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Éves beszámoló 
1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete 

 

Megnevezése Adatok 

Pályázati azonosító 
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-

2010-0115 

Kedvezményezett neve Pápai Városi Óvodák 

Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. 

Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. 

A pályázat megvalósításának kezdete, vége 
2010.09.01 – 

2012.09.30 

Hasznosulás első naptári éve (záró 

tanulmányban foglaltaknak megfelelően) 

2012.10.01 – 

2013.09.30 

A képzésen részt vett pedagógus(ok) neve és a 

képzés(ek) megnevezése 

Ökrösné Schik 

Zsuzsanna 
Fejlesztőpedagógia 
szakvizsga; 

Kovácsné Bata 
Gabriella – 

Fejlesztőpedagógia 
szakvizsga; 

Hunyadi Nagy 
Sándorné – 
Egészségfejlesztés és 

mentálhigiéné; 

Némethné Kovács 

Helga – 
Minőségbiztosítás és 
fejlesztés; 

 
 

A tanulmány tartalmi illeszkedése a pályázat alapvető céljához 
 

Kérjük, legyenek szívesek beszámolni a lentiek szerint arról, hogy az adott 
időszak vállalásait a fenntartási időszak során miként teljesítették.  
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Egy tanéves periódus félévekre bontott ütemezése (jelen beszámoló időszakra 
vonatkozó két félév). 

A féléves ütemezésekben foglaltak megvalósulásához a pályázó által 

meghatározott mutatók hozzárendelése is szükséges (a záró tanulmányban 
vállaltakat szükséges rögzíteni az adott évre vonatkozóan). 

 

Pedagógus(ok) neve(i): 

Első félév: 
Ökrösné Schik Zsuzsanna – Fejlesztőpedagógia szakvizsga 

Kovácsné Bata Gabriella – Fejlesztőpedagógia szakvizsga 

Hunyadi Nagy Sándorné – Egészségfejlesztés és mentálhigiéné 

Némethné Kovács Helga – Minőségbiztosítás és fejlesztés 

Második félév: 
Ökrösné Schik Zsuzsanna – Fejlesztőpedagógia szakvizsga 

Kovácsné Bata Gabriella – Fejlesztőpedagógia szakvizsga 

Hunyadi Nagy Sándorné – Egészségfejlesztés és mentálhigiéné 

Némethné Kovács Helga – Minőségbiztosítás és fejlesztés 

 

Tevékenység(ek) megnevezése(i): 

Első félév: 

 
Fejlesztő pedagógusi (2fő) feladatok ellátása a tagóvodába járó 

szakvéleménnyel, szakértői véleménnyel rendelkező, ill. halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek esetében, aktív részvétel a Városi Óvodák Fejlesztő 
pedagógus munkacsoport munkájában. 

Mentálhigiéné feladatok: a tagóvodába járó gyermekek megsegítése a 
mentálhigiéné eszközeivel, szakmai munkacsoportok tevékenységének 

kiegészítése, a dolgozók mentális megsegítése, szülők tájékoztatása lelki 
egészségünk védelme és környezetünk karbantartása fontosságáról. 

Minőségbiztosítási feladatok: a minőségirányítási rendszer törvényi 

változása, átszerveződésének folyamata figyelése, a meglévő minőségbiztosítási 
rendszerünk változásokhoz való igazítása, további működtetése. 

 

Második félév: fenntartási időszakra meghatározott, (első félév feladatainál 

beillesztett) feladatok folytatása, gyakorlati tapasztalat bővítése, szakmai 
konzultációk további kiaknázása. 
 

 
 

Hány órában, hány fővel?  
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Első félév: vállaltak az alábbiak szerint (4 fő) 

 
Ökrösné Schik Zsuzsanna 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
első félév  

Mutatók 
össz. 
 

1. 
2. 

3. 
4. 

20,5 óra 
27 alkalom 
 

15 óra 
0,5 óra 

2 óra 
3 óra 

megvaló
-sultság 
össz. 

1. 
2. 

3. 
4. 

