmel kísérésére, az intézmény belső dokumentumait egyeztetést követően 

aktualizálta, a működést ellenőrizte. 

A tagóvodák vezetőinek kapcsolattartása folyamatos volt a települési önkormányzatokkal, 

az óvodában folyó nevelőmunkáról, eseményekről, rendezvényekről, valamint a hatályos 

Intézkedési tervről tájékoztatták azokat.  

GESZ 

A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Gazdasági Ellátó Szervezet, mint önálló költségvetési 

szerv látja el. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, valamint a gazdálkodással 

kapcsolatos jogosultságokat együttműködési megállapodás rögzíti. A gazdasági szabályzó 

dokumentumok kiterjesztése megtörtént, a GESZ vezetője segítséget nyújtott az intézményi 

belső szabályzó dokumentumok elkészítéséhez, módosításához. 

Az ÁSZ ellenőrzés kapcsán az intézmény és a GESZ, valamint más intézmények között 

szoros, egymást segítő együttműködés alakult ki 2021 nyarán. 

Német Önkormányzat 

A bonyhádi és vidéki Német Önkormányzatok illetékességi területe a nemzetiségi óvodák, 

csoportok tevékenységére terjed ki. Az együttműködésért tartalmas megszervezéséért, az 

együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításáért az intézményvezetőn kívül a 

telephely- és tagóvoda vezetők is felelősek. A nemzetiségi óvodák, csoportok tájékoztatják 

az illetékes önkormányzatot rendezvényeikről, programjaikról. Az önkormányzatok 

pályázatok útján nyújtanak anyagi támogatást a nemzetiségi óvodáknak/csoportoknak. A 

2020/21-es nevelési év nem adott lehetőséget a személyes kontaktusra, a Német 

Önkormányzat nem folytathatta az eszt megelőző évben megkezdett csoportlátogatásokat 

(Szélkakasos óvoda). Az intézményi döntések folyamatának (új nemzetiségi csoport 

indítása, szülői igények, kezdeményezések kezelésének eljárásrendje) jogszabályi és egyéb 

szempontjai szerint kialakított protokolljáról az intézményvezető tájékoztatás nyújtott. 

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

A megkötött együttműködési megállapodás megvalósítása mindkét fél feladata, továbbra is 

kiemelten odafigyelünk szociális helyzetből eredő hátrányok kompenzálására – elsősorban 

a pedagógia eszközeivel. A fejlesztő foglalkozások megvalósításáról, a 

hátránykompenzációról az intézményvezető számol be, személyes beszámolóra a 

korlátozások miatt a korlátozások miatt nem került sor. Az önkormányzat rendszeres 

anyagi támogatásban részesíti a Pitypang óvodát. 

Szülői Szervezetek 

A szülői szervezetekkel minden telephely és tagóvoda az SZMSZ előírásai és a helyben 

szokásos rend szerint tartja a kapcsolatot. A szülők képviselői élhetnek és élnek a 
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jogszabályokban rögzített döntési, egyetértési és véleményezési jogköreikkel. A 

feladatellátási helyek a korlátozásokkal párhuzamosan egyeztettek a szülői szervezetek 

képviselőivel a tervezett programok megvalósításának lehetőségeiről. 

A SZÜSZ véleményt alkotott az év közben módosított Szervezeti és Működési Szabályzattal, 

valamint a Házirenddel kapcsolatban. 

Alapítványok 

Az alapítványok kuratóriumaival a telephelyvezetők (Malom, Szélkakasos, Ficánka) tartják 

a kapcsolatot, egyúttal közvetítenek a szülői szervezetek és az alapítvány között. 

Család- és Gyermekjóléti Központ és a Bonyhádi Járási Hivatal Hatósági, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 

A Gyermekjóléti Szolgálattal elsődlegesen azok a feladatellátási helyek tartanak fenn szoros 

kapcsolatot a gyermekvédelmi felelősök által, ahol magasabb a hátrányos és halmozottan 

hátrányos gyermekek aránya. A jelzőrendszer működtetése minden feladatellátási hely 

feladata, különösen rendszertelen óvodába járás és az igazolatlan hiányzások figyelemmel 

kísérésében. A pandémia előtt személyes részvétellel megtartott fórumok, 

esetkonferenciák, szakmai tanácskozások helyett telefonos, online, esetleg személyes 

kapcsolattartásra volt lehetőség a nevelési évben, ez az ügymenetet nem befolyásolta. 

TMPSZ, EGYMI 

Feladatunk az ellátás feltételeinek biztosítása mellett a folyamatos tájékozódás és 

együttműködés a pszichológussal, logopédusokkal, gyógypedagógusokkal, 

gyógytestnevelőkkel, valamint a problémajelzés az ellátatlan gyerekek, óvodák esetében. A 

csoport óvodapedagógusai időben jelzik a gyermekkel kapcsolatos problémákat, 

kezdeményezik a szükséges vizsgálatokat, de a mérések lebonyolításában is 

közreműködnek. A beiskolázás szabályainak változása miatt az együttműködés szorosabbá 

vált, figyelembe vesszük a partneri jelzéseket akár tartalmi, akár időkeretre vonatkozó, 

akár egyéni egyeztetési igényre vonatkoznak. 

Köznevelési intézmények 

Az általános iskolákkal kialakult együttműködés hagyományai hosszú évekre tekintenek 

vissza, 2020 őszén első alkalommal maradtak el az iskolalátogatások a korlátozások miatt. 

A beiskolázás szabályainak változása miatt külön figyelmet fordítunk arra, hogy a 

tanköteles gyermekekkel kapcsolatos információk időben eljussnak az iskolákba. 

Közművelődési intézmények 

A köznevelési intézmények közül az óvodai rendezvényeknek helyet adó művelődési 

központtal alakult ki a legszorosabb kapcsolat, rendezvényeiken az óvodák csoportosan 

jelen vannak, de gyakori a részvétel a könyvtári programokon, és a múzeum 

rendezvényein. A 2020/21-es nevelési évben a járványügyi korlátozások miatt nem volt 

lehetőség a közművelődési intézmények szolgáltatásait igénybe venni. 

Kivételt képez a Deutsche Bühne Ungarn helyben szervezett előadása a Szélkakasos 

óvodában 2020 októberében, mely a megyei önkormányzat támogatásával valósult meg. 

Egészségügyi szolgálatok és szolgáltatók 
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A bölcsődei ellátás folyamatos gyermekorvosi kontroll mellett történik, az óvodákban a 

fogszakorvosi szűrés és a védőnői tevékenység jellemző. Utóbbira folyamatos szükség van 

azokon a helyeken, ahol a higiénés körülmények nem megfelelőek a hátrányos helyzetben 

lévő családoknál. A bölcsődei ellátás kontrollja a pandémia ellenére folyamatos volt, Dr. 

Bese Zsuzsanna személyesen és telefonon is tartotta a kapcsolatot a bölcsődevezetővel. 

Történelmi egyházak 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény fakultatív hitoktatásról szóló 35. § 

(2) bekezdése együttműködést, egyeztetési kötelezettséget ír elő a történelmi egyházakkal, 

illetve a hitoktatókkal. A hittan foglalkozások azokon a helyeken tudtak megvalósulni a 

korlátozások bevezetése után, ahol helyben dolgozók között van hitoktatói tanfolyammal 

rendelkező óvodapedagógus. A külsős hitoktatók által tartott foglalkozások 2020.11.11. 

után az Intézkedési terv szabályai miatt szüneteltek. 

