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A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2020-21 évi eredményes működéséről az 

intézményvezetői szakmai beszámolót a fenntartó önkormányzat kérésére, az általa 
meghatározott tartalommal, az Oktatási Hivatal által módosított, az Emberi Erőforrások 

Minisztere által 2019. január 1-én kiadott Önértékelési Kézikönyv óvodák számára c. 
kézikönyv, az óvodapedagógusok, a tagóvoda vezető, a gazdasági ügyintézők és a 

munkaközösség vezetők éves beszámolójának figyelembevételével készítettem el. 
 

 

1. Az intézmény gazdálkodása (bevételek és kiadások) 

Bevételek teljesítési mutatója a 2020. év adatai alapján 

09411399 4.125 4 
Egyéb működési bevételek:   

kerekítési különbözet 

09402399 0 0 
Szolgáltatások ellenértéke: 

alkalmazottak térítése 

09402399 
 

22.000 
 

 
22 

 

Szolgáltatások ellenértéke:  

terembérlet (gyermek néptánc) 

094053 2.617.153 2.617 
ellátási díjak (gyermek étk-i tér. 

díj) 

094073 284.000 284 NAV ÁFA visszatérítés 

094063 706.602 707 kiszámlázott termékek ÁFA-ja 

094082399 1 0 kamat főszámlához kapcsolódóan 

összesen: 3.633.881 3.634  

Intézményi bevételek 

 

Előirányzat: Mutató 

Eredeti 4.940 e. Ft  

Módosított  4.940 e. Ft  

Teljesítés: 3.634 e. Ft 73,6 % 

 

1.1. Személyi és járulék kiadások teljesítési mutatója a 2020. év adatai 
alapján 

2020. évi személyi kiadások: 
 

Előirányzat: Mutató 

Eredeti 
134.372 e. Ft 

eredeti előirányzathoz 



A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2020/2021. nevelési év beszámolója 
 

 

4. 

 

99,8 % 

Módosított  140.799 e. Ft módosított 
előirányzathoz 95,3% 

Teljesítés: 134.118 e. Ft  

 

2020. évi járulék kiadások 
 

Előirányzat: Mutató 

Eredeti 26.600 e. Ft eredeti előirányzathoz 
94,5 % 

Módosított  28.549 e. Ft módosított 

előirányzathoz 88.1% 

Teljesítés: 25.145 e. Ft  

 

1.2. Dologi kiadások teljesítési mutatója a 2020. év adatai alapján 

 Eredeti
  

 mód. Telj.               „E” 
mutató   

„M”mutató 

Készletek. 1359000 3047000 3045938  99.97 

komm.szolg 540000 558000 431431  77.31 

Szolgáltatások 38158000 36068000 31908699  88.47 

kiküld.reklám 543000 440000 158585  36.04 

különféle bef. 11343000 9775000 8522254  87.18 

dologi 
összesen 

51943000 49888000 44066907 
  

beruházás 710000 1460000 546108  37.4 

felújítás 0 170000 169164  99.51 

beruh.feluj.ö. 710000 1630000 715272   
1-12. kiközlő 52653000 66188000 44782179  67.6 

adatok Ft-ban. 

1.2.1. Egy gyermekre jutó intézményi működési kiadás 2020 év adatai 
alapján  

2020. októberi és novemberi statisztikai és normatíva létszámok figyelembevételével: 

195 fő.  
Irányító szervtől kapott támogatás 2020. évben: 209 902 000,- Ft  

Tényleges kiadás (személyi, dologi, beruházás) 2020. évben: 219 559 889,- Ft 
Egy főre jutó támogatás: 5092,- Ft/nap.  (irányító szervtől kapott támogatás / óvodai 
gyermeklétszám/220 nap) 
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Jogviszonnyal rendelkező, külföldi, nem magyar állampolgár esetében ezt az összeget 

kell fizetni az étkezéstérítésen felül. – Külföldi állampolgár ez évben óvodánkba nem 
járt. 

2. Alapdokumentumokban bekövetkezett változások 

2020-21. nevelési évben az alapdokumentumokban nem történt változás.  

3. Tárgyi feltételek 

Vadvirág Óvoda: 

Beruházás, egyéb beszerzés 

A 2020/21. nevelési év szeptember – december közötti időszakban 14.729,- Ft-ot,  

2021. január 01 – 2021. augusztus 31. közötti időszakban 1.795.965,- Ft-ot 

költöttünk eszközbeszerzésre.  

 „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda:  

Beruházás, egyéb beszerzés 

A 2020/2021. nevelési év szeptember – december közötti időszakban 14.729,- Ft-

ot költöttünk eszközbeszerzésre.  

2021. január 01 – 2021. augusztus 31. közötti időszakban 1.016.669,- Ft-ot 
költöttünk felújításra.  

A körzet két óvodájában mindezek együttes értéke a nevelési évben: 2813 e Ft 

 (A beszámoló 15. pontjában tételesen felsorolásra kerülnek a beszerzésre került 

eszközök.) 

4. Az óvoda működése (nyitva- és zárva tartás) 

Az óvoda mindkét intézménye 6-17 óráig van nyitva. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-21-ben is csupán az egyik óvodaépületnél terveztünk 
nyitva tartást a decemberi áthelyezett munkanapon. Azonban a tagóvodából nem kérte 

senki az elhelyezést. 

A koronavírus helyi megjelenése miatt október, november és december hónapban 

szükség volt egyes óvodai csoportok izolációjára, Járványügyi megfigyelés miatt a 
kollégák és a gyermekek karanténba kerültek, és a csoportoknak az Oktatási Hivatal 

rendkívüli szünetet rendelt el. 

A téli zárás idején, a járványhelyzetre való tekintettel ügyeletre kijelölt óvodaként 
helyben kellett fogadnunk gyermekeket, körzetünkből nem volt igény ügyelet 

biztosítására. 

Tekintettel a koronavírus zárt közösségben való gyors terjedése miatt a Kormány által 

kihirdetett veszélyhelyzetre, az Oktatási Hivatal 2021. március 08-tól (hétfőtől) a 
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köznevelési intézmények, az óvodák zárva tartását rendelte el. Ez idő alatt 

megszervezésre került a gyermekfelügyelet, csoportszobánként 5 gyermeket helyeztünk 
el. A létszám alakulását folyamatosan jeleztük a fenntartó és az Oktatási Hivatal felé a 

Közoktatási Információs Rendszeren keresztül. 

Az év során és a gyermekfelügyelet idején a szabályok kialakításakor figyelembe vettük 

a fenntartói utasításokat, illetve az Oktatási Hivatal és EMMI által kiadott rendeleteket, 
valamint a 2020 márciusában elkészült, intézményünkre előírt, un. Pandémiás tervet. 

Április 19-től a kormányhatározat rendelte el az óvodák újra nyitását. 

A nyári zárva tartás alkalmával a két óvoda felváltva, átfedés nélkül volt zárva, illetve 
nyitva a fenntartó által engedélyezett öt hét időtartamra. A nyári zárva tartás alkalmával 

a székhelyóvodából 9 gyermek, a tagóvodából 2 gyermek igényelt elhelyezést. 

A város üzemeltetés 2021. augusztus 2-án megkezdte a tagóvodában az elavult 

szennyvízcsatorna szakasz cseréjét, így 2021. augusztus 2-át követően 2021. augusztus 
13-ig a Vadvirág Óvoda épületébe költöztettük a tagóvodát, miközben a székhelyóvoda 
zárva volt. Erről a szülőket előre értesítettük. Nagyon jó átmeneti megoldás volt, hogy a 

tagóvoda zavartalanul tudott folyamatosan működni a nyári időszakban.  

5. Nevelés nélküli munkanapok száma és időpontja 

Nevelés nélküli munkanapok (szakmai napok) a Vadvirág Óvodában (Avar u. 7/A): 
• 2020. október  30.  
• 2021. január  04.  
• 2021. május   07. 
• 2021. június  18.  

• 2021. augusztus 27.  

Nevelés nélküli munkanapok (szakmai napok) a „Csillagvár” Waldorf Tagóvodában 
(Szent István u. 12.): 

• 2020. november 20.  

• 2021. január  04.  
• 2021. május  14. 
• 2021. június  21.   

• 2021. augusztus 30.    

A Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény értelmében évi 5 nevelés nélküli 

szakmai napot terveztünk, melyből a jelen beszámolóm elkészültéig a Vadvirág 
Óvodában és a tagóvodában 4-4 napot tartottunk meg 2020-21-ben. 

A rendezvények célja a szakmai belső továbbképzés, szakmai töltődés és a csapatépítés,  

a közösségi szellem emelése volt. 