49 óra 
49 alkalom 
 

30 óra 
1,5 óra 

4,5 óra 
13 óra 

mutatók 
szerint 
 

5 
22 

35 
3 

 
 
Kovácsné Bata Gabriella 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
első félév  

Mutatók 
össz. 

 
1. 

2. 
3. 
4. 

20,5 óra 
27 alkalom 

 
15 óra 

0,5 óra 
2 óra 
3 óra 

megvaló-
sultság 

össz. 
1. 

2. 
3. 
4. 

39,5 óra 
38 alkalom 

 
21 óra 

1,5 óra 
6 óra 
11 óra 

mutatók 
szerint 

 
5 

13 
40 
3 

 
Hunyadi Nagy Sándorné 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
első félév  

Mutatók 
össz. 

 
5. 
6. 

7. 
8. 

16 óra 
14 alkalom 

 
12 óra 
4 óra 

- 
- 

megvaló-
sultság 

össz. 
5. 
6. 

7. 
8. 

13 óra 
11 alkalom 

 
9 óra 
4 óra 

- 
- 

mutatók 
szerint 

 
4 
2 

- 
- 

 
Némethné Kovács Helga 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
első félév  

Mutatók 
össz. 

 
5. 
6. 

8. 

10 óra 
7 alkalom 

 
- 
6 óra 

4 óra 

megvaló-
sultság 

össz. 
5. 
6. 

8. 

10 óra 
7 alkalom 

 
- 
6 óra 

4 óra 

mutatók 
szerint 

 
- 
45 fő 

6 fő 
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Második félév: 

 
Ökrösné Shik Zsuzsanna 

Időszak 2013.04.01-
2013.09.30 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
második félév  

Mutatók 
össz. 
 

1. 
2. 

3. 
4. 

19,5 óra 
27 alkalom 
 

15 óra 
1 óra 

0,5 óra 
3 óra 

megvaló-
sultság 
össz. 

1. 
2. 

3. 
4. 

17,5 óra 
19 alkalom 
 

10 óra 
- 

1,5 óra 
6 óra 

mutatók szerint 
 
 

5 
- 

3 
3 

 
Kovácsné Bata Gabriella 

Időszak 2013.04.01-
2013.09.30 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
második félév  

Mutatók 

össz. 
 

1. 
2. 

3. 
4. 

19,5 óra 

27 alkalom 
 

15 óra 
1 óra 

0,5 óra 
3 óra 

megvaló-

sultság 
össz. 

1. 
2. 

3. 
4. 

23 óra 

18 alkalom 
 

8 óra 
- 

2 óra 
9 óra 

mutatók szerint 

 
 

3 
- 

8 
3 

 

 
Hunyadi Nagy Sándorné 

Időszak 2013.04.01-
2013.09.30 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
második félév  

Mutatók 
össz. 

 
5. 
6. 

7. 
8. 

16 óra 
15 alkalom 

 
12 óra 
3 óra 

1 óra 
- 

megvaló-
sultság 

össz. 
5. 
6. 

7. 
8. 

14 óra 
13 alkalom 

 
10 óra 
3 óra 

1 óra 
- 

mutatók szerint 
 

 
4 
2 

27 
- 

 
Némethné Kovács Helga 

Időszak 2013.04.01-
2013.09.30 

Időszak 2012.10.01-
2013.03.31 

létszám 
második félév  

Mutatók 
össz. 

 
5. 
6. 

8. 

6 óra 
4 alkalom 

 
- 
6 óra 

- 

megvaló-
sultság 

össz. 
5. 
6. 

8. 

6 óra 
4 alkalom 

 
- 
6 óra 

- 

mutatók szerint 
 

 
- 
6 

- 
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Kérjük, fejtsék ki, hogyan valósultak meg vállalt tevékenységek: 

Első félév: 

 
Ökrösné Schik Zsuzsanna, Kovácsné Bata Gabriella fejlesztő pedagógus 
- BTM-es gyermekek helyben, adott tagóvodában való ellátása, (össz.: 96óra); 

o esélyteremtés a hátrányok csökkentésére, biztosabb, zökkenőmentesebb 
iskolakezdésére. 