5.4. PEDAGÓGIAI-SZAKMAI IRÁNYÍTÁS  

A szakmai irányítás elsődleges feladata stratégiai célok eléréséhez vezető taktikai 

lépések kidolgozása, melyben az elért eredmények megőrzése és továbbfejlesztése 

ugyanúgy feladat, mint a még hátralévő célok felé haladás biztosítása. A szakmai fejlődés 

egyenletes intézményünkben, a folyamatok átláthatók, a megvalósítás tudatosabb, 

magasabb színvonalú. 

A nevelőtestület felkészültsége jó színvonalú, a szakmai önbecsülés-önértékelés javul, 

több a bátorság a megmérettetésre is, 9 PED I-be sorolt kolléganő vállalta a PED II. fokozat 

elérését megcélzó minősítési eljárást 2021-ben. A feladatként megjelenő támogató 

látogatások az intézményvezető helyettesek bevonásával megvalósultak, intézményi 

delegáltként folyamatosan segítették a kollégák felkészülését a minősítésre. 

Az önértékelés jó eszköz a kiemelkedő területeke beazonosítására, a szakmai önbecsülés 

fejlesztésére. A tanfelügyeleti ellenőrzésekre felkészülés rávilágít a fejleszthető 

területekre, segít a fejlődés nyomvonalának pontosabb megtervezésében. 

5.5. TANÜGYIGAZGATÁSI FELADATOK 

Az intézmény jogszerű és szabályszerű működése biztosított volt, a határidős feladatok a 

tervezettek szerint valósultak meg. 

Feladat Felelős Határidő 

KIR adatbázis pontosítása óvodatitkár 2020.09.30. 

Felkészülés a statisztikai adatszolgáltatásra és a 
normatíva korrekcióra adatgyűjtéssel és ellenőrzéssel 

int.vez. 
vez.test. 

2020.09.30. 

KIR STAT adatszolgáltatás 
int.vezető 
int. admin. 

2020.10.15. 

Népességadatok lekérdezése a beíratáshoz int.vez. 2021.03.01. 

Beíratás engedélyeztetése  
int.vez. 
int.vez.h. 

2021.02.29. 
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Óvodai beíratás lebonyolítása int.vez. 2021.04.21-23. 

5.6.  GYERMEKVÉDELEM, ESÉLYEGYENLŐSÉG, FEJLESZTŐ PROGRAM 

A gyermekvédelmi feladatok ellátása minden óvodapedagógusnak és kisgyermeknevelőnek 

munkaköri kötelessége, minden érintett információkat szolgáltat a belső jelzőrendszer 

működéséhez. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal elsősorban feladatellátási hely 

szintű a kapcsolattartás, a gyermekvédelmi nyilvántartások vezetése, az esetek 

figyelemmel kísérése, a gyermekvédelmi tevékenység helyi szintű értékelése és értékelése 

a gyermekvédelmi felelős, illetve a feladatellátási hely vezetőjének feladata.  

A pandémia családok életkörülményeire, jövedelemviszonyaira, életszínvonalára, 

szokásaira, lehetőségeire gyakorolt hatása közvetlenül még viszonylag keveseknél 

érzékelhető, de a szociális hátrányban élőket már megviselte. Még nagyobb odafigyelést 

igényel a jövőben a leszakadó réteg - azon belül is a gyerekek sorsa -, a gyermekvédelmi 

feladatok ellátása során a kollégák új, ismeretlen helyzetekkel találhatják magukat 

szemben. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek belső aránya két feladatellátási 

helyen (Pitypang, Kisvejke) fejlesztő program szervezését tette szükségessé (20/2012 

EMMI rend. 173. § (1) szerint) a 2020/21-es nevelési évben is.  

5.7.  HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS  

A humán erőforrás biztosításának nehézségeire a többszöri álláshirdetés sem hozott 

megoldást. A tagóvodákban már jó ideje nehéz betölteni a megüresedő óvodapedagógus 

álláshelyeket. A dajkai bérnél alacsonyabb Gyakornoki bér nem vonzó, a pályakezdők vagy 

megkeresik azokat a helyeket, ahol munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítéssel 

számolhatnak induláskor, vagy más területen vállalnak munkát.  

Meghirdetett álláshelyek, eredménytelen pályázati eljárások 2020/21 

1. Izmény részmunkaidős óvodapedagógus határozatlan idejű 
2. Váralja óvodapedagógus határozott idejű 
3. Kisvejke óvodapedagógus határozatlan idejű 

A működőképesség biztosítása pedagógiai asszisztensek alkalmazásával volt megoldható, a 

tendencia várhatóan a következő nevelési évben folytatódik. A jogszabály lehetőséget 

biztosít a szervezett foglalkozásokon kívüli időszakban a nevelő-oktatómunkát segítő 

munkakörben dolgozók gyermekcsoportban történő munkavégzésére, a gyermekfelügyelet 

biztosított, de az állandó délelőttös munkabeosztásban dolgozó óvodapedagógus 

számára nagy teher a heti 32 kötelező óraszám mellett, esetleg vezetői feladatok ellátása 

mellett a teljes nevelési évben helytállni. 

NOKS munkakörbe és kisgyermeknevelő munkakörbe nem okoz nehézséget pótolni a 

hiányzó munkaerőt, a környéken nagyon sokan szereztek dajka végzettséget és pályáznak a 

megüresedett helyekre. 
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Az intézmény működőképességét 2020/21-ben erőteljesen befolyásolta a járvány 

megjelenése az óvodai csoportokban november-december és február-március hónapokban, 

több feladatellátási helyen betegedtek meg munkavállalók, de a velük vagy a 

gyermekcsoporttal együtt karanténba kerülők száma sem volt alacsony.  

Bonyhád városában az óvodai feladatellátási helyek telephelyi besorolást kaptak az 

intézmény alapító okiratában, vezetőik nem minősülnek magasabb vezetőnek, a vezetői 

pótlék helyett a fenntartói forrásból biztosított keresetkiegészítés mértéke a legnagyobb 

telephelyen sem éri az egy csoportos tagintézmények vezetőinek pótlékát. 

6. GAZDÁLKODÁSI, ÜZEMELTETÉSI, ÜGYVITELI  FELADATOK 

6.1. GAZDÁLKODÁSI MUNKATERV 

Az intézmény gazdálkodása biztonságos és kiegyensúlyozott. A források bővülése 

lehetővé teszi korábban megkezdett beszerzések folytatását (bútorcsere), az tanfelügyeleti 

intézkedési tervek fejlesztéseinek megvalósítását (laptopok beszerzése), és fedezi az előre 

nem tervezhető kiadásokat.  

Az intézmény munkavállalói egyénileg is odafigyelnek a takarékos működésre, saját 

feladatellátási helyükön a jó gazda szemléletével kezelik az intézményi javakat. 

A 2020-as év a takarékosság éve volt, a kiadásokat a veszélyhelyzet, az elmaradó 

programok, a korlátozott mozgáslehetőségek miatt és az előre nem látható fejlemények 

miatt visszafogtuk. Nem került sor a bútorcsere folytatására, elmaradtak a nyári rövid, 2 

hetes leállások miatt a betervezett festések, ezzel párhuzamosan a korábbi kiadásokhoz 

képest jelentősen több forrást csoportosítottunk át tisztító- és fertőtlenítő szerek 

beszerzésére.  

A 2021-es költségvetés lehetővé teszi a bútorcsere folytatását, a nyári higiéniai festéseket, 

valamint a szükséges beszerzéseket. A beszerzéseket feladatellátási helyenként bemutató 

táblázat a mellékletekben olvasható, kiugróan magas a bölcsődei csoport indulásához 

felhasznált összeg. 2021 nyarán megrendelésre kerültek a bútorokhoz szükséges anyagok, 

több millió forint értékben az udvari játékok, a szállítás jelentős csúszása miatt a számlákra 

az ősz folyamán számítunk. 