Az időpontokról a szülőket időben értesítettük. 



A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2020/2021. nevelési év beszámolója 
 

 

7. 

 

Ezeken a napokon az óvoda zárva tartott, gyermekeket nem fogadtunk. A szülő 

kérésére, előzetes felmérés alapján a tagóvodánkban, illetve székhely óvodánkban 
biztosítottunk ellátást.  

Tekintettel a járványhelyzetre a tervezett közös szakmai rendezvényt meg tartottuk meg 
2021. januárban, külön-külön szerveztünk szakmai programokat a két intézményben. 

6. Nevelési értekezletek időpontja és témája 

A Vadvirág Óvodában havi rendszerességgel szerveztünk nevelői értekezletet, 

megbeszéléseket a nevelés nélküli szakmai napok mellett. 

Az értekezletek témája elsősorban az aktuális feladatok megbeszélése, az óvodai 
programok előkészítése, valamint a továbbképzéseken résztvevők a képzés témájával 

kapcsolatos beszámolója volt. 

A veszélyhelyzet miatti zárva tartás alatt is heti rendszerességgel szerveztünk 

megbeszéléseket, figyelve a megfelelő távolságtartásra és higiénés szabályokra. A 
megbeszélésekről minden esetben feljegyzés készült.  

A megbeszélések témája: 

- a szakmai munka, a dokumentáció egyeztetése, az óvodán kívüli óvodai nevelés 
megszervezése a koronavírus- járvány idején 

- a szülőkkel való kapcsolattartás 

- otthon végezhető munkaközösségi feladatok megbeszélése, egyeztetése 

 

A nevelés nélküli szakmai napok témája:  

1. 2020. október 30.  Szakmai nap a Fejlődés nyomon követése, fejlesztés terv 
készítése címmel Lattenstein Jánosné óvodavezető helyettes 
előadásával – tudásmegosztás  

2. 2021. január 04. Az óvodában megtartott értekezlet témája: az előttünk álló 
feladatok pontosítása, a munkatervben tervezett programok 

pontosítása, szükség szerinti átszervezése, felkészülés a 
rendkívüli helyzetre.  

3. 2021. május 07. Óvodarendezés (szertárak, raktárak, kézművesműhely 

rendbetétele), óvodadíszítés 

4. 2021. június 18.  A 2020-2021. nevelési év zárása.  

5. 2021. augusztus 27.  A 2021-2022. nevelési év előkészítése 

A „Csillagvár” Waldorf Tagóvodában szintén havi rendszerességgel történt nevelői 
értekezlet, megbeszélés, egyeztetés az óvodai programok előkészítése, valamint a 

szakmai tapasztalatok megosztása folyamatosan történt. 
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A nevelés nélküli szakmai napok témája:  

1. 2020. november 20.   A járványhelyzetre való tekintettel nem a 

tervezett programot valósítottunk meg. Fő témáink az újabb járványügyi 

szabályok megbeszélése, az eddig bevezetett járványügyi szabályokkal 

kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése, az adódó problémák feltárása, 

megoldások keresése és rögzítése, praktikumok a mindennapokban a dajkai és az 

óvónői munkában, a ünnepek tervezése a csoportokban a járványhelyzetben, 

következő nevelés nélküli munkanap megbeszélése.   

2. 2021. január 04.   A hagyományoktól eltérően történt megszervezésre. Az 

előforduló covid 19 vírusos megbetegedések miatt székhelyóvodában a 

hagyományos közös szakmai napot nem szerveztük meg. A saját óvodában 

szerveztük meg az egészségügyi előírásokat betartva. Fő témáink: nevelési év 

szervezési feladatainak áttekintése, Egyéni irattartó fedőlapjának elkészítése, napi 

praktikumok átbeszélése, karácsonyi ünnepkör áttekintése a waldorf -

óvodapedagógiai szempontjából. 

3. 2021. május 14.   A tervezett országos waldorf - óvónő találkozó az 

járvány helyzet miatt elmaradt, így az alkalmazotti közösséggel az óvodában 

tartottunk megbeszélést. Főbb témáink: visszatekintés 2020-2021 nevelési év 

tapasztalataira, szervezési feladatok a nevelési év hátralévő részében, a csoportok 

ünnepei és a közös nyárünnep, beiratkozás tapasztalatai, felújítások a nyári 

szünetben -tervezés, pályázatok, Húsvétól – Pünkösdig ünnepkörök hátterének 

áttekintése, leendő intézményvezetővel, Lattenstein Jánosnéval való beszélgetés. 

4. 2021. június 21.   Kirándulás Siófokra 

5. 2021. augusztus 30.  A 2020-2021. nevelési és lezárása, 2021-2022. 

nevelési év előkészítése 
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7. Engedélyezett és betöltött álláshelyek száma (pedagógus, dajka, 

technikai) 

álláshelyek engedélyezett betöltött  
 Vadvirág  Waldorf Vadvirág  Waldorf összesen 

Óvodapedagógus  14  6 2020.09.:13 fő 
2020.11.:12 fő 
2021.02.:11 fő  

 

2020.szept.-től: 6 
fő 
 

 
 

2021.júniusban: 

17 fő 
 

 

ebből tartósan 
távol 

0 1 1 1 1 

helyettesítés 
megoldott 

  nyugdíjassal, 
és belső 

helyettesítéssel 
megoldott 

belső 
helyettesítésekkel 

megoldott 

 

pedagógiai 
asszisztens 

2 1 2 1 3 

dajka 7 3 7 3 10 

konyhai dolgozó 1 1 1 1 2 

óvodatitkár 1  1  1 

gazdasági 
ügyintéző 

1 1 1 1 2 

     35 (betöltetlen 3) 
 

Az év folyamán az intézményben munkáltatói intézkedéseket, folyamatos 

munkaszervezést igénylő feladatokat kellett ellátni: 
Üres álláshely e nevelési évben a körzeti óvodában 2020. október 31-ig 1 fő, 2021. 
február 01-től 3 fő volt. Nyugdíjasok (2-3-4 fő) foglalkoztatásával oldottuk meg.  

Tartósan távol 2 óvodapedagógus az óvodában betegállomány, majd nyugdíjazás előtti 
felmentési idő miatt. Összesen: 3 betöltetlen álláshely volt szinte egész évben. 

A tagóvodában a pedagógiai munkánkat megbízással, külső szakember – a Pedagógiai 
programnak megfelelően – euritmia tanár támogatta.  

A nyár folyamán kissé biztatóbb lett a helyzet: pályázat útján óvodapedagógusi 
munkaviszonyokat létesítettünk a székhelyóvodában. 

A tagóvodában további pedagógus álláspályázatot szükséges kiírnunk, mivel az egy fő 

pedagógus álláshelyet nem sikerült betöltenünk.  

A fenntartó által 2018. április 01-től biztosított plusz óvodapedagógusi álláshelyet sajnos 

mindezidáig nem sikerült óvodapedagógussal betöltenünk. Azonban az ősztől felvett 
mozgássérült gyermek mellé pedagógiai asszisztensi állást hirdettünk meg fenntartói 

hozzájárulással. 
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8. Továbbképzések 

2020. szeptember 01 – 2021. augusztus 15. 

A továbbképzéseken való részvételről a Pedagógus Továbbképzési Program és a 

Beiskolázási terv ütemezésének figyelembevételével döntöttünk. 

Az év folyamán csak online képzés jöhetett szóba, amivel éltek is a kollégák és a tavaszi 

zárva tartás idején 30 kredites képzéseket végeztek. (3 fő) 

A továbbképzések, egyéni kreditpontok megszerzése tekintetében a statisztikai adataink 

kiegyensúlyozottnak mondhatók. A kollégák képzéseken való részvétele terv szerint 
történt.  

Lehetőséget biztosítottunk a pedagógusoknak egyéb online szakmai rendezvényeken, 

bázisintézményi programokon való részvételre is. Ezzel is igyekszünk motiválni a 
kollégákat. 

Intézményvezetőként fontosnak tartom, a szakmai munka színvonalának érdekében, 
hogy az óvodapedagógusok mellett a dajkák, egyéb dolgozók is részt vegyenek – 
lehetőség szerint - olyan konferenciákon, ami a minőségi munkát segíti: Munkavédelmi 

felelős, és a GDPR megbízott vett részt képzésen, valamint 5 dajka 
élelmiszeregészségügyi vizsgát tett. 