 51 óra megtartásra került. A kollégák szakmai tudásuk segítségével 
direktebb módon, a konkrét probléma feltárására felkészülten tudták a 
fejlesztést megkezdeni. Legfontosabb alapelvként a gyermekek 

elfogadását, sikerélményhez juttatását tűzték ki célul, természetesen az 
életkorukhoz legközelebb lévő játékos tevékenykedtetésen keresztül. Az 

egyéni foglalkoztatás a gyermekek egész személyiségének megismerését 
is segítette, amely alapján a többi probléma is előbb felszínre kerülhetett, 
mint például szocializációs lemaradások, családon belüli kapcsolat 

problémák, környezeti tényezők… A BTM-es gyerekek esetében az iskolára 
alkalmassá váláshoz minden esetben kikértük a Nevelési Tanácsadó, ha 

szükségesnek láttuk, akkor a Szakértői Bizottság véleményét is. 
 Alátámasztó dokumentumok: Egyéni nyilvántartási lap és 

foglalkoztatási napló, állapotfelmérés, Szakvélemény. 

 
- A HHH gyermekek szocializációjának megtámogatása, elfogadásuk segítése 

csoportjukban, közösségépítő játékokkal, a drámapedagógiai eszköztárából, 
(össz.:48óra); 

o a gyermekek empatikus képessége, egymásra figyelése, elfogadása saját 

személyiségük pozitív elemévé válik, közben társuk közösségbe 
integrálása erősödik. 

 24 óra megvalósult. Intézményi szintű tapasztalatom, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek körét nehéz feltérképezni, így az óvodába 
bekerülésük és a rendszeres óvodába járásuk is ad problémát. Emellett a 

szülők aluliskolázottsága, a családok szociális és képességbeli hiánya is 
megmutatkozik. Ezért fokozott figyelmet fordítottak fejlesztő pedagógus 

kollégáink az Integrációs pedagógia programunkban megfogalmazott 
alapelvek szerint a HHH gyermekek egyéni megsegítésére és a 

csoportjukban, óvodai közösségükben az integrált nevelésükre.   
 Alátámasztó dokumentumok: Integrációs pedagógia program, 

Egyéni nyilvántartási lap és foglalkoztatási napló, állapotfelmérés, a 

gyermekek fejlődését nyomon követő Mérőlap, Egyéni fejlődési lap. 
 

- Beszámoló a kolléganők számára a gyermekekről, a fejlesztő foglalkozásokon 
szerzett tapasztalatokról, a használt fejlesztő pedagógiai módszerekről, 
technikák, eszközök megismertetése, (össz.:5,5óra); 

o a gyermek sokoldalú megsegítését szolgáló együttműködés hatékonyabbá 
teszi a fejlesztő pedagógus tevékenységét. 
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  7,5 óra megvalósult. Kovácsné Bata Gabriella a kolléganők számára belső 

„továbbképzés” keretében adott szakmai segítséget kezdeti 
benyomásairól, az alkalmazott eszközök kiválasztásának szempontjairól és 
első tapasztalatairól. Ökrösné Schik Zsuzsanna óvodájába jött új 

kolléganők szintén fejlesztő pedagógusok, így a feladatok meg és 
leosztása mellett szakmai konzultációk keretében tudták tapasztalataikat 

megbeszélni.  
 Alátámasztó dokumentumok: jegyzőkönyv, beszámoló, jelenléti ív, 

feljegyzés. 

 
- Beszámoló a nevelési év záró értekezleten a gyermekek fejlesztése 

eredményeiről, (össz.:1,5óra); 
o eredményesebb mutatók a kimenet mérésben, a gyermekek 

iskolakezdéshez való alkalmasabbá tétele.  

 Nem az első félévre ütemezett feladat. 
 

- Beszámoló a Pápai Városi Óvodák Nevelőtestületi Szakmai értekezletén, 
(össz.:0.5óra); 
o a fejlesztés fontossága, a differenciált nevelés megvalósíthatósági 

kritériumai, megújulás, szemléletváltás. 
 Nem az első félévre ütemezett feladat. 