A balesetmegelőzés kiemelten fontos feladata nem teljesül a karbantartások gyakori 

csúszása miatt, nem odázható el az intézményi karbantartói állás kezdeményezése. 

A határidős feladatok az alábbiak szerint teljesültek: 

Feladat Felelős Határidő 

Munkaruha szabályzat módosítása intézményvezető 2020. 12.31. 

A vezetőtestület tájékoztatása a 2019. évi 
költségvetési források időarányos felhasználásáról 

intézményvezető 2020.11.30. 

Költségvetési előirányzatok figyelemmel kísérése, 
átcsoportosítások kezdeményezése 

intézményvezető 2020.11.30. 



Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 

Beszámoló 2020-2021 

32 

Pót-előirányzati kérelem benyújtása szükség esetén intézményvezető 2020.11.30. 

2021-es költségvetés előkészítése 
intézményvezető 

pü. ügyint. 
2021.01.03. 

A vezetőtestület tájékoztatása a 2021. évi 
költségvetési kondíciókról, a beszerzések 
megtervezése, ütemezése 

intézményvezető 

pü. ügyint. 
2021.02.15. 

6.2. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

A gazdálkodás belső ellenőrzési folyamatai a törvényes működéssel, a hatékony 

forrásfelhasználással, a vagyonvédelemmel, az adminisztrációs kötelezettség teljesítésével  

összefüggő kérdéseket vizsgálja.  

A szabályzó dokumentumok rendelkezésre állnak, a munkavállalói kör megismerte a 

vonatkozó szabályzatokat, betartásukat különböző szinteken, folyamatosan ellenőrizzük. 

Feladat Felelős Határidő 

A dolgozók eü. alkalmassági vizsgálatának nyomon 

követése 
óvodatitkár folyamatos  

Munka-és védőruha juttatás nyomon követése 
pénzügyi 

ügyintéző 
folyamatos 

A munkafegyelem, a takarékosság, az intézményi 

tulajdon védelmére szolgáló előírások  betartásának 

ellenőrzése 

intézményvezető, 

vezetők 
folyamatos 

Munka- és tűzvédelemi dokumentumok vezetésének 

nyomon követése – kapcsolattartás az új tűzvédelmi 

megbízottal 

pénzügyi 

ügyintéző 

szemléket 

követően 

Veszélyes anyagok tárolásának, felhasználásának 

ellenőrzése 

telephely- és 

tagóvoda vezetők 

pótlást 

megelőzően 

7. SZAKMAI MŰKÖDÉSI FELADATOK 

7.1. ÉRTEKEZLETEK RENDJE  

A 2020/21-es nevelési év nyitó értekezletét a járványügyi korlátozásokra való tekintettel, a 

tervezettől és a hagyományoktól eltérően mindenki a saját feladatellátási helyén tartotta 

meg. A záró értekezlet 2021 júniusában elmaradt, a 2021/22-es nevelési év nyitó 

értekezletével együtt kerül lebonyolításra a VMMK-ban 2021. 08. 30-án.. 

A Bölcsődék napja a hatályos védelmi intézkedések miatt elmaradt, a bölcsőde az új 

adminisztráció miatt munkamegbeszélésekkel pótolta a kieső belső szakmai képzést. 

A nevelőtestület a „A nyughatatlan Alfák” projekt keretében Dr. Gőbel Orsolya online 

előadásain vett részt, ez a megoldás szolgált a nevelési értekezletek pótlására. 
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7.2. SZAKMAI MUNKAÖZÖSSÉGEK, MUNKACSOPORTOK 

A munkaközösségek, munkacsoportok tervezett tevékenysége áldozatul esett a 

pandémiával összefüggő korlátozásoknak. A feladatellátási helyek átjárhatósága 

novembertől májusig megszűnt, ellehetetlenítve ezzel minden olyan szakmai 

csoportosulást, amelyben különböző feladatellátási helyek együtt képviseltetik magukat. 

A kitűzött célokat nem érték el, a feladatoknak töredékét sikerült megvalósítani. Ez alól 

egyetlen kivétel volt – az Önértékelési munkacsoport helyben, egymás segítve oldotta meg 

a feladatokat. 

Munkacsoport Vezető Tagok 

Önértékelési munkacsoport ÖMCS Balogh Zsuzsanna 9 

Feladata 

Az intézmény éves önértékelési terve végrehajtásának szervezése, 

ellenőrzése, értékelése, az önértékelési munkacsoport irányítása. A 

betervezett önértékelések lebonyolítása. Az elvárásrendek teljesülésének 

vizsgálata, javaslattétel a kiegészítésre, módosításra. Az 5 éves önértékelési 

program teljesülésének értékelése.  

Határidők 

az éves 

önértékelési 

tervben 

A Pedagógiai Program módosítása más egyéb okból sem tűr halasztást, a következő 

nevelési évben korlátozásoktól függetlenül kell megoldást találni a csoport eredményes 

működésére. 

7.4. NYÍLT NAPOK  

Második éve nehezíti a már járó gyermekek, és a leendő gyermekek szüleinek 

tájékozódását a tervezett nyílt napok elmaradása. A szülők nem jutnak elegendő 

információhoz, nem tudnak megismerkedni az adott feladatellátási helyen dolgozó 

felnőttekkel, a gyerekek nem ismerik meg a helyet, így a törlés a beszoktatás folyamatára is 

hatással van, hiszen a gyerekek bizalmatlanabbak a sosem látott környezetben. 

A beíratás hatékonyságát is megzavarja, többször fordul elő a nem kellően átgondolt 

döntés, a kért óvoda módosítása egy másikra, de leginkább az átirányításokat nehezíti meg 

a szülők bizalmatlansága a meg nem ismert másik feladatellátási hely iránt. A problémát – 

ha újra fennáll – a következő nevelési évben kezelni kell, a megoldás kimunkálása a 

vezetőtestületre vár. 

A bölcsődei nyílt napot az időpont szabadon tervezhetősége miatt a könnyítések után 

szülői részvétellel meg tudták tartani a kollégák. 

7.5.  A FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2020. szeptember 01-től folyamatosan és 

fokozatosan történt. A 3. életévüket 2020.08.31-ig betöltő gyermekek óvodakötelesek, a 

nevelési év első óvodai napján kezdték meg az óvodát, a nem óvodaköteles gyermekek 
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érkezésének időpontja szülői egyeztetést követően alakult ki. A beszoktatás alatt mind a 

szülők, mind a gyerekek jól tolerálták a szülői szájmaszk viselését, ill., hogy a beszoktatás 

az udvaron és a megszokottnál gyorsabb ütemben zajlott. 

A készség- és képességfejlesztő foglalkozások minden csoportban 2020. szeptember 1. 

és 2021. május 31. között kerültek megszervezésre. A nyári hónapokban szabadidős 

tevékenységek tervezése történt.  

7.6. A NAPIREND, AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK  

A napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint –

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A 

szülők a délutáni pihenő után folyamatosan vihetik haza gyermeküket. Indokolt esetben a 

szülő gyermekét rendszeresen ebéd előtt vagy után, esetenként napközben is elviheti. 

A házirend meghatározza a reggeli érkezés időpontját, melynek betartása évek óta 

nehezen sikerül. Továbbra is fontos érvényt szerezni a szabálynak, hogy a gyermek 

számára elegendő idő álljon rendelkezésre a szabad játékra. A feladatellátási helyek 

kiemelt feladata a bejárati ajtók zárása 8.30-kor, a notóriusan későket folyamatosan 

figyelmeztetjük, de sok éves tapasztalat, hogy az állandóan késő szülő inkább a reggeli 

kényelmet, a késői indulást választja, a gyermek szempontjából fontos, szociális 

kompetenciákat erősítő óvodai játék helyett. A meggyőzés szinte hasztalan. 