 

képzés megnevezése résztvevők 
száma 

finanszírozás 
módja 

A „boldogságórák” elméletének és módszertanának 
elsajátítása a pedagógusok és a diákok érzelmi 

intelligenciájának valamint a pozitív gondolkodásnak 
fejlesztése érdekében 

3 költségvetés 

Munkavédelmi képviselő továbbképzés 1 költségvetés 

Élelmiszerlánc higiéniai ismeretek 5 költségvetés 

Jókor, Jó helyen: IKT alkalmazása az óvodában   2 költségvetés 

Pedagógiai asszisztens képzés 2 önköltség 

Dajka képzés 1 önköltség 

összesen: 10  

 
Az intézmény Pedagógus Továbbképzési Programjában 2020-2021 évre tervezett 

képzések részben valósulhattak meg.  

A tervezettel ellentétben, ebben az évben nem vett részt egy kolléga sem szakvizsgás 

képzésen, így tanulmányi szerződést sem kötöttünk.  

Önerőből végzett – képzések  

1 fő dajkai- és 1 fő óvodatitkári munkakörben foglalkoztatott kolléga pedagógiai 

asszisztens végzettséget szerzett.   
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1 fő dajka - dajkai végzettséget szerzett. 

Az intézmény részéről a támogatás: szükség szerint helyettesítés és a gyakorlóhely 
biztosítása, illetve szabadság terhére történő távollét engedélyezése. 

Nem volt lehetőségünk a járványhelyzet miatt a székhelyóvodában Szakmai kirándulást 
szervezni. A tagóvodában viszont Siófokra kirándult a közösség. 

Egyik nevelés nélküli szakmai napunk azonban a belső képzést szolgálta mindkét 
intézményben: a fejlődés nyomon követésének dokumentálása, fejlesztési terv 
készítése. 

9. Gyermeklétszám (beíratott, iskolába menők, iskolaköteles óvodába 

maradók, logopédiai ellátásban részesülő és SNI-s) 

Vadvirág Óvoda:  

Gyermeklétszám (2020. 08.31.) 

Beíratott: 132 fő 

Iskolába menők: 37 fő 

Tanköteles óvodában maradók: 14 fő 

SNI: 6 fő 

BTM 2 fő 

Logopédiai ellátásban részesülő: 13 fő 

Gyógytestnevelésben résztvevő: 16 fő 

Gyermekvédelem: 

gyermekvédelmi nyilvántartásba vett (családsegítő) 18 fő 

HH gyermekek: 0 fő 

HHH gyermek: 1 fő 

veszélyeztetett (védelembe vett) 0 fő 

 „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda: 

Gyermeklétszám (2020. 08.31.) 

Beíratott: 60 fő 

Iskolába menők: 23 fő 

Tanköteles óvodában maradók: 9 fő 

SNI: 1 fő 

Logopédiai ellátásban részesülő: 9 fő 

Gyógypedagógiai fejlesztésben résztvevő: 1 fő 

Gyermekvédelem: 

gyermekvédelmi nyilvántartásba vett (családsegítő) 1 fő 

HH gyermekek: 0 fő 

HHH gyermek: 0 fő 

veszélyeztetett (védelembe vett) 0 fő 
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10. Gyermekek fejlesztése külső szakemberek közreműködésével 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában az EGYMI és a Veszprém Megyei Szakszolgálat 
Veszprémi Tagintézmény szakemberei segítették a pedagógiai munkát, végezték a 

szükséges fejlesztéseket. 

A tavaszi rendkívüli zárva tartás idején a szakszolgálatok megszervezték az online 

fejlesztést, feladatokat küldve a szülőknek gyakorlásra. 

A gyermekfelügyelet idején egy kisgyermeknek rendszeresen az óvodába is küldtek 

feladatokat, és vele az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek gyakoroltak. 

Vadvirág Óvoda: 

A sajátos nevelési igényű gyermekek (6 fő: 4 beszédfogyatékos, 1 egyéb: pszichés 

fejlődés zavara, 1 látássérült) egyéni fejlesztése céljából az EGYMI állományából: 

- Gyógypedagógus: 2 fő, (logopédus, gyógypedagógus) 

Gyógypedagógiai asszisztenst ebben az évben nem biztosított az EGYMI 

Az óvoda két pedagógiai asszisztensét igyekeztük ahhoz a csoporthoz rendelni, ahol a 
legnagyobb szükség volt a segítségre.  

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményének 
állományából (év eleji szűrés, alapján) beszédfejlesztés céljából: 

- Logopédus heti 10 órában,  

Gyógypedagógiai fejlesztés, kihelyezett órákban az óvodában nem volt.  

„Csillagvár” Waldorf Tagóvoda: 

- Gyógypedagógiai fejlesztésben 1 SNI gyermek vett részt.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek (1 fő: pszichés fejlődés zavara) egyéni fejlesztése 

céljából az EGYMI állományából: 

- Gyógypedagógus: 1 fő, (logopédus, gyógypedagógus) 

Gyógypedagógiai asszisztenst ebben az évben nem biztosított az EGYMI 

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményének 

állományából (év eleji szűrés alapján) beszédfejlesztés céljából: 

- Logopédus heti 3 órában tartott kihelyezett órákat.  

Logopédiai ellátásban 9 fő vett részt. Több gyermek kisgyermeknek lett volna szüksége 

logopédiai támogatásra, de a logopédus órakerete csak a legsürgetőbb problémáknál 
tudott segíteni. Gyakran a szülő azért nem kéri az ellátást, mert tudja, hogy 

gyermekének a heti egy alkalom kevés és egy szakemberhez könnyeben alkalmazkodik 
a gyermeke. 

- W.I. csoport – 4 fő óvodai logopédiai ellátás + 2 fő magán logopédiai fejlesztés 

(ebből 1fő csak óvodán kívüli fejlesztésben vett részt)  
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- W.II. csoport – 5 fő óvodai logopédiai ellátás + 2 fő még magán logopédiai fejlesztés 

- W.II. csoport – 0 fő óvodai logopédiai ellátás + 2 fő magán logopédiai fejlesztés 
(mindkét gyermek csak óvodán kívüli fejlesztésben vett részt) 

- Euritmia tanár megbízási szerződéssel (Harmath Judit) heti 1 alkalom/ csoport 

Eredményes volt a segítő szakemberekkel való együttműködés, rendszeres a 

konzultáció, támogató a feladatvégzés. 

11. Az óvoda külső kapcsolatai  

A kapcsolatok és együttműködések az egyes intézményekkel többségében 
együttműködési megállapodás keretében jönnek létre. 

Körzeti óvodai szintű kapcsolatok:  

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2013 óta tart kapcsolatot a Veszprémi 
Közüzemi Szolgáltatóval (VKSZ). Kapcsolatunk egyre inkább kezd normalizálódni.  

A karbantartói személyi ellátottság a székhelyintézményben megfelelő volt, a 
tagóvodában, részmunkaidőben napi egy órában dolgozott a karbantartó, ami nagyon 
kevés!  

A karbantartási feladatokat mindig időben jelezzük a VKSZ felé, a visszajelzésekben és a 
feladatvégzésben egyre nagyobb rugalmasságot tapasztalunk. Az intézkedések 

belátható időn belül megtörténnek, minimális időt vesznek igénybe.   

Partneri elégedettségvizsgálatot végeztünk, sajnos a VKSZ a kérdőíves 

véleménynyilvánítás lehetőségével most sem élt.  

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda kapcsolatot tart a Veszprémi Intézményi 
Szolgáltató Szervezettel (VeInSzol). Kapcsolatunk megfelelő, és rendszeresek a 

tájékoztató megbeszélések, egyeztetések. A zárva tartás idején minimális volt a 
személyes kapcsolat, rendszeres volt a futárszolgálat, rendszeresek a telefonos 

egyeztetések. 

Az Önkormányzattal való kapcsolatunk és együttműködésünk rendszeres, a fenntartó 

részéről most is segítő, támogató. A partneri kapcsolatról a vezetői önérétkelés kapcsán 
kért visszajelzés alapján, a fenntartó véleménye az intézmény működésével, az 
együttműködéssel való elégedettsége is pozitív. 

Vadvirág Óvoda: 

Az óvoda szakmai külső kapcsolatai a Munkatervnek, a vezetői- és a Pedagógiai 

Programnak megfelelően alakultak.  

Kapcsolatot tartottunk: 

- Cserhát Kft. 

- Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 
- Veszprém Megyei Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló, 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
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- Veszprém Megyei Szakszolgálat Veszprémi Tagintézménye 

- Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani 
Intézmény 

- Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
- Családok Átmeneti Otthona 

- Gyermekorvos, védőnő,  
 

- Képző intézmények – saját dolgozóink dajkai, pedagógiai asszisztensi gyakorlati 

képzését biztosítottuk 
 

Az alábbi intézményekkel tervezett együttműködések nem valósulhattak meg a 
járványhelyzet miatt 

- Fogorvos 
- Egyéb szakmai szolgáltatók (MÓD-SZER-TÁR) 
- Sepsiszentgyörgyi „Csipike” Óvoda  

- Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
- Napsugár Bölcsőde  

- Dózsavárosi Klubkönyvtár 
- Szakközépiskolák - közösségi szolgálat teljesítése óvodánkban 
- Egyéb együttműködések, kapcsolatok: MLSZ (Bozsik Program),  

Elégedettségvizsgálatot is csak azoknál a partnereknél végeztünk, akikkel ebben a 
nevelési évben kapcsolatot tudtunk tartani, sajnos visszajelzés csupán a fenntartó 

önkormányzattól érkezett. 

 „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda: 

- Hungaszt Csoport Bakony Gaszt Zrt. Egyetem Étterem 
- Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 
- Egyéb szakmai szolgáltatók (MÓD-SZER-TÁR) 

- Veszprém Megyei Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló, 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

- Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Módszertani 
Intézmény 

- Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
- "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 
- Veszprém Megyei Szakszolgálat Veszprémi Tagintézménye 

- Védőnő, fogorvos 
- Magyar Waldorf Szövetség  

- Waldorf Ház – a Magyar Waldorf Szövetség által fenntartott Pedagógiai 
Szolgáltató 

- Waldorf óvodák 
- Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI – Nemesvámos 
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- Képző intézmények - óvodapedagógus hallgatók, dajkák, pedagógiai 

asszisztensek gyakorlati képzését biztosítva 

Középiskolák - közösségi szolgálat teljesítése óvodában 

12. Nevelési év eredményessége (munkatervben meghatározott 

feladatok megvalósulása) 

A munkatervben rögzítettek nagy részben megvalósultak, a nevelő-oktató munka 
színvonalasan zajlott. Tekintettel a két óvoda pedagógiai programjának 

különbözőségeire, szakmai feladataikat óvodánként külön-külön fogalmaztuk meg.   

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda - mindkét intézményére vonatkozó – szakmai 
feladatainak megvalósulása – a Munkaterv alapján 

❖ Szakmai ellenőrzési feladatok 

A Munkaterv ütemezésének megfelelően, és az abban meghatározott szempontok 

figyelembevételével minden szinten történtek vezetői ellenőrzések, a tagóvodában a 
tagóvoda vezető, a székhelyóvodában az óvodavezető helyettes bevonásával.  

A Vadvirág Óvodában az ellenőrzésekkor a szabadban történő tevékenységek 
megszervezését figyeltem meg.  

Az ellenőrzésekről feljegyzés készült, a látogatásokat csoportos szakmai megbeszélés, 
jobbító szándékú visszajelzés követte. 

Megállapítható, hogy fontos lenne a szabadban, udvaron történő tevékenységek 

újragondolása a Pedagógiai Programnak megfelelően.  

Különösen most a járványhelyzetben nagyon fontos, hogy a gyermekek minél több időt 

töltsenek a szabad levegőn! Nem a benti foglalkozásokon túl, plusz tevékenységként, 
hanem szabadban megszervezett programban gondolkodva szükséges kivinni a tervezett 
programokat. 

❖ . Szabályzatok, helyi szabályozók aktualitásának megőrzése, jogszabályoknak megfelelő 
módosítása 

Főbb szabályozó dokumentumainkban 2020-21-ben nem történt változtatás. Csupán a 
Házirendben a nyári személyi változás (vezetőváltás) miatt. 

❖ A székhelyóvoda és tagóvoda nevelőközösségének együttműködése – A tagóvodával 
való együttműködés folytatása 

Ebben az évben is sikeres és hatékony volt az együttműködés a nevelési év során, ami 

elsősorban az önértékelések előkészítésében, megszervezésében, a közös 
munkaközösségi munkában mutatkozott meg.   

❖ A 2020-21 évi minősítések, tanfelügyeleti ellenőrzések megszervezése, lebonyolítása 
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2020-ban jelentkezett minősítési eljárásra Ruszin Katalin óvodapedagógus, aki sajnos 

betegség miatti tartós távollét miatt kérte az eljárás törlését, a portfólióját sem tudta 
elkészíteni. 

A tagóvodában egy óvodapedagógus 2020 szeptemberében sikeres gyakornoki vizsgát 
tett és Pedagógus I. fokozatba lépett. 

Tanfelügyeleti ellenőrzések 2020-21-ben: 

A székhelyóvodában nem került kiírásra tanfelügyeleti ellenőrzés.  

A tagóvodában vezetői és intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzést írt ki az Oktatási Hivatal. 

A 2020-2021 nevelési év vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzéseket törölték, 

kialakult rendkívüli helyzet miatt. Ezek a látogatások 2021 őszén kerülnek 

megszervezésre az előzetes tájékoztatások alapján. 

❖ Jelentkeztetés a 2023 évi minősítésekre 

Jelentkeztetés nem történt sem a székhely óvodában, sem a tagóvodában. 

❖ Pedagógus Önértékelések 2020-2021-ben: 

Az éves Önértékelési terv szerint végeztük a szükséges önértékeléseket. 

A 2020-21-re tervezett a pedagógus önértékelések részben megvalósultak. 

A Vadvirág Óvodában a tervezett 2 fő Pedagógus önértékelése történt meg, 1 tervezett 
önértékelés betegség miatt elmaradt. 

A Tagóvodában tervezett 1 fő pedagógus önértékelésére került sor.  

Eredmények az önértékeléseket követően:  

Vadvirág óvoda -  1. pedagógus:  98 % 

2. pedagógus: 92 % 
 Tagóvoda -   1. pedagógus:  98 % 

Az eredmények ismeretében elkészültek és feltöltésre kerültek az önfejlesztési tervek. 

o Intézményi önértékelés (5 éves átfogó önértékelés mind a 001 és 002 intézmény 

vonatkozásában)  

A tervezett átfogó intézményi önértékelést elvégeztük. Az intézményi fejlesztési terv 
feltöltésre került. 

❖ Nevelés nélküli szakmai napok a Munkatervnek megfelelően részben történtek 
meg. (ld: 6. pontnál részletesen) 

❖ Beiskolázási terv elkészítése (1 évre) 2021. március 15-i határidővel megtörtént. 

❖ Egyéni, és szakmai kompetenciák növelésének támogatása. Konferenciákon, 
képzéseken való részvétel  
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Ezt elsősorban a képzéseken, konferenciákon való lehetőségek biztosították. (Lásd, a 

képzésekről részletesen a Beszámoló 8. pontját) 

Emellett a nevelés nélküli szakmai nap programjának tudatos megszervezése is 

támogatta ezt az elvárást. 

A tervezett erdélyi kollégák fogadása is elmaradt.  

Ez évben sajnos nem szerveztünk szakmai kirándulást, aminek a célja a kollégák 
szakmai kompetenciáinak támogatása lett volna.  

A rendkívüli helyzetben viszont online képzések is megvalósulhattak, melyen 

óvodapedagógus kollégák vettek részt. 

❖ Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal 

A Veszprémi Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központjával az Óvodai Szociális 
Segítő munkatárs feladatairól kötött megállapodás szerint történt a feladat ellátása. 

A családgondozókkal, esetmenedzserekkel leginkább online módon történtek az 
esetmegbeszélések.   

❖ Családokkal való hatékony együttműködés 

A hatékony együttműködés érdekében az óvodapedagógusok csoportonként levelezési 
lehetőséget biztosítottak a szülőknek, azon keresztül tartottak kapcsolatot a családokkal, 

nyújtottak tájékoztatást az őket érintő dolgokról, küldtek programajánlásokat, illetve a 
nevelési- és tanulási tevékenységek éves értékeléséről is összefoglaló ismertetőt 
küldtek. 

A járványhelyzet miatt a családos rendezvényeket nem tudtuk megszervezni, csupán év 
végén volt lehetőség beengedni a szabadban tartott évzáró programokra a szülőket. 

Az őszi és tavaszi szülői köröket a szabadban tartottuk, szükség szerint fogadó órákat, 
egyéni beszélgetéseket azonban az egészségügyi szabályok betartása mellett 

megtartottuk, ahol a gyermekek fejlődéséről tájékoztatták a szülőket a pedagógusok. 

A fogadó órákról feljegyzések, a szülői körökről mindkét óvodában jegyzőkönyvek 
készültek.  

Segítséget nyújtottunk azoknak a családoknak, akik a zárás ideje alatt nem tudtak a 
gyermekükkel foglalkozni. A logopédus, gyógypedagógus által küldött anyagot a 

gyermekfelügyelet idején a pedagógiai asszisztensek közvetítették a gyermekek felé, 
gyakorolták a fejlesztő feladatokat. 