 
- A fejlesztő pedagógiai munkacsoport foglalkozáson való aktív részvétel, 
(össz.:8óra); 

o vélemény, tapasztalatcsere a csoportban folyó egyéni fejlesztés 
lehetőségeiről, hatékonyságáról. 

 4 óra megvalósult. A fejlesztő pedagógus kolléganők tagjai a fejlesztő 
pedagógus munkacsoportnak. Közös gondolkodással, megfigyeléseik, 

tapasztalataik, problémáik megbeszélése mellett további tudásgyarapodást 
is jelent számukra a munkaközösség. Esetmegbeszéléseik pedig 
szakmaiságuk fejlődését is segíti. 

 Alátámasztó dokumentum: Éves munkaterv, jelenléti ív. 
 

Hunyadi Nagy Sándorné  
- Szülői értekezleten, (saját és a tagóvodákban) tájékoztatót tart a lelki 
egészségvédelem, a lelkileg egészséges személyiség és a teljesítmény 

egymásra hatása, környezetünk karbantartása témában, (össz.:13óra); 
o közös párbeszédre ösztönző módon segíti a gyermekek megértését, 

elfogadását, szülői és pedagógus felelősségünk megerősítését, 
együttműködésünk fontosságát. 

 1 óra megvalósult. A szülők személyes tájékoztatást kaptak a számukra 

és a gyermekeiknek kínált egészségfejlesztő lehetőségről, ami alapját 
képezte az együttműködésnek. Ezt követően a csoport óvónőkkel, a 

gyermekvédelmi felelőssel és a fejlesztő pedagógussal való konzultáció 
következett, a megsegítésre javasolt gyermekek szüleivel történő 
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egyeztetés után megkezdődött a konzultáció, a teljes diszkréció mellett, a 

szülői bizalom megnyerésével, és a beszélgetésen elhangzottak 
titoktartási kötelezettségével.  

 

- A munkacsoport foglalkozásokon beszélgetést kezdeményez a kolléganőkkel, 
(össz.:10óra); 

o a pedagógus személyiségének megerősítését, saját egészségvédelmét 
párhuzamba hozza a rá bízott gyermekek érdekében végzett 
tevékenységekkel, bio, pszicho, szociális lényünk stabilitása ad 

biztonságot ahhoz, hogy a túlterheltség, a problémák, feladatok 
sokasodása ne hasson ránk kedvezőtlen irányba. 

 Nem az első félévre ütemezett feladat. 
 

- Előadás a Pápai Városi Óvodák Szakmai konferenciáján, (össz.:1óra); 

o a kiégés elkerülésének technikái, a lelki egyensúlyunk, lelki békénk 
megtartásának fontossága, az elkerülhetetlen változások kezelése, erre 

való felkészülés. 
 Nem az első félévre ütemezett feladat. 

 

- Gyermek csoportjában a képzés során megszerzett kompetenciák 
alkalmazásával játékos foglalkozást tart az egészségvédelem témában, 

(össz.:96óra); 
o együttműködik a fejlesztő pedagógus kollégával, konzultál a HHH és a 

BTM gyermekek hátránycsökkentő lehetőségeiben, megsegítésük, 

elfogadásuk érdekében a csoporttársak között Honnan hová módszertani 
kiadványunkból választva szocializációt segítő játékokat. 

 9 óra megvalósult. A tervezettnél kevesebb az óraszám, mert több időt 
igényelt a szülőkkel való kommunikáció, az engedélyük kikérése a 

gyermekük mentál-egészségfejlesztő foglalkozáson való részvételére, 
mint gondoltuk. A kiscsoportos formában megtartott játékos 
tevékenységekben a fő fejlesztési tartalmak: a kapcsolatteremtés, az 

öntapasztalás, önismeret, a bizalom, a segítőkészség kialakítása, a 
félelem, a szorongás csökkentése, oldása, az együttjátszás élményén 

keresztül a személyiség komplex fejlesztése, önmaguk, társaik és a 
környezetük megismerése. 