A bölcsődei napirend a családok igényeihez, a gyermekcsoportok életkori összetételéhez 

és a gondozási-nevelési célkitűzésekhez igazodik. 

7.7. FAKULTATÍV HIT-ÉS VALLÁSOKTATÁS  

Szülői igények alapján, a szülői szervezetek véleményének kikérésével szerveződik 

óvodáinkban a hitoktatás, a napirend adta lehetőségeket figyelembe véve, a történelmi 

egyházak által megbízott személyek – római katolikus, evangélikus és református 

hitoktatók – vezetésével. A kényszerű szüneteltetés miatt bőven van pótolni valója a 

hitoktatóknak. 

7.8. ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK 

A járványügyi készültség miatt az óvodai ünnepélyek az Intézkedési tervnek és az 

intézményvezetői utasításnak megfelelően voltak megszervezhetők, jellemzően év elején és 

év végén nyílt lehetőség szülői jelenléttel megtartani a rendezvényeket. 

7.9. SZÜLŐI ÉRTKEZLETEK ÉS FOGADÓÓRÁK  

A nevelési év eleji szülői értekezleteket a szabadban megfelel távolságtartás mellett 

szervezte meg minden óvoda. A továbbiakba a fogadóórák többnyire online vagy telefonos 

konzultációval zajlottak.  A szülőkkel való személyes találkozások csökkenése miatt minden 
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óvodában törekedtek az óvodapedagógusok az online térben videókat, fényképeket 

közzétenni, bemutatva az óvodai élet mindennapjait.  

A gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatában keletkezett dokumentumokat a 

kollégák a szülőkkel megismertették. 

7.10. ÓVODAI BEIRATÁS 

A 20/2012-es EMMI rendelet 20. § (1) által meghatározott időintervallumban 2021.04.20. 

és 2021.05.20 között került sor az óvodai beíratásra, mely az idei nevelési évben is 

elektronikus úton, vagy a jelentkezési lap leadásával történt.  

A felvételi döntést megelőzően számos egyeztető beszélgetésre, telefonhívásra került sor az 

átirányítások magas száma miatt. A Liget óvodába irányuló túljelentkezés olyan 

mértékűnek bizonyult, amit még átirányítással is nehéz kezelni.  

7.11.MUNKATÁRSI ÉRTEKEZLET  

Munkatársi értekezletet a távolságtartás szabályait figyelembe véve két alkalommal 

tartottak a telephely- és tagóvoda vezetők. Az intézményvezetés a korábbi gyakorlattól 

eltérően a korlátozások miatt távol maradt. 

7.12. ÓVODAI RENDEZVÉNYEKRE, ESEMÉNYEKRE  VONATKOZÓ VEZETŐI 
RENDELKEZÉS  

A rendelkezés az Intézkedési tervvel összhangban fogalmazta meg a nevelési év kezdetén a 

szabályokat, melyek visszavonásig, illetve módosításig voltak érvényben, közlésük 

elektronikus formában történt. Az Intézkedési terv 1-5. verziószámmal szabályozta az 

intézményműködést. 

Megvalósítható óvodán belül zárt térben 

 minden saját csoportba szervezett program - melynek részvevő a csoportba járó 
gyerekek és a csoporthoz tartozó felnőttek (témanap, témahét, projekt, világnap, 
ünnep, esemény, bemutató, gyalogos kirándulás) 

 SZÜSZ megbeszélés és csoport szülői értekezlet a távolságtartás biztosításával és 
maszk használattal 

Nem valósítható meg óvodán belül zárt térben 

 összevont szülői értekezlet 

 közös, több csoportos rendezvény, ünnep (mese, színház) 

 külsős jelenlétével vezetett foglalkozás vagy esemény (tánc, madárovi, fotózás) 

 munkadélután, adventi süteményvásár, felnőtt jóga,  elsősök visszahívása 

Megvalósítható óvodán belül a szabadban 

 közös programok a gyerekeknek - közös játékok, mozgás-sport, versenyjáték, 
ünnepek-ünnepélyek, zártkörű események 

 minden, amit zárt térben meg lehet szervezni (témanap, témahét, projekt, világnap, 
ünnep, esemény, bemutató) 
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Nem valósítható meg óvodán belül a szabadban sem 

 szülői részvétellel vagy külsős közreműködésével szervezett rendezvény, program 
(elsősök, fotózás) 

 egészségügyi szempontból problémás esemény - sütivásár 

Megvalósítható óvodán kívül zárt térben 

 múzeumlátogatás – visszavonásra került 

 testnevelés és tánc foglalkozás a tornaszobával nem rendelkezők tanköteleseinek – 
visszavonásra került 

Nem valósítható meg óvodán kívül zárt térben  

 eseményen, szervezett foglalkozáson való részvétel (színház, mozi, múzeumi 
foglalkozás, szereplés, fellépés) 

 a települési rendezvényeken való részvétel egyedi engedélyhez kötött 

 iskolalátogatás, egyházi programok - Balázs áldás, hamvazás 

 a Keresztény csoport templom-látogatásai egyedi engedélyhez kötöttek 

Megvalósítható óvodán kívül a szabadban 

 séták, szobor-látogatások, terményáldás, túranap, gyalogos csoportos kirándulás – 
visszavonásra került 

 egy csoport részvételével szervezett autóbuszos  kirándulás (kizárólag különjárat) – 
visszavonásra került 

 szülői részvétellel szervezett autós kirándulás észszerű létszámhatárral – 
visszavonásra került 

Nem valósítható meg óvodán kívül a szabadban sem 

 olyan eseményeken, rendezvényeken való részvétel, amely teljes csoportok 
keveredésével jár (pl. autómentes nap) 

ZÁRÓ GONDOLATOK  

Az intézményműködés a különböző okból bekövetkezett szünetek ellenére folyamatos volt, 

gondozási-nevelési-pedagógiai feladatainkat a megváltozott helyzethez igazítottuk. A 

bölcsődei gondozás-nevelés a korosztály érzékenysége ellenére jó kihasználtsággal folyt, az 

óvodákban a kollégák a nevelési év közben bekövetkező változásokhoz rugalmas 

tevékenységszervezéssel igazodtak. A folyamatos működés és a mozgalmas nyári hónapok 

megterhelőnek bizonyultak, az induló 2021/2022-es nevelési évben hasonló 

megpróbáltatásokra számít az alkalmazotti közösség és a vezetés egyaránt. 

Bonyhád, 2021.08.30.  

2021.09.22. 

 

……………………………………………….. ………………………………………………….. 

Lukács Józsefné Horváth Klára Katalin 
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int. vez. helyettes intézményvezető
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1. sz. melléklet 

BVBÓ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK  ÉRTÉKELÉSE  

2018-2019 

Önértékelési szempont Belső elvárás Né. 0 1 2 3 Megjegyzés 

1. Pedagógiai folyamatok – tervezés 

Hogyan valósul meg a stratégiai és 
operatív tervezés? 

5. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 
dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 

   

x x 

A munkaközösségek 
munkaterveinek 
kapcsolódásán javítani 
kell. 

Milyen az intézmény  
működését irányító éves  
tervek és a beszámolók  
viszonya, hogyan épülnek  
egymásra? 

9. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján  
történik a következő nevelési év tervezése. 
 

    

x 

 

Milyen a pedagógiai  

programban meghatározott  

gyermeki értékelés működése a 
gyakorlatban? 

16. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési 
terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 
értékelés, amely az értékelő naplóban 
(feljegyzésekben) nyomon követhető. 

17. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/ 
gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek 
megfelelő formában gyermeknek. 