❖ Partnerekkel való hatékony együttműködés 

A partnerekkel való kapcsolattartásnak óvodán belül felelősei vannak. Rendszeresek a 
konzultációk, egyeztetések. A hatékonyság vizsgálat érdekében partneri 

elégedettségvizsgálatot végeztünk. Sajnos a járványhelyzet miatt a tervezett 
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együttműködés nem valósulhatott meg. A partnerek, akikkel azonban volt kapcsolatunk, 

sajnos nem küldték vissza az elégedettségi kérdőíveket. 

❖ Udvari játékok folyamatos karbantartásának jelzése a VKSZ felé, új játékok 
beszerzése az eszközjegyzéknek megfelelően 

A VKSZ rendszeresen elvégzi az ellenőrzéseket, a karbantartási igények jelzése 

rendszeres. A karbantartási igényeinket folyamatosan kielégítették, segítve ezzel a 
nevelőmunkát. 

Gazdasági feladatok megvalósulása óvodai szinten 

❖ A gyermekek adatbázisainak frissítése  

❖ A dolgozók adatbázisainak frissítése  

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR), illetve a dolgozók adatainak kezelésére 
szolgáló rendszerben történő adatkezelést a nemzeti köznevelési törvénynek, a Magyar 

Államkincstár előírásainak, elvárásainak megfelelően végezzük intézményünkben. 

Az adatkezelés rendszeres és az előírásoknak megfelelően történt a feladatmegosztás 
szerint a gazdasági ügyintézők és az óvodatitkár bevonásával. 

A zárvatartás alatt rendszeresen és pontosan továbbítottuk a kért létszámadatokat 

A kialakított adatbázis feltöltése és frissítése egész évben folyamatos. 

❖ Pénzügyi elszámolások készítése 

A pénzügyi nyilvántartások vezetése naprakész, a Belső ellenőrzés hiányosságot, 
szabálytalanságot nem tárt fel. 

❖ Munkaruha, védőruha nyilvántartás, beszerzés megszervezése 

A nyilvántartás vezetése szabályszerűen történik.  Munkaruha beszerzést június 

hónapban bonyolítottuk le. 

A védőruhák, eszközök beszerzése elhasználódást követően történik.  

❖ Októberi statisztika elkészítése – az óvodavezető az óvodatitkár segítségével végezte, 
a lezárás határidőre megtörtént. A Közérdekű adatok feltöltésre kerültek, a 
nyilvánosságra hozatal jogszerűen megtörtént. 

❖ Intézményi éves költségvetés tervezése 

A költségvetés tervezése pontos számításokkal alátámasztva, a jogszabályi előírások 

figyelembevételével, körültekintően történt.  

❖ Költségvetés alakulásának nyomon követése – rendszeres. 

Felelősségteljesen átgondolt módon történik, a döntések előkészítésekor figyelembe 
vesszük az érdekképviselet véleményét is. 
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❖ Leltározás – szabályszerűen megtörtént, a belső ellenőrzés hiányosságot nem 

tapasztalt sem a leltározás, sem a selejtezés dokumentálásának tekintetében. 

❖ Adó / TB - ügyintézés – A gazdasági ügyintézők felelősségteljesen végezték ebben az 

évben is ezt a feladatot. 

❖ Ebédbefizetés – egyre kevesebb a készpénzes befizetés, a szülők előnyben részesítik 

a csoportos beszédeseket, ami nekünk is könnyebbséget jelent. 

❖ Ebédmegrendelés, - lemondás 

Ebédbefizetés, rendelés, lemondás a szabályoknak megfelelően történt. A nyilvántartások 

és az érkeztetéshez kapcsolódó dokumentumok rendezettek. A Belső ellenőrzési csoport 
a júniusi ellenőrzés során az étkezéshez kapcsolódó tevékenység ellenőrzése során 

hiányosságot nem tapasztalat.  

❖ Pályázatírás  

Az óvodai pályázatokat az óvodapedagógusok készítették el: Boldog óvoda cím (egy 
újabb nevelési évre), Rajzpályázatok, iskolai pályázatok támogatása.  

❖ Jogszabályfigyelés – rendszeres.  

Ennek érdekében az óvoda több jogszabályfigyelő folyóiratot is járat: Óvodai Jogfutár, 
Óvodavezetői ismeretek, Óvodavezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó, Munkaügy a 

Közoktatásban. 

Különösen nagy figyelmet fordítottam vezetőként a rendkívüli helyzetben kialakult 
jogszabályi változások figyelemmel kísérésére. Rendszeresen tájékoztattam azokról a 

dolgozókat és a szülőket. 

❖ Személyi dossziék elkészítése, karbantartása (Munkáltatói feladatok elvégzése) 

A személyi dossziék karbantartása rendszeres és naprakész Ezért az egyik gazdasági 
ügyintéző felel. Munkáját vezetőként is ellenőrzöm, illetve a Belső ellenőrzési csoport is 

rendszeresen ellenőrzi. Hiányosságokat nem tapasztaltunk. 

A januárban aktuális illetményváltozások, soros átsorolások a jogszabálynak 
megfelelően megtörténtek.  

A 2021-ben szükséges NOKS dolgozók bérfejlesztése megtörtént. 

2021 áprilisában a nem NOKS dolgozók (gazdasági ügyintézők) 2 fő bérkiegészítésre is 

sor kerülhetett intézményvezetői, munkáltató döntés alapján a bérfeszültség elkerülése 
érdekében. 

Mint, ahogy a „Személyi feltételek” részben részletesen leírva található, folyamatosan 
szükség volt a változások miatti munkáltatói intézkedésekre: folyamatosan történt az 
álláspályázatok kiírása, lebonyolítása, munkaviszony létesítése, megszüntetése, és 

módosítása.  
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Ezek elvégzése a gazdasági ügyintéző segítségével, minden esetben jogszerűen történt. 

Szakmai munkaközösségek: 

➢ A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában:  

Az „Önértékelési” munkaközösség éves munkaterv alapján dolgozott a két 
intézmény nevelőinek közreműködésével. A munkaközösségben 2 kolléga a 

tagóvodában, 4 kolléga pedig a székhelyóvodában dolgozik. 

Egymással szorosan együttműködve, feladatmegosztással dolgoztak a két óvoda 
pedagógusai.  

A Vadvirág óvodában elvégzett pedagógus önértékelésekben az ott dolgozó 
munkaközösségi tagok vettek részt. (adatgyűjtés, tevékenységlátogatás, 

dokumentumelemzés, jegyzőkönyvkészítés). 

Megtörtént az átfogó intézményi önértékelés, melynek részét képező partneri 

elégedettséget vizsgáltot is végeztünk. 

(A munkaközösség munkájáról a munkaközösség vezető beszámolóját a 2. sz. 
mellékletben csatolom.)  

A Vadvirág Óvoda - kiemelt feladatok megvalósítása 

❖ Pedagógiai programunk céljainak megvalósítása a nevelés-oktatás terén 

Az óvodai csoportokban a pedagógiai célok figyelembevételével végezték el az 
óvodapedagógusok feladataikat. Az oktatás-nevelés eredményességét a gyermekek 
fejlődést nyomon követő dokumentumok, és a csoportnaplókban megfogalmazott 

tevékenységek megvalósulásának értékelései támasztják alá. 

Az óvodai tervezett programok részben valósulhattak meg a tavaszi rendkívüli zárása 

miatt. (A programok megvalósulásáról, ill. elmaradásáról az 1.sz. mellékletben 
tájékozódhatnak, mindkét óvodára vonatkozóan.) 

Az ünnepekhez kapcsolódó családos kézműves tevékenységek karácsonykor, és 
húsvétkor, valamint a gyermeknapi családos program elmaradtak. A gyermeknapi 
programot óvodai körben, a családok részvétele nélkül szerveztük meg. 

A tavaszi ünnepekhez linkajánlókat, otthon is megvalósítható program ajánlatokat tettek 
fel ez évben is az óvodapedagógusok a honlapra, illetve a kapcsolattartás során juttatták 

el a szülőknek azokat.  

Óvodánkban fokozott figyelmet fordítunk a környezettudatos nevelésre 

Óvodánk „Címmegtartó Zöld óvoda” címet nyert az elmúlt évben, melyet visszavonásig 
viselhet a Vadvirág Óvoda. 