 Alátámasztó dokumentum: beszámoló, nyilvántartó összesítő, 

egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló, munkanapló az 
ellátásról, 

 
- Konzultáció a minőségirányítás, fejlesztés munkacsoport irányító kollégával, 

(össz.:8óra); 

o a szervezet működésének eredményessége és a mentális jólét, a 
környezet egymásra hatása, ehhez klímateszt kidolgozása, kipróbálása, 

amely intézményi szintű felhasználásra kerül. 
 4 óra megvalósult. A szervezet működésének eredményessége és a 
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mentális jólét, a környezet egymásra hatása, ehhez a dolgozói 

elégedettség felmérése, klímateszt kidolgozása, kipróbálása fő feladatot 
az Éves Munkatervben meghatározottak szerint vállaltuk be. A két kolléga 
ennek az előkészítését, a tesztek kidolgozását végezték el. 

 Alátámasztó dokumentum: klímateszt óvodapedagógus és technikai 
személyzet részére. 

 
Némethné Kovács Helga 
- Konzultáció a mentálhigiéné végzett kollégával, (össz.:8óra); 

o a szervezet működésének eredményessége és a mentális jólét, a 
környezet egymásra hatása, ehhez klímateszt kidolgozása, kipróbálása, 

amely intézményi szintű felhasználásra kerül.  
 4 óra megvalósult. A szervezet működésének eredményessége és a 

mentális jólét, a környezet egymásra hatása, ehhez a dolgozói 

elégedettség felmérése, klímateszt kidolgozása, kipróbálása fő feladatot, 
az Éves Munkatervben meghatározottak szerint vállaltuk be. A két kolléga 

ennek az előkészítését, a tesztek kidolgozását végezte el. 
 Alátámasztó dokumentum: klímateszt óvodapedagógus és technikai 

személyzet részére. 

- Konzultáció, egyeztetés a munkacsoport tagokkal, „A gyermekek egyéni 
fejlődését nyomon követő mérőlapok” adminisztrációs feladatai és a szülői 

elégedettség kérdőív összeállítása kapcsán, (össz.:16óra); 
o kipróbált eszközünk értékelése, a bevezetés utáni visszajelzések 

összegzése a munkánk eredményességét tükrözi, esetleges javítandó, 

átgondolandó problémák megbeszélése a további fejlesztési lehetőséget 
vetítik előre, amelyhez a szülői elégedettség vizsgálat, az intézményi 

klímavizsgálat összegzésével, értékelésével szervezetünk fejlesztési 
útvonalát határozzuk meg. 

 4 óra megvalósult. A négy munkaközösségnek, a 10 tagóvodából több 
mint 50 kolléga aktív tagja. Így a bennünket érintő új, szakértői 
ellenőrzés törvényi hátterének megismerése és ismertetése intézményi és 

dolgozói érdek egyaránt. A minőségirányítási kolléga beszámolója a 
kezdeti képet tárta a dolgozók elé.  

 Alátámasztó dokumentumok: jegyzőkönyvek, jelenléti ívek. 
 

- A  gyermekek elégedettség vizsgálata új módszerként jelenik meg, 

kipróbálását a kolléganő saját csoportjában teszi meg, (össz.:6óra). 
 Nem az első félévre ütemezett feladat. 

 
- Összegzés, és beszámoló, (össz.:19óra); 

o kidolgozott, használt mérőlapjaink alapján gyermekeink fejlettségét, a 

javítandó területeket csoport, óvodai, intézményi szinten tudjuk 
kimutatni, amely mindhárom színtéren segíti a fejlődés útjának 

meghatározását, ill. összehasonlítási alapot ad a HHH, a BTM és a 
megfelelő családi háttérrel rendelkező gyermekek fejlődéséről, rámutat a 
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problémákra, megtámogatásra szoruló területekre. 

 2 óra megvalósult. A minőségbiztosítási munkaközösség vezetőjével 
egyeztetettek szerint, eljárásrend került meghatározásra a mérőlapok 
használatának, adminisztrációjának, átadásának-archiválásának 

menetéről. 
 Alátámasztó dokumentumok: mérőlap gyűjtemény, eljárásrend. 