 

  

 x 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Hogyan történik a gyermekek 15. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa    x x  
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szociális hátrányainak 
enyhítése? Az intézmény 
közösségépítő tevékenységei 
hogyan, milyen keretek között 
valósulnak meg? 

információkkal rendelkezik minden gyermek 
szociális helyzetéről.  

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a 
közösségfejlesztésben.  

Új módszerek a szülői 
részvétel eltéréseinek 
kezelésére 

3. Eredmények 

Milyen eredményességi 
mutatókat tartanak nyilván az 
intézményben? 

3. Az intézményi eredmények - helyben szokásos 
megfigyelésen vagy más alapon megszervezett 
mérések, elégedettségmérés, neveltségi mutatók 
eredményei - nyilvántartása és elemzése. 

    

x 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Milyen pedagógus szakmai 
közösségek működnek az 
intézményben, melyek a fő 
tevékenységeik? 

2. A szakmai munkaközösségek működési tervüket (a 
PP és az intézményi munkatervvel összhangban) a 
vállalt feladat alapján maguk határozzák meg. 

 

   

x x 
A munkaközösségek 
segítése személyes 
részvétellel 

Hogyan történik az 
információátadás az 
intézményben? 

8. Az intézmény munkatársai számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. 

    
x 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Hogyan kapnak tájékoztatást a 
partnerek az intézmény 
eredményeiről? 

15. Az intézmény helyben szokásos módon 
tájékoztatja külső partnereit. 16. Rendszeresen 
megtörténik a partnerek tájékoztatása és 
véleményezési lehetőségeinek biztosítása. A 
tájékoztatási rendszer felülvizsgálata és fejlesztése 
folyamatos. 

   

x x 

A partnerek 
véleményezési 
lehetőségei biztosítása 
gyakorlatának 
felülvizsgálata 
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6. A pedagógiai munka feltétele 

Hogyan felel meg az 
infrastruktúra az intézmény 
képzési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, 
céljainak?  

1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai 
program megvalósításához szükséges infrastruktúra 
meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
 

    

x 

 

Hogyan felel meg a humán 
erőforrás az intézmény képzési 
struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak?  

5. Az intézmény rendszeresen felméri a 
szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-
oktató munka humánerőforrás szükségletéről  

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező 
hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 
fenntartó számára. 

    

x 
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2. sz. melléklet 

BVBÓ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK JAVASLATOKKAL  

1. Pedagógiai folyamatok 

1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak koherens kialakítását.  

2. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését 
befolyásoló mérési demográfiai, és más külső mutatók azonosítása, gyűjtése, 
feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény 
jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. A tervezés a nevelőtestület 

bevonásával történik. → 
3. Biztosított a fenntartókkal, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal való 

jogszabály szerinti együttműködés.  
4. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és 

operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
5. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 
6. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai 

céljaival összhangban készülnek. Az operatív tervezés a stratégiai célok 
hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. 
A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben 
megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei.  Az intézmény éves terveinek 
gyakorlati megvalósítása a pedagógusok és a munkaközösségek bevonásával 
történik.  

7. Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra 
tervezett, egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és 
közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, 
gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését 
szolgálják. 

 
 
 
 
 

 
A nevelőtestület nagysága és tagoltsága 
miatt a személyes értékelés és javaslattétel 
módszertana kidolgozásra kerül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 

Beszámoló 2020-2021 

42 

8. Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A beszámolók szempontjai 
illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

9. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő 
nevelési év tervezése.  

10. Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézményi 
belső elvárásokat, valamint a gyermekek és csoportja fejlesztési céljait.  

11. A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges 
eltérések indokoltak.  

12. A teljes pedagógiai folyamat nyomon követhető a tevékenységi tervben, a 
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban. 

13. Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső 
ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen 
céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. Az ellenőrzések 
eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 
önértékelése során is. 

14. Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és 

hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. →  

        Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, 
alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti.  

15. Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése és az 
önértékelési munkacsoport irányítja, az önértékelési folyamatban a 
nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. Az intézményben a gyermekek 
adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési/mérési 
rendszer működik. A gyermekek értékelése az intézmény 

alapdokumentumaiban elfogadott értékelési rendszer alapján történik. → 

16. Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan nyomon követik, a 
gyermeki fejlődését dokumentálják, elemzik, az egyes évek értékelési 
eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet 
készítenek.  

17. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről a partnereknek 
fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak, szüleinek/gondviselőjének 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A mérési, értékelési mutatók 
számszerűsítése  további területekre is 
kiterjed. 
 
 
 
 

A mérőanyagok mellékletben történő 
megjelenítésével kiegészül a PP. 
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és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek. 
18. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása 

során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. → 
        Évente megtörténik a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési 

eredmények elemzése, és a szükséges korrekciók elvégzése. 
19. A problémák megoldására alkalmas módszerek, segítő belső (ötletek, egyéni 

erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai 
támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 
intézménynek. 

A beszámolókban feladatellátási helyenként 
megtörténik az ellenőrzések összesítése. 
 

 
 
 
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

1. A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők a 
személyiségfejlesztési feladatokban elért eredmények. (felzárkóztatás, tehetség 

kibontakoztatása). → 
2. Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát, mely a gyermek 

egész személyiségét fejleszti. 
3. A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas 

módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok. 
4. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes 

és szociális képességeinek fejlesztésére, ez irányú módszertani tudásukat 
megosztják egymással.  

5. A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, 
fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. A megvalósulás nyomon követhető a 
mindennapi gyakorlatban és az intézmény dokumentumaiban. 

6. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkezik az 
intézmény vezetése és az óvodapedagógusok a szociális helyzettel kapcsolatos 
információkkal, a nevelő-felzárkóztató tevékenység során azokat figyelembe 
veszik. 

7. Az intézmény, támogató rendszert működtet: felzárkóztató célú egyéni 
foglalkozást szervez, fejlesztő programot szervez a jogszabály által előírt 

 
 
A tehetséggondozás feladatainak ellátására 
középtávú terv készül. 
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esetben, integrációs nevelési/tanítási módszereket alkalmaz, kapcsolatot tart 
fenn a szakmai támogató hálózatokkal.  

8. Az önálló, cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény 
pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési/tanítási módszerek, 
eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése.  

9. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési 
igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

10. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a 
pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a 

beszámolókból követhető. → 
11. Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a 

gyakorlatban tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. 
12. Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott gyermekcsoportok, 
közösségek fejlesztését.  

13. A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának 
eredményei, különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a 
támogató szervezeti kultúrára.  

14. Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai 
munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos információcserét és 
együttműködést. 

15. Az intézmény nyitott kapcsolatok kialakítására és ápolására, közösségi 
programokat szervez.  
A szülők részt vesznek a közösségfejlesztésben, a szülői szervezet 
tevékenyen részt vállal az óvoda életének szervezésében, véleményével, 

javaslataival segíti az óvoda működését. → 
       A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a 

szülők elégedettek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiemelt munkatervi feladat 
megvalósításnak folyamatát minden 
feladatellátási helyen tárgyi eszközök 
megjelenése kíséri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szülők egyéni és közösségi hatás- és 
jogkörének tisztázása rögzítésre kerül. 
Kiemelt figyelmet kap a virtuális érintkezés 
és kapcsolattartás mikéntje. 
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3. Eredmények 

1. Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás 
eredményessége. 

2. Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés 
szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. 

3. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: a helyben 
szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett  mérések 
eredményei, 6 éves kor után óvodában maradó mutatói, 
elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai 

munkát segítők), neveltségi mutatók. → 
4. N Megfigyelésen alapuló méréseket végeznek a kétnyelvű német nemzetiségi 

nyelvi nevelés eredményességére vonatkozóan a nyelvhasználat arányának 
meghatározására. 

5. Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az 
elvártaknak megfelelő, a beszámolókban dokumentált.  

6. Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről 

szóló információk belső nyilvánosságáról. → 
        Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 

visszacsatolása nevelőtestületi feladat. A belső és külső mérési eredmények 
felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 

7. A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. A gyermekek további 
eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meghatározásra kerülnek egyes mérési 
területekkel összefüggő sikerkritériumok. 
 
 
 
 
 
A mérési eredmények intézményi szintű 
közzététele megvalósul. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

1. Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése 
jellemző.  

2. Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési 
körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az 
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intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.  
3. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.  
4. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli 

együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik 
a munkájukra.  

5. A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek 
tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással 
és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák 
megoldásában. 

6. Az intézményben jó színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés. A belső 
tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot 
vállalnak. 

7. Az értekezletek összehívása az éves munkatervnek megfelelően történik. 
8. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy 

írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladatellátási helyek vezetői személyre 
szólóan értékelik munkatársaik 
teljesítményét. A többletfeladatot vállaló 
munkatársak elismerése a feladat jellegével 
arányos módon történik meg. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

9. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával 
megtörténik a partnerek azonosítása, azok köre ismert az intézmény 
munkavállalói számára.  

10. N A nemzetiségi óvodák/csoportok kiemelt partnerként kezelik a nemzetiségi 
önkormányzatokat és a háttérintézményeket (pl. UMZ) 

11. Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről 

tartalomleírással is rendelkezik. → 

12. Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső 
partnerekkel. A partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése 
rendszeres időközönként. 

13. Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

 

 

 

 

Az elkészült tartalomleírások megjelennek 
az alapdokumentumokban. 
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14. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek.  

15. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

16. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek                → 
biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

17. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek 
munkájában és a helyi közéletben.  

 

 

A partnerek megkérdezése tervezetten, 
megfelelő gyakorisággal történik. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program 
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a 
fenntartó felé.  

2. Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 
intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a 

nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. → 

3. Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési 
tervvel, arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés 
megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

4. N A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés eszközrendszerének biztosítása 
igényfelmérésen alapul. → 

5. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel 
rendelkezik a nevelő/tanító munka humánerőforrás-szükségletéről. A 
humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült 
problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.  

6. A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem 

és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. → 
7. Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és 

szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki.  

 

 

 

A belső infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó intézményi szintű terv 
egyeztetési folyamatot követően áll össze. 

 

Az eszközrendszer-javaslat összeállítására a 
munkaközösség javaslatot tesz, elfogadását 
követően a javasolt eszközök megjelennek a 
PP-ben. 

 

Az egyenletes terhelés megvalósítására 
feladatellátási hely szintű javaslat készül, 
jóváhagyását követően hatályba lép. 
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8. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének 
feladataira. 

9. N A kétnyelvű német nemzetiségi nyelvi nevelés feladatainak megvalósítását 
munkaközösség segíti. 

10. Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és 
tanulási kultúra fejlesztésében.  

11. Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott 
és betartott normák, szabályok jellemzik.  

12. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a 
folyamatos fejlődés igénye jellemző.  

13. Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és 
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

14. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az 
intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és 
a nevelő-oktató munka részét képezik.  

15. Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény 
múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

16. A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az 
eredményekről rendszeresen beszámolnak. A feladatmegosztás a szakértelem 

és az egyenletes terhelés alapján történik. → 
17. A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában 

(SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
18. Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés előkészítésbe 

történő bevonása szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján.  
19. Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint 

javaslatokkal segítik a fejlesztést.  
20. Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást 

ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
21. A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására 

nyitott a testület és az intézményvezetés. → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az éves munkatársi értekezleteken az 
intézményvezetés valamely tagja meghívást 
kap és részt vesz. 

 

 

 

 

A meglévő jó gyakorlatok beazonosítása 
megtörténik. 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott 
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

1. Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért 
felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal.  

2. A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési/tanulási feladatait, céljait. 

3. N A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés célja és feladatai koherensek a 
nemzetiségi irányelvekkel. 

4. Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában 
foglaltak megvalósulását.  

5. Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 
terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési 

tervekben rögzítésre is kerül. → 
6. A tervek nyilvánossága biztosított.  
7. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól 

követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, 
feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.  

8. A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények 
ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak 
szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 
elvárásainak.  

9. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési tanítási módszerek 
kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 
összhangban történik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az éves intézményi feladatellátási terv az 
intézményi feladatokat éves szinten ütemezi. 

3. sz. melléklet 

BESZERZÉSEK 2020.09.01-2021.08.31.  

Ficánka   Szélkakasos   Malom   Liget   
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240 l-es hulladékgyűjtő 19 400 vitrines szekrény 25 000 3 medencés mosogató 176 530 futóbicikli 2 db 26 980 

ventilátor 4 db 44 834     hálózati modem 111 700     

szőnyeg 157 900             

 
222 134 

 
25 000 

 
288 230 

 
26 980 

        Pitypang   Napsugár   Bölcsőde   Gondnokság   

függöny 8 380 futóbicikli 2 db 26 980 zsúrkocsi 40 730 irodai szék 16 990 

futóbicikli 3 db 40 470     9 db terítő 18 920 hálózati modem 104 800 

        hűtő 69 990 laptop 175 000 

        takaró 15 140     

        ágynemű 24 db 45 480     

        szőnyeg 60 164     

        fektető, szivacs 32 940     

        germicid lámpa 2 db 65 044     

        240 l-es hulladékgyűjtő 19 401     

        bútor 82 861     

        multifunkciós nyomtató 49 990     

        gyermekpad 20 240     

        eszközbeszerzés 4. csoport 1 430 617     

        függöny és ágynemű huzat 104 280     

        pelenkázó 2 db, öltöző szekrény 1 db 172 599     

        udvari játék Előd vár  435 450     

        ventilátor 4 db 55 960     

        takaró ponyva tűzcsaphoz 12 700     

        udvari játék  Tacsi rugós j. 98 900     

        felnőtt öltöző szekrény 2 db 58 800     

        gyógyszer szekrény 1 db 15 000     

        8 rekeszes pelenkatároló 18 000     

        fiókos pelenkázó 3 db 111 000     

        irodai szék 18 379     
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        udvari játék 26 680     

        udvari játék 20 820     

                

 
48 850 

 
26 980 

 
3 100 085 

 
296 790 

        Izmény   Kisdorog   Kisvejke   Váralja   

gyerek asztal és szék 102 080 takarító kocsi 28 416     pohár, kompótos tál 17 200 

            laptop 197 000 

            futóbicikli 2 db 26 980 

            bobocar 2 db 31 580 

            roller 2 db 31 580 

            öltözőszekrény 40 000 

                

                

 
102 080 

 
28 416 

 
0 

 
344 340 
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4. sz. melléklet 

VEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI, FEJLESZTÉSI  

ÉS INTÉZKEDÉSI TERVEK IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSE  

Vezetői önértékelés önfejlesztési terve 

Feladat Ütemezés Eredmény 

Az 5 éves mérés értékelhetővé tétele, 

értékelési szisztéma kidolgozása a 

véglegesített mérőanyagra 

2018.01.30 – 

2019.05.31. 

Az 5 éves mérést a Mérés munkacsoport értékelhetővé tette, a mérési adatok 

feldolgozása megkezdődött. 

A nevelőtestület felkészítése a 

tehetséggondozással kapcsolatos 

feladatok ellátására, a gyakorlati 

tevékenység segítése eszközvásárlással 

2018.01.30 – 

2019.05.31. 