Ennek szellemében dolgoztunk ebben a nevelési évben is: 

✓ Folytattuk a tudatos környezetei – természetvédelmi nevelést 
✓ Lehetőséget biztosítottunk a szelektív hulladékgyűjtésre  
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✓ A Cserhát Kft. segítségével rendszeresen biztosított a friss zöldség- 

gyümölcsfogyasztás, születésnapokon is előnyben részesítetik ezeket a szülők 
✓ Rendszeres a kerti munka: virágültetés, növénytani kísérletek, a fűszerkert 

rendezése, melybe bevonjuk a szülőket is családi takarítási nap szervezése keretében 
– sajnos a tavaszi udvarrendezés az ismert okok miatt elmaradt.  

✓ Ismét megtartottuk a kiemelkedő zöld jeles napokat: A takarítási világnap alkalmából 
sajnos családos rendezvényt nem szervezhettünk az óvoda virágosítása, rendezése 
érdekében. Az őszi kertrendezéshez növényeket kértünk és az óvodapedagógusok, 

dajkák ültették el azokat. 
✓ Az állatok világnapjához kapcsolódóan ismerkedhettek a gyermekek különböző 

állatokkal 

❖ Szabadban, udvaron történő tevékenységek újragondolása a Pedagógiai Programnak 
megfelelően 

❖ Egyéni fejlődés nyomon követése 

Az óvodapedagógusok az elvárásnak megfelelően a megfigyelés módszerét alkalmazták 

a gyermekek fejlődésének nyomon követésére, amit a személyi dossziéban rendszeresen 
rögzítettek. Folyamatosan konzultálunk a nyomon követő dokumentum alkalmazásáról, 

szükség szerint pontosítjuk azt.  

Ez alapján teszünk javaslatot az óvodában maradásra, illetve szakszolgálati fejlesztésre. 

Fejlesztési terv elkészítésével és a fejlődés nyomon követésének dokumentálásával 

behatóan foglalkoztunk. 

❖  „Boldog Óvoda” programok bevezetése, szervezése  

A Boldog óvoda programokat egy újabb óvodai csoportban is (Süni csoport) bevezettük 
be, és sikeresen alkalmaztuk. A „Jobb Veled a Világ” Alapítvány Boldogságóra 

programja a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai 
módszertan, melynek keretein belül már az óvodás korú gyermekek is részt vehetnek 
különböző, boldogságfokozó témákat felvonultató foglalkozásokon.  

Újabb három óvodapedagógus végezte el a programhoz kapcsolódó képzést, és a 
csoportba járó óvodások számára 10 különböző témában tervezett foglalkozásokat a 

téma feldolgozása céljából. A járvány miatt kevesebb témában valósultak meg a 
programok.  

Megállapítottuk most is, hogy a Boldogságóra Program célkitűzései mindenképp 
hasznosak és szükségesek mai világunkban, és óvodánk pedagógusai a cím elnyerése 
nélkül is ebben a szellemiségben nevelik az ide járó 3-7 éves gyermekeket. 

A nevelőtestület az évzáró értekezlet alkalmával határozott arról, hogy a következő évre 
is megpályázza a Boldog Óvoda címet.  
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❖ Tehetséggondozás - Kézműves külön foglalkozások szervezése 

Ovi-focit nem szerveztünk a Bozsik program, és idén a tervezett korcsolyázás sem 
szerveződött. 

Sajnos a tervezett tehetségműhelyt sem tudtuk megszervezni a több alkalommal történt 
csoportbezárások, valamint pedagógushiány miatt.  

Ebben az évben, júniusbab viszont két tematikus, „tábor” jellegű programmal működő 
csoportot is szerveztünk. 

1. Hej, tulipán, tulipán… hagyományos népi tevékenységeket nyújtó tábor 5-6 

éveseknek: néptánccal, dalos játékokkal, népi kézművestechnikákkal foglalkozó 
programot kínáltak az óvodapedagógusok. 15 gyermek vett részt rajt. 

2. Öko - tábor – kirándulásokkal, természetismerettel, hulladékgazdálkodással, újra 
hasznosítással foglalkozó programokat kínált 18 gyermeknek. 

Ezek az ingyenes programok az esélyegyenlőség érvényesülését is szolgálják, hiszen 
ezekhez a programokhoz a hátrányos helyzetű gyermekek is hozzájuthattak. 

❖ Gyógytestnevelés foglalkozások szervezése 

Gyógytestnevelő végzettségű óvodapedagógus kollégánk vezetésével, ebben a nevelési 
évben is megszerveztük a gyógytestnevelés foglalkozásokat, orvosi javaslatra 16 

gyermek vette igénybe ezt a foglalkoztatást. Pedagógiai asszisztens volt segítségére a 
foglalkozások alkalmával. 

Az óvodai csoportokban heti egy alkalommal alkalmazott láb- és tartásjavító mozgásos 

játékokkal sokat teszünk a rendellenességek megelőzéséért. Jó gyakorlatként 
valamennyi csoportban alkalmazzuk ezeket a prevenciót elősegítő mozgásos 

tevékenységeket.  

❖ Szakmai munkaközösségek működése  

A Vadvirág Óvodában a szakmai fejlődés érdekében két munkaközösség működött.  

A „Még zöldebb óvodáért” – munkaközösség, melynek új neve „Zöldikék” lett.  

A munkaközösség ez évben is felvállalta a Vadvirág Óvodában az intézményi Zöld 

óvodai feladatok, programok koordinálását.  

(A Munkaközösség beszámolója és az elvégzett feladatok értékelése a 3. sz. 
mellékletben csatolva) 

Az „Ének munkaközösség” is új nevet választott magának: „Ráhangoló” néven működve 

tovább, felvállalja a szakmódszertani kultúra fejlesztése, az óvodapedagógusok 
gyakorlati munkájának segítése mellett az óvodai programok színvonalas műsorral 
történő támogatását. 

Hatékony munkát végeztek a munkaközösség tagjai a Pandémiás helyzet kialakulását 
követően, amikor otthoni munkavégzésben folytattak gyűjtőmunkát. 
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(A Munkaközösség beszámolója és az elvégzett feladatok értékelése a 4. sz. 
mellékletben csatolva)  

❖ Az óvodapedagógusok portfólióírásának segítése 

A tervezettel ellentétben, ebben az évben nem történt portfolió írás, a kolléga hosszan 
tartó betegsége miatt. 

❖ Az új dolgozók fogadása    

A nevelési évben egy új dajka és több nyugdíjas óvodapedagógust fogadtunk. 
Megismertettük őket az óvodai szokásokkal. Segítettünk áttekinteni a dajkai 

folyamatszabályozást, ami segítette a munkába való beilleszkedést. 

A nyugdíjas óvodapedagógus ismerkedett a helyi szokásokkal, részt vett az óvodai 

rendezvényeken. 

❖ Önértékelési feladatok (pedagógus és átfogó intézményi önértékelés megszervezése 

Önértékelési terv szerint. – két kolléga önértékelése terv szerint megtörtént. 

❖ Tantárgygondozó szaktanácsadások 

Két tervezett szaktanácsadás megtörtént 2020 őszén. 

❖ Bázisintézményi feladatok Munkaterv szerinti elvégzése 

Bázisintézményi koordinátorként fogtam össze az OH Bázisintézményi programok 

megszervezését, lebonyolítását. Valamennyi program online történt, ami új ismereteket, 
másfajta felkészülést kívánt az óvodapedagógusoktól. 

A Bázisintézményi feladatok meghatározása külön munkatervben történt. A 

megvalósulásról programonként, ill. félévente beszámoló készült a Székesfehérvári POK 
felé. (év végi beszámoló melléletként csatolva) 

2020-21 nevelési évben 5 programot terveztünk, és valamennyi programot 
megvalósítottuk az éves munkatervben megfogalmazott célok figyelembevételével. 

A programokat óvodapedagógusaink vezették. (Szóllásné Török Csilla óvodapedagógus, 
Lattenstein Jánosné mesterpedagógus szaktanácsadó, munkaközösség vezető, Barcza 
Béláné mesterpedagógus szaktanácsadó, intézményvezető, Pappné Tóvári Andrea 

óvodapedagógus gyógytestnevelő, Süveges Éva óvodapedagógus 
munkaközösségvezető.) 

❖ A sepsiszentgyörgyi testvéróvoda pedagógusainak fogadása 

Sajnos a tervezett találkozás, és a programok nem valósulhattak meg a határok lezárása 

miatt. 

❖ Családokkal való hatékony együttműködés 
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A kapcsolattartás részben a Munkatervnek megfelelően történt. Szülői körök, 

fogadóórák, szervezésével.  

A zárva tartás alkalmával a szülőkkel az óvodapedagógusok e-mailben tartottak 

kapcsolatot, illetve felértékelődött a honlapon és a zárt facebook csoportban megjelenő 
tájékoztatás jelentősége. 