 

Második félév: 

 
Ökrösné Schik Zsuzsanna, Kovácsné Bata Gabriella fejlesztő pedagógus 
- A BTM-es gyermekek helyben, adott tagóvodában való ellátása, (össz.: 

96óra); 
o esélyteremtés a hátrányok csökkentésére, biztosabb, zökkenőmentesebb 

iskolakezdésére. 
 18 óra megtartásra került. A fejlesztő pedagógus kollégák 

együttműködése a fejlesztő és a többi kollégával - a munkaközösségi 

foglalkozásokon, egyéb intézményi programokon, email kapcsolatban, 
óvodai beszélgetési lehetőségeken, - eredményesebb fejlesztési tervezést 

hozott. Megerősítést kapott annak jelentősége, hogy a gyermekek 
egyoldalú, adott nevelési problémát kiemelt fejlesztése helyett, a komplex 
fejlesztés eredményesebb.  

 Alátámasztó dokumentumok: Egyéni nyilvántartási lap és 
foglalkoztatási napló, állapotfelmérés, Szakvélemény. 

 
- A HHH gyermekek szocializációjának megtámogatása, elfogadásuk segítése 
csoportjukban, közösségépítő játékokkal, a drámapedagógiai eszköztárából, 

(össz.:48óra); 
o a gyermekek empatikus képessége, egymásra figyelése, elfogadása saját 

személyiségük pozitív elemévé válik, közben társuk közösségbe 
integrálása erősödik. 

 15 óra megvalósult. A gyermekek érzékenysége és őszintesége egyaránt 

jelen van a mindennapi csoport életben, pl. „nem ülök melléd, mert büdös 
vagy, te rondán viselkedsz…” . Ezért a kolléganők szerepe a hátrányos 

családból érkezett gyermekek elfogadtatására fontos, kiemelt jelentőségű. 
Emellett magát a hátrányokkal küzdő gyermeket olyan példaértékű, 

támogató környezetben kell nevelgetni, hogy igényévé váljon a változás, a 
fejlődés, hisz csak így tud a közösség tagjává válni. Az egyéni fejlesztés 
mellett a csoportba való befogadás megsegítését is végzik napi szinten a 

kollégák. A szülői értekezletek, fogadó órák, rendezvények pedig a szülők 
„formálást” is megcélozták. 

 Alátámasztó dokumentumok: Integrációs pedagógia program, 
Egyéni nyilvántartási lap és foglalkoztatási napló, állapotfelmérés, a 
gyermekek fejlődését nyomon követő Mérőlap, Egyéni fejlődési lap. 
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- Beszámoló a kolléganők számára a gyermekekről, a fejlesztő foglalkozásokon 

szerzett tapasztalatokról, a használt fejlesztő pedagógiai módszerekről, 
technikák, eszközök megismertetése, (össz.:5,5óra); 

o a gyermek sokoldalú megsegítését szolgáló együttműködés hatékonyabbá 

teszi a fejlesztő pedagógus tevékenységét. 
 3,5 óra megvalósult. Kovácsné Bata Gabi a kolléganők számára folytatja a 

belső „továbbképzést”, mely célja a szakmai segítség nyújtása és a 
párbeszéd. Ökrösné Schik Zsuzsanna a fejlesztő pedagógus kolléganőkkel 
rendszeres esetmegbeszélést tart.  

 Alátámasztó dokumentumok: jegyzőkönyv, beszámoló, jelenléti ív, 
feljegyzés. 

 
- Beszámoló a nevelési év záró értekezleten a gyermekek fejlesztése 
eredményeiről, (össz.:1,5óra); 

o eredményesebb mutatók a kimenet mérésben, a gyermekek 
iskolakezdéshez való alkalmasabbá tétele;  

 3 óra megvalósult. A nevelési év zárásakor került megtartásra a BTM és a 
HHH gyermekek fejlettségi szintjéhez képest a fejlődés eredményeinek 
bemutatása, a problémák megbeszélése, a kolléganők szakmai 

tanácsokkal való segítése és a törvényi változások ismertetése. 
 Alátámasztó dokumentumok: beszámoló, jegyzőkönyv, jelenléti ív. 