Az eszközvásárlás elhalasztásáról döntött a vezetőtestület. 1 kolléga 30 órás 

továbbképzésen vett részt a témában, az intézmény kihelyezett képzést 

igényelt szaktanácsadás keretében a Kaposvári POK-tól, amely a 2019/2020-

as nevelési évben valósult meg 9 óvodapedagógus részvételével. 

A szabályossági ellenőrzés során feltárt 

hiányosságok megszüntetése – szabályzó 

dokumentumok elkészítése, aktualizálása 

2018.01.30 – 

2019.05.31. 
A szabályzatok aktualizálásra elkészültek, és/vagy aktualizálásra kerültek. 

Az intézményben folyó pedagógiai-

szakmai és innovációs tevékenységek 

feltérképezése 

2019.09.01- 
A szóbeli egyeztetések lezajlottak, a járványügyi helyzet miatt a látogatások, 

a belső szakmai ellenőrzés leállt, dokumentum nem készült 

Intézményi szinten emelni a 

környezettudatos nevelés színvonalát 
2019.09.01- 

A környezettudatos nevelés színvonalában helyi szinten kisebb változások 

történtek  

Vezetői tanfelügyelet fejlesztési terve 

Feladat Ütemezés Mérföldkövek Eredmény 

A tehetséggondozás kiterjesztése 

valamennyi intézményre 

2018.09.01– től 

folyamatosan 

Diagnosztikai anyagok beszerzése, 

használatuk megismerése, 

Megtörtént a kapcsolatfelvétel a 

Szekszárdi I. sz. Óvoda 
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tapasztalatszerzés  használói körben, 

bevezetés 

Kindergarten-nel, az 

együttműködési megállapodás 

előkészítése folyamatban van 

  

 Az együttműködési megállapodás 

megszületett, a járványhelyzet 

miatt tényleges együttműködésre 

nem került sor 

A tehetséggondozást segítő 

diagnosztikai eszköz beszerzésére 

nem került sor 

A tehetség munkacsoport a 

járványügyi helyzet miatt nem 

kezdte meg munkáját 

Az eredményes időgazdálkodás 

érdekében a vezetői munka egy részének 

delegálása, felelős-határidő 

meghatározása 

2018.09.01– től 

folyamatosan 

Vezetői szintű egyeztetés az 

intézményvezetéssel, feladatok-

felelősök-határidők kijelölése, 

háttérdokumentáció megfeleltetése 

A szakmai irányítás 

részfeladatainak egyeztetése és 

delegálása a lehetőségeket 

figyelembe véve történik, a 

munkatervek tartalmazzák a 

határidőket és felelősöket 

A szakmai, módszertani megújulás 

ösztönzése, új kollégák támogatása, saját 

innovációk, jó gyakorlatok publikálása 

2018.09.01– től 

folyamatosan 

A meglévő innovációk felfrissítése, a 

kiemelkedő színvonalú pedagógiai 

gyakorlatok beazonosítása, 

támogatása, jó gyakorlattá formálása 

Az innovációk közzététele 

megtörtént 

A folyamatos törvényi változásoknak 

megfelelő szabályzó dokumentumok 

aktualizálása. 

2018.09.01 – 

2019.06.30. 

A külső (fenntartói) ellenőrzés által 

megállapított hiányosságok 

megszüntetése 

A szabályzó dokumentumok 

aktualizálásra kerültek, az újak 

elkészülte.  

Intézményi önértékelés intézkedési terve 
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Feladat Megvalósítás Mérföldkövek Eredmény 

A szakmai munkaközösségek szerepének 

erősítése, intenzív bevonása a tervezési 

folyamatokba 

2018.11.21 – 

2023.11.21. 

A beszámolási időszak újra-tervezése, az 

egyeztetés beiktatása a munkaterv 

elkészítésének folyamatába 

A munkaközösségvezetők 

személyének változása miatt 

későbbi időpontban várható 

eredmény 

A tehetséggondozás gyakorlatának 

fejlesztése, tehetségműhely létrehozása 

Együttműködés szabályozása, a 

tehetséggondozással kapcsolatos a 

teljes nevelőtestület viszonylatában, 

tehetségműhely /ek létrehozása, 

működtetése 

Lásd vezetői önértékelés 

 

 A tehetségműhelyek nem alakultak 

meg, a tevékenység újratervezése 

folyik 

Az egészségtudatos életmódra nevelés 

gyakorlatának fejlesztése 

Az intézménynek rendelkezik a 

fejlesztéshez szükséges 

háttérinformációkkal, támogató 

partereket von be, a szemléletformálás 

útjára lép alkalmazotti és szülői körben 

Az intézmény a 2018/19-es nevelési 

évben kérdőívezés módszerével 

információt gyűjtött szülői körben 

 
 A tevékenység újratervezése 

szükséges 

A környezettudatos életmódra nevelés 

gyakorlatának fejlesztése 

Az intézményvezetés számba veszi az 

intézményi gyakorlat meglévő elemeit, 

feladatellátási és csoportszinten 

meghatározza a fejlesztendő területeket 

a pedagógiai programban megjelenő 

tartalmak megvalósítására 

A környezettudatos nevelés kiemelt 

kezelésére az intézmény 

munkacsoport létrehozásáról 

döntött 

  A tevékenység újratervezése 
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szükséges 

A gyermek fejlődésének nyomon 

követésére szolgáló fejlődési napló és az 5 

éves mérés szinkronizálása 

A fejlődési napló áttekintése, módosító 

javaslat, elfogadás, bevezetés 

A fejlődési napló és a mérőanyag 

szinkronizálása megtörtént, a 

mérés munkacsoport jóváhagyta, 

2019.09.1-től bevezetésre kerül 

A pedagógiai programban jelenjen meg 

az egyes tevékenységekhez javasolt 

eszközrendszer 

Igényfelmérés, javaslattétel, listázás, PP 

módosítás, fenntartói jóváhagyás 
A 2019/2020-as nevelési év 

munkatervi feladata 

 

 A munkacsoport javaslata részben 

készült el, a járványügyi 

korlátozások miatt nevelőtestületi 

megvitatásra nem került sor, tehát 

feladat marad 

Az IKT eszközállomány fejlesztése, az 

informatikai eszközök fokozatos 

bevezetése a pedagógiai tevékenységbe 

Az eszközállomány részben elavult, a 

szinten tartás folyamatos eszközcserét 

feltételez, a nevelőtestület IKT 

kompetenciáinak fejlesztéséhez 

fejlesztés szükséges 

Az eszközrendszer korszerűsítése 

laptopok vásárlásával kezdetét 

vette 

 

  Az eszközök beszerzése lassú, de 

folyamatos, az eszközök árának 

jelentős emelkedésével tovább 

lassul 

Intézményi tanfelügyelet intézkedési terve 

Feladat Megvalósítás Mérföldkövek Eredmény 

Saját készítésű csoportnapló frissítése. A 

csoportnaplókban jelenjenek meg a 

célkitűzések, feladatok, módszerek, 

2019.02.05 – 

2024.08.31. 

Naplódokumentum kiegészítése, 

szerkesztése – vitára bocsátása – 

véglegesítése – alkalmazása – 

A csoportnapló-dokumentum 

kiegészítése folyamatban van, 

jelenleg a Nemzetiségi POK 
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eszközök. A tervezés és megvalósítás 

közötti eltérés legyen nyomon követhető 

a csoportnaplókban 

tapasztalatok összegzése – szükséges 

korrekciók elvégzése 

júliusban közzétett 

mintadokumentumának vitája 

folyik. 

  A csoportnapló kiegészült a 

javasolt tartalommal.                        

Jó gyakorlatok iránti fogékonyság 

Külső jó gyakorlatainak 

tanulmányozása. Az intézményben 

működő innovációk, jó gyakorlatok 

beazonosítása – bemutatása – 

ki/átdolgozása – bevezetése – 

beválásának vizsgálata. 