A szülők részéről felajánlások is érkeznek:  

Papírgyűjtés, ruhagyűjtési akció, valamint virágok, virághagymák, fűszernövények, 
virágfölt felajánlása. 

Köszönöm a családoknak a sok segítséget, felajánlást az óvoda szebbé tételében, az 
együttműködést, a programokon való részvételt, a pedagógusok nevelési törekvéseinek 

támogatását! 

❖ Partnerekkel való hatékony együttműködés 

Munkatervünkben partnereinkkel megterveztük és egyeztettük év elején az 
együttműködés formáját, rendszerét. Több program sajnos nem valósulhatott meg. 

„Csillagvár” Waldorf Tagóvoda – kiemelt szakmai feladatok megvalósítása 

(Puskásné Devecsery Szilvia tagóvoda vezető szakmai beszámolója alapján) 

A 2020/2021 nevelési évben a tervezett feladatok a következőképpen kerültek 

megvalósításra 

A tagóvodában továbbra is a Waldorf pedagógia szellemiségének megfelelően, a 
Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint folyik a munka.  

❖ A Waldorf – óvodapedagógiai program megvalósítása 

„2020 szeptemberében és októberében zökkenőmentesen sikerült megvalósítani a 

munkatervben megtervezett folyamatokat (ünnepek, szülői estek).  Ezt követően a 
bekövetkezett járványhullám és csoportok karanténba kerülése új feladat elé állította a 

nevelőtestületet és az egész alkalmazotti közösséget. A waldorf -óvodapedagógiai 
program alapja a szülőkkel való szoros együttműködés, mely nem volt lehetséges a 
járványügyi szabályozások miatt. Nem lehettek a családok a belső ünnepek részesei. 

Nem tudtuk megszervezni az András napi vásárt. Új kapcsolati formát kellett kialakítani 
a szülőkkel és az ünnepköröket, ünnepnapokat újra kellett gondolni. Milyen formát, időt, 

lehetőséget találjunk, hogy azokat a tartalmakat, melyeket szeretnénk átadni a 3-7 éves 
korosztályhoz igazodóan, hitelesen meg tudjuk tenni.  A szülőkkel való közös munkára a 

Csillagposta hírlevele és a csoportonként működő levelező rendszer adott lehetőséget. 
Az ünnepkörönként elkészített háttérinformációk, a kézművesmunkákhoz szükséges kis 
bemutatók mind elektronikus felületen történtek. Sajnos itt nincs interakció, nagyon 

személytelen és nincs mód azonnal kérdezni és válaszolni! Ezzel kellett beérni! 2021. 
március 15-ét követően a járványhelyzet súlyosabb alakulása miatt az óvoda bezárását 
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rendelte el a fenntartó a kiadott kormányrendelet alapján. A családokkal és a 

gyermekekkel elektronikus formában tartottuk a kapcsolatot. Támogattuk a pedagógiai 
program megvalósítását támogató ünnepkörönként összeállított, a szülők számára is 

érthető munkaanyagok megszerkesztését, elkészítését. A gyermekeknek szóló versekkel, 
dalokkal, mesékkel, tevékenységek leírásával az adott időszak otthoni átélését, fogódzót 

adva a mindennapok zavaros világába. Egyre rugalmasabban kezeltük közösen a 
kialakult helyzetet, de mégis a személyes kapcsolattartás nagyon hiányzott. Január -
február hónapokban szerencsére a gyerekekről a személyes beszélgetés alkalmával 

tudtunk beszélni a szülőkkel, ez a tanköteles gyermekek iskolakezdése szempontjából 
volt nagyon fontos. 2021. május végétől ismételten sikerült a hagyományos a waldorf 

óvodapedagógiai programot megvalósítani. 

Az ünnepkörök közül egyedül a húsvéti ünnepet nem tudtuk meg tartani az óvodában. 

Alapvetően az újra gondolt, helyzetnek megfelelő ünnepkörök, feladatok és ünnepnapok 
sikeresen kerültek megvalósításra, köszönhetően a tagintézmény rugalmas gyermek, 
szülői és alkalmazotti közösségének.   

Következő nevelési évben remélhetőleg már a hagyományos személyes kapcsolatokra 
épülő óvodai élt valósulhat meg. 

❖ Előadás szervezése a szülőknek:  

o Martin Keizerrel az elkezdett munka folytatásaként 2021. február, március, április 
hónapokban a szülői közösségnek terveztünk előadásokat.  Sajnos a járványügyi 

korlátozások miatt nem volt lehetőségünk megszervezni a szülői közösségnek az 
előadásokat. 

o Két óvodapedagógus Víziné Sánta Andrea és Vankóné Fű Ibolya babavarró 
tanfolyamot szervezett a szülők részére. 2021 júliusában került megszervezésre. 

Az érdeklődők nagy lelkesedéssel dolgoztak a három nap alatt. Egyedi waldorf 
babák születtek. A 10 fő vett részt a babavarrásban. Köszönjük az 
óvodapedagógusoknak a kitartó, lelkes munkáját!  

A következő nevelési évben újra szervezzük az elmaradt előadásokat. 

❖ Óvodapedagógusok Waldorf – pedagógiai belsőképzése 

A konferencia munkaközösségen belül történt 

o Megkezdtük a reggeli kör – mint tevékenység ismételt áttekintését, a 

karantén időszaka alatt, melyet a következő nevelési évben folytatunk a 
pedagógusok közösségével. 

Martin Keiserrel elkezdett munka folytatása 2020. október, november 2021. március 

hónapokban megvalósult. Számos pedagógiai kérdést érintve, melyek a 
mindennapokban felmerültek. 2021. májusára tervezett találkozó elmaradt, 

várhatóan 2021. szeptemberében pótoljuk. A teljes nevelési évre tervezzük Martin 
Keiserrel a közös Konferencia munkaközösségi munkát. 
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❖ Óvodapedagógusok belső képzése 

Az önértékelés / tanfelügyeleti ellenőrzés gyakorlati folyamatának megismerése. 
2020 őszén egy óvodapedagógus sikeres minősítő vizsgát tett, gyakornokból 

Pedagógus I. fokozatba lépett az életpályamodell szerint. Egy óvodapedagógus 
tervezett önértékelését végeztük el az őszi időszakban. Az átfog intézményi 

önértékelésre 2021 tavaszától készültünk és 2021. 08.09-én az Oktatási Hivatal 
felületére feltöltésre került az Intézkedési terv is. A folyamatokban résztvevő 
óvodapedagógusok több területtel megismerkedtek, de a folyamat teljes 

megismerésében folytatódik az ismeretek bővítése, és a következő folyamatokban 
való alkalmazása. A személyi változások és a következő 5 éves intézményi 

önértékelési terv alapján folyamatossá válik a pedagógusok bevonása az 
önértékelési folyamatokba. 

❖ A dokumentáció, egyéni irattartók áttekintése.  Waldorf-óvodapedagógia 
elvárásoknak megfelelően, módosítások folytatása. 
 

Az óvodapedagógusok által vezetett dokumentáció áttekintésében az egyéni irattartó 
vezetésével foglalkoztunk. Megújult az első oldal, mely több adatot tartalmaz a 

gyermekekről. Áttekintettük a terveknek megfelelően a fejlesztési terv fontosságát, 
egyszerű szöveges formában az elmúlt időszak tapasztalatit figyelembe véve a 
gyermekek fejlődési üteméhez alkalmazkodva meghatározzuk azt a fejlődési területet, 

ahol támogatást kívánunk nyújtani legfőképpen a waldorf óvodapedagógia elemeivel. 
Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve átdolgoztuk a gyermekek anamnézis 

lapját, mely szintén az egyéni irattartó – dokumentum - része. Az anamnézis lapok már 
az óvodai felvétel folyamatában bekerültek a gyermeke egyéni irattartójába. 

 
Ellenőrzések alapján folyamatos a bejegyzések nyomon követése tartalmi és formai 
szempontból is. 

 
❖ Veszprémi Csillagvár Waldorf Tagóvoda alkalmazottainak nevelési kompetenciáinak 

összehangolása 

Az óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, dajka kompetenciái a mindennapi nevelés 

során – új munkatársak, régi munkatársak új munkakörben fontos volt a nevelési év 
során. A nevelés nélküli munkanapok alakalmával problémák feltárására, megvitatásra, 
megbeszélésre, megoldások keresésére került sor, melyek beválására folyamatosan 

visszatekintettünk a megbeszélések alkalmával. A helyzetek megoldását a sokasodó 
többlet feladat jelentette, mely a járványhelyzetből adódott több területen. 