 
- Beszámoló a Városi Óvodák Nevelőtestületi Szakmai értekezletén, 
(össz.:0.5óra); 

o a fejlesztés fontossága, a differenciált nevelés megvalósíthatósági 
kritériumai, megújulás, szemléletváltás. 

 Nem az első félévre ütemezett feladat. 
 

- A fejlesztő pedagógiai munkacsoport foglalkozáson való aktív részvétel, 
(össz.:8óra); 

o vélemény, tapasztalatcsere a csoportban folyó egyéni fejlesztés 

lehetőségeiről, hatékonyságáról. 
 Márciusig lezajlottak a munkaközösség foglalkozások, következő nevelési 

évben, októberben kezdődtek, (harmadik félév teljesülése). 
 

Hunyadi Nagy Sándorné  

- Szülői értekezleten, (saját és a tagóvodákban) tájékoztatót tart a lelki 
egészségvédelem, a lelkileg egészséges személyiség és a teljesítmény 

egymásra hatása, környezetünk karbantartása témában, (össz.:13óra); 
o közös párbeszédre ösztönző módon segíti a gyermekek megértését, 

elfogadását, szülői és pedagógus felelősségünk megerősítését, 

együttműködésünk fontosságát. 
 1 óra megvalósult. Az új szülők augusztus végi szülői értekezletünkön 

személyes tájékoztatást kaptak az óvodában bevezetésre kerülő 
egészségfejlesztő lehetőségről. A kolléganő első félévi munkáját 
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elismerve, néhány új szülő, már kapott némi információt a „régebb óta” 

óvodába járó szülőktől. 
 Alátámasztó dokumentumok: jelenléti ív, jegyzőkönyv. 

 

- A munkacsoport foglalkozásokon beszélgetést kezdeményez a kolléganőkkel, 
(össz.:10óra); 

- a pedagógus személyiségének megerősítését, saját egészségvédelmét 
párhuzamba hozza a rá bízott gyermekek érdekében végzett 
tevékenységekkel, bio, pszicho, szociális lényünk stabilitása ad 

biztonságot ahhoz, hogy a túlterheltség, a problémák, feladatok 
sokasodása ne hasson ránk kedvezőtlen irányba. 

 Nem a második félévre ütemezett feladat. 
 

- Előadás a Pápai Városi Óvodák Szakmai konferenciáján, (össz.:1óra); 

o a kiégés elkerülésének technikái, a lelki egyensúlyunk, lelki békénk 
megtartásának fontossága, az elkerülhetetlen változások kezelése, erre 

való felkészülés. 
 Nem a második félévre ütemezett feladat. 

 

- Gyermek csoportjában a képzés során megszerzett kompetenciák 
alkalmazásával játékos foglalkozást tart az egészségvédelem témában, 

(össz.:96óra); 
o együttműködik a fejlesztő pedagógus kollégával, konzultál a HHH és a 

BTM gyermekek hátránycsökkentő  lehetőségeiben, megsegítésük, 

elfogadásuk érdekében a csoporttársak között Honnan hová módszertani 
kiadványunkból választva szocializációt segítő játékokat. 

 10 óra megvalósult. A kiscsoportos formában megtartott játékos 
tevékenységekben a fő fejlesztési tartalmak az előző félév szerint 

folytatódtak, (a kapcsolatteremtés, az öntapasztalás, önismeret, a 
bizalom, a segítőkészség kialakítása, a félelem, a szorongás csökkentése, 
oldása, az együttjátszás élményén keresztül a személyiség komplex 

fejlesztése, önmaguk, társaik és a környezetük megismerése). A Honnan-
Hová módszertani kiadványunk nem csak az óvodában segíti a kolléganők 

fejlesztési tevékenységét, de a játéktár gyűjteményét szívesen ajánljuk a 
szülők számára is, otthoni közös együttléthez, játékhoz, 
kommunikációhoz.   