A 2019/2020-as nevelési év 

munkatervi feladata 

 

 A járványügyi korlátozások és a 

munkacsoportok munkájának 

kényszerű szünetelése miatt a 

feladat megvalósítása kitolódik 

Az egyéni fejlesztés nyomon 

követhetőségének dokumentálása 

Csoportnapló és az egyéni fejlődési 

naplódokumentum módosítása, 

kiegészítés a fejlesztési feladatok 

megvalósulásának értékelésével 

A csoportnapló dokumentum 

módosítása, kiegészítése 

folyamatban van. 

  

A feladat megvalósítása a tervezett 

digitális átállás utánra marad, az 

átállással egyidőben jelennek a 

csoportnaplóban az új tartalmak. 

A fejlődési napló kiegészítését a 

munkacsoport a vezetőváltást 

követően tekinti át, amennyiben 

működése lehetővé válik 
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Több tagintézmény, telephely bevonása a 

"Zöld Óvoda" programba 

A Zöld Óvoda program népszerűsítése, a 

kritériumrendszer feltételeinek 

megteremtése, a pályázat támogatása 

Két feladatellátási hely tűzte ki célul 

a jelentkezést, a kapcsolatfelvétel 

megtörtént, a felkészülés éve 

következik. 

 
 A Liget és Váraljai Játszóház óvoda 

folytatja a felkészülést. 

A gyermekek iskolába lépésének nyomon 

követése, eredményeik felhasználása a 

pedagógiai munka fejlesztésére 

A kapcsolattartási folyamat leírása, 

szabályozása, a nyomon követés 

eredményének rögzítése, elemzése, 

értékelése és felhasználása 

A jogszabályi változások miatt egy 

későbbi nevelési év munkatervi 

feladata lesz 

 
 A megvalósítás tervezése 

folyamatban van. 

A pedagógusmunkához szükséges IKT 

rendszer fejlesztése 

Az eszközállomány felmérése, az 

óvodapedagógusok igényfelmérés, 

költségvetési forrás biztosítása az 

igények kielégítéséhez 

A 2019-es költségvetési évben a 

rendelkezésre álló forrást 

felhasználtuk 

 
 A költségvetési tárgyalások előtt 

újra felmérjük az igényeket 

A külső partnerekkel való együttműködés 

tartalomleírása 

A partneri együttműködés 

tartalomleírása intézményi, 

tagintézményi és feladatellátási hely 

szintjén, beépítés az intézmény 

alapdokumentumaiba (PP, SZMSZ) 

A 2019/2020-as nevelési év 

munkatervi feladata 

  
A tartalomleírás a 2021/2022-es 

nevelési évben készül el. 

Közéleti tevékenységet elismerő városi, 

helyi díjakra jelölés, felterjesztés 

Az elismerési formák áttekintése, 

javaslattétel a fenntartóknak, jelölés, 

A 2019/2020-as nevelési év 

munkatervi feladata 
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felterjesztés 

  
Egyeztetést követően élünk a 

fenntartói jelzés lehetőségével. 

IKT eszközpark fejlesztés, a napi 

nevelőmunkában való alkalmazás 

Az eszközpark megfelelő szintű 

bővülésével párhuzamosan folyik a 

használati oldalon az IKT kompetenciák 

fejlesztése 

A használati kompetenciák 

javítására a következő gazdasági 

évben forrás biztosítását tűzte ki 

célul az intézmény 

 
 Az eszközpark fejlesztése iránti 

igényt folyamatosan jelezzük 

Tornaszoba kialakítása 
Az igény folyamatos jelzése a 

fenntartónak 

Mindkét hiányzó tornaszobáról tud 

a fenntartó 

 
 

 
A jelzés minden gazdasági év 

tervezésekor eljut a fenntartóhoz. 
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5. sz. melléklet 

5 ÉVES MÉRÉS INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK  

  
  

Ficánka 
Szélkakas

os 
Malom Liget Pitypang Napsugár Izmény Kisdorog Kisvejke Váralja Int.átlag % 

T 

1.1.1. 3,89 2,8 3,71 2,4 2 0 2 2 1,33 2,25 2,2 56 

1.1.2. 7,44 6 6,14 3,1 3,67 6 7 6 6 7,25 5,9 73 

1.1.3. 6,22 6,67 7,43 3,7 4 2 7 8 3,33 5,5 5,4 67 

1.2.1. 3,56 4,8 3,71 3,8 3,33 3 3,5 2 3,33 3,5 3,5 86 

1.3.1. 3,89 3,87 3,86 3,8 3 4 4 4 3,33 3,5 3,7 93 

1.3.2. 2,89 3,2 3,43 2,8 2,33 0 2,5 4 0 2,5 2,4 59 

1.4.1. 4 4 3,43 3,8 3,67 1 4 4 2,67 3,75 3,4 86 

É 

2.1.1. 2,56 2,53 2,86 1,8 1,67 1 1 4 1,33 1,75 2,1 51 

2.2.1. 3,89 3,6 4 3,1 2 1 3 2 0,67 4 2,7 68 

2.3.1. 3,67 3,47 4 3,8 3,33 2 3 4 0 4 3,1 78 

2.3.2. 3,56 3,2 3 3,3 1,67 3 3 4 2 3 3,0 74 

2.3.3. 3,11 3,2 3,57 3 2 4 3 2 1.33 2 2,6 65 

2.4.1. 4 4 4 3,9 3,33 4 3,5 4 6 2,75 3,9 99 

A 3.1.1. 3,22 2,8 3,29 2,4 2 2 3,5 4 0,67 2,25 2,6 65 

SZ 4.1.1. 3,89 3,73 4 3,4 2,67 0 3,5 4 3,33 2,25 3,1 77 

    4,0 3,9 4,0 3,2 2,7 2,2 3,6 3,9 2,3 3,4 3,3 73,2 

 

Feladatellátási 
hely 

Pontszám 
összesen átlag 

Pontok 
átlaga 

% Feladatellátási hely 
Pontszám 

összesen átlag 
Pontok átlaga % 

 

Ficánka 59,78 3,99 87,91 Izmény 53,50 3,57 78,68 

 

Szélkakasos 57,87 3,86 85,10 Kisdorog 58,00 3,87 85,29 

 

Malom 60,43 4,03 88,87 Kisvejke 37,33 2,49 54,90 

 

Liget 48,10 3,21 70,74 Váralja 46,00 3,07 67,65 

 
Pitypang 40,67 2,71 59,80 Intézményi átlag 49,47 3,30 72,75 

 
Napsugár 33,00 2,20 48,53     
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6. sz. melléklet 

TANKÖTELES KORÚAK ISKOLÁBA LÉPÉSE  

BVBÓ Tanköteles korúak iskolába lépése 

Bonyhád 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Tankötelesek száma 175 150 157 162 166 143 148 154 134 

Iskolát kezd 125 100 107 110 124 101 103 134 107 

Óvodában marad 50 50 50 52 42 42 45 20 27 

% 71,43 66,67 68,15 67,90 74,70 70,63 69,59 87,01 79,85 

          
Vidék                   

Tankötelesek száma   22 28 30 27 19 20 31 31 

Iskolát kezd   18 14 27 20 18 9 19 22 

Óvodában marad   4 14 3 7 1 11 12 9 

%   81,82 50,00 90,00 74,07 94,74 45,00 61,29 70,97 

          
Intézmény összesen 

                  

Tankötelesek száma 175 172 185 192 193 162 168 185 165 

Iskolát kezd 125 118 121 137 144 119 112 153 129 

Óvodában marad 50 54 64 55 49 43 56 32 36 

% 
71,43 68,60 65,41 71,35 74,61 73,46 66,67 82,70 78,18 

 