 Alátámasztó dokumentum: beszámoló, nyilvántartó összesítő, 
egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló, munkanapló az 

ellátásról. 
 

- Konzultáció a minőségirányítás, fejlesztés munkacsoport irányító kollégával, 

(össz.:8óra); 
o a szervezet működésének eredményessége és a mentális jólét, a 

környezet egymásra hatása, ehhez klímateszt kidolgozása, kipróbálása, 
amely intézményi szintű felhasználásra kerül. 
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 3 óra megvalósult. A klímateszt kitöltésre került. 

 Alátámasztó dokumentum: klímateszt óvodapedagógus és 
technikai. 

 

Némethné Kovács Helga 
- Konzultáció a mentálhigiéné végzett kollégával, (össz.:8óra); 

o a szervezet működésének eredményessége és a mentális jólét, a 
környezet egymásra hatása, ehhez klímateszt kidolgozása, kipróbálása, 
amely intézményi szintű felhasználásra kerül. 

 3 óra megvalósult. Klímateszt kitöltés 
 Alátámasztó dokumentum: klímateszt óvodapedagógusi és 

technikai. 
 
- Konzultáció, egyeztetés a munkacsoport tagokkal, „A gyermekek egyéni 

fejlődését nyomon követő mérőlapok” adminisztrációs feladatai és a szülői 
elégedettség kérdőív összeállítása kapcsán, (össz.:16óra); 

o kipróbált eszközünk értékelése, a bevezetés utáni visszajelzések 
összegzése a munkánk eredményességét tükrözi, esetleges javítandó, 
átgondolandó problémák megbeszélése a további fejlesztési lehetőséget 

vetítik előre, amelyhez a szülői elégedettség vizsgálat, az intézményi 
klímavizsgálat összegzésével, értékelésével szervezetünk fejlesztési 

útvonalát határozzuk meg. 
 4 óra megvalósult. A négy munkaközösségnek, a 10 tagóvodából több 

mint 50 kolléga aktív tagja. Így a bennünket érintő új, szakértői 

ellenőrzés törvényi hátterének megismerése és ismertetése intézményi és 
dolgozói érdek egyaránt. A minőségirányítási kolléga beszámolója a 

kezdeti képet tárta a dolgozók elé.  
 Alátámasztó dokumentumok: jegyzőkönyvek, jelenléti ívek. 

 
- A gyermekek elégedettség vizsgálata új módszerként jelenik meg, 

kipróbálását a kolléganő saját csoportjában teszi meg, (össz.:6óra). 

 Nem az első félévre ütemezett feladat. 
 

- Összegzés, és beszámoló, (össz.:19óra); 
o kidolgozott, használt mérőlapjaink alapján gyermekeink fejlettségét, a 

javítandó területeket csoport, óvodai, intézményi szinten tudjuk 

kimutatni, amely mindhárom színtéren segíti a fejlődés útjának 
meghatározását, ill. összehasonlítási alapot ad a HHH, a BTM és a 

megfelelő családi háttérrel rendelkező gyermekek fejlődéséről, rámutat a 
problémákra, megtámogatásra szoruló területekre. 

 2 óra megvalósult. A minőségbiztosítási munkaközösség vezetőjével 

egyeztetettek szerint, eljárásrend került meghatározásra a mérőlapok 
használatának, adminisztrációjának, átadásának-archiválásának 

menetéről. 
 Alátámasztó dokumentumok: mérőlap gyűjtemény, eljárásrend. 
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Az alátámasztó dokumentumoknak (pl. jelenléti ív, fotódokumentáció) a 

helyszínen szükséges rendelkezésre állniuk hitelesített formában.  
 

A dokumentumot a hivatalos képviselő által aláírt, pecséttel és keltezéssel 
ellátott formában szükséges beküldeni.  
 

Az ajánlott levélként benyújtásra kerülő „Éves beszámolót” a következő címre 
kérjük megküldeni: 

 
ESZA Nonprofit Kft. 

1385 Budapest, Pf. 818. 

 
Kelt, …………………………………..., 2014………………... 

 
 ……………………………………… 
 kedvezményezett aláírása 

 