Az alkalmazotti közösséggel több alakalommal beszélgettük az óvodai ünnepek 
hátteréről az megértést segítve az új alkalmazottok számár. 

Új alkalmazott érkezésével ismét aktuálissá válik a feladat. 
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❖ Új munkatársak befogadása 

o A nevelési év során nyugdíjas munkatárs nem vállalta a pandémia miatt a 
helyettesítést a W.I. csoportban. Pedagógiai asszisztens munkakör kiterjesztésével 

oldottuk meg az óvodapedagógus hiányt. 

o 2020 novemberében a konyhai munkakörben személyi változás történt. A 

munkatársat nagy segítséget nyújtott a dajkák közössége, de folyamatosan 
sarkalták az önálló, precíz munkavégzésre. Jó munkakapcsolat alakult ki a 
munkatársak között.  

o 2020 szeptemberében valóban óvodapedagógusi munkát kezdett az óvodánk 
pedagógiai asszisztense, aki óvodapedagógusi diplomát szerzett. Kihívás és feladat 

megtalálni az új munkakörben a helyét az embernek, illetve a munkatársak 
megismerése az új feladatkör szempontjából. Ebben támogatást nyújtott a közösség 

és segítség a kolléga rugalmassága is.  

o Hasonló feladatkör változás történt: egy dajka óvodapedagógus asszisztensi 
munkakörbe került. Nagyban segítette a munkatársak és az egyének rugalmassága 

az alkalmazkodást az új feladatokhoz.  

Új alkalmazott érkezésével ismét aktuálissá válik a feladat. 

❖ Munkaközösség támogatása 
 
A tagóvoda minden óvodapedagógusa tagja a „Konferencia” munkaközösségnek. 
Pedagógiai kérdések, gyermekmegfigyelések színtere a Konferencia munkaközösség 
munkája. A pandémia miatt kevesebb időkeret jutott a pedagógiai kérdések 

megválaszolására, így nevelés nélküli munkanapokon szakítottunk időt hosszabb 
megbeszélésekre, belső képzésre pl.: ünnepkörök. 

 
A „Csillagvár” Waldorf Tagóvodában két heti rendszerességgel történt nevelői 
megbeszélés. Ezen alkalmakkal az óvodai programok előkészítése, valamint a szakmai 

tapasztalatok megosztása történt. 
(A Munkaközösség beszámolója és az elvégzett feladatok értékelése mellékletben 
található) 
A munkaközösség munkája továbbra is folyamatos. 

❖ Élő környezet fokozott védelme, kert rendezése, felújítása 

o Szelektív hulladékgyűjtés: papírgyűjtést ősszel és tavasszal (kicsit későbbi 
időpontban) tudtuk megszervezni, a járványhelyzetben bekövetkező óvodai zárás 

miatt. Az elem gyűjtése folyamatos a tagintézményben. 

o  A csoportszobákba három rekeszes szelektívhulladék gyűjtő edényt használunk, 

melyet a gyerekek is pontosan ismernek. A tagintézmény is rendelkezik szelektív 
papír, műanyag gyűjtő edénnyel, a komposztálást a kerten belül oldjuk meg. A 

lomb elszállítása is szelektíven történik, melyet a VKSZ munkatársai szállítanak el. 
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o 2020-2021. nevelési évbe nagy gondot fordítottunk az előző évben telepített gyep 

megőrzésére, locsolással, nyírással. A tavaszi időszakban egy család elvállalta a 
gyepszellőztetést és a fű trágyázását. Igyekszünk a gyermekekkel megértetni, 

hogy sáros, olvadó időben nem lehet füvesített területen szaladgálni.  

o Csőtörés miatt szét kellett bontania bejárat melletti sziklakertet, melynek 

helyreállítása jelenleg zajlik. 

o Komposztálás, élő környezet védelme folyamatos (bokrok, növények, madarak) 

o Az ablakpárkányokba kerámia ládák kerültek, melyekbe a Veszprémi Waldorf 

Pedagógiai Alapítvány támogatásával, szülői felajánlással ősszel és tavasszal 
virágok kerültek. 

o A veteményeskertbe a családok vetőmagokat és palántákat ajánlottak fel, a 
gyerekekkel közösen vetettünk, gyomláltunk, terméseket takarítottunk be. 

(hónapos retek, hagyma, paradicsom) 

o A gyógynövényes kertből a cirtomfű leveleit szárítottuk teának, illetve frissen is 
használtuk mentával. 

o A pandémia miatt a szülőkkel tervezett karbantartó nap elmaradt.  

A következő nevelési év feladatai között továbbra is szerepe az Élő környezet fokozott 
védelme, kert rendezése, felújítása 

❖ Ünnepek, rendezvények a hagyományoknak megfelelően, ezek tartalmáról 
rendszeres tájékoztató a szülőknek  

o Faliújságon, szülői körön, honlapon, Csillagpostán keresztül – Az alapítvány 
honlapján megjelentek a támogatott programok. 

o A szülői esteken havi rendszerességgel terveztük, de szeptember, május, június 
kivételével a járványhelyzet miatt elmaradtak a szülői estek. Az óvodai élet 

eseményeiről, az ünnepek mögöttes tartalmáról, minden egyéb gyermekeket, 
családokat érintő ügyekről elektronikus felületeken értesültek a családok. Jól 
működtek a csoportos levelező rendszerek, valamint a Csillagposta is, de sajnos a 

Csillagposta nem jut el minden családhoz. Ennek kijavításán folyamatosan 
dolgozunk, szeretnénk ezen a felületen több a pedagógiához kapcsolódó cikket, 

előadást közzétenni.  
o A járványhelyzetet szabályozásait, változásait is az elektromos hírlevélen keresztül 

tudtuk tájékoztatni. Itt tájékoztatást kaptak a járványhelyzetben bekövetkező óvodai 
családokat érintő változásokról, aktuális szabályokról, visszavonásokról naprakészen.  

A kialakított hírlevél rendszer igen nagy könnyebbséget jelentett a szülők 

tájékoztatásában, az információáramlásban. A hírlevelet Vankóné Fű Ibolya 
óvodapedagógus továbbítja a szülők felé a hozzá beérkezett pedagógusi közösség által 

szerkesztett információs anyagokat. 
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Szeretnénk folytatni a pedagógiai program szerint tervezhető kapcsolattartási formákat 

a szülői közösséggel. 
 

❖ Baba - Mama csoport működtetése  

o Az érvényes jogszabályozások, rendeletek miatt 2021-be nem tudtuk megszervezni 

a Baba Mama csoportot. Nehezítette a családok megismerését, és számukra a 
pedagógiai program módszereinek megismerését. Remélhetőleg a következő 
nevelési évben megvalósulhat a csoport működése, mely megerősíti a családokat a 

szabad óvodaválasztásban. Nagyon nagy volt a telefonos és az email-es érdeklődés 
a csoport megszervezése iránt.  

❖ A Csillagvár Waldorf Tagóvoda és a Fehérlófia Waldorf Iskola munkájának 
összehangolása a közös pontok megtalálása  

o 2021. februárjában két alkalommal fogadtuk a Fehérlófia Waldorf Iskola leendő 
osztálytanítóját. Mindegyik óvodai csoport iskolába készülő gyermekeivel 
személyesen találkozott egy jól ismert, megszokott környezetben.  

o Az elsős osztálytanítónak telefonkonferencián válaszoltunk a feltett kérdéseire a 
járványhelyzet miatt. 

o Konferencia munka keretében az Fehérlófia Waldorf Iskola szervezésében 2020. 
szeptember elején előadáson vettünk részt, mely a szülők számára is nyitott volt. 
Célja az iskolaérettség meghatározása. Változások felismerése, melyek szükségesek 

az iskolai tanuláshoz.  

o Egy óvodapedagógus hospitált a Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és AMI Balatonalmádiban működő óvodájában az advent első hetén egy 
napot, tapasztalatairól beszámolt a közösségnek. 

o Nagyon vártuk a Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI 6. 
osztályának zenei koncert előadásukat a Márton ünnep kapcsán, de a pandémia 
miatt nem tudtuk megszervezni. Ezt nagyon sajnáljuk!  

o Lehetőség volt részt venni a 8. osztály éves munkáinak bemutatóján 11. osztály 
Szólóestjén, valamint a 12. osztály Dráma előadásán. Ez egyéni vállalással történik. 

A következő nevelési évben is folytatjuk a hagyományainknak megfelelően az 
együttműködést, hiszen az óvodai évek után számos kisgyermek kezdi meg iskolai 

tanulmányait waldorf iskolában. 

❖ Együttműködés a dunántúli régió waldorf óvodáival 

2021. május 14-re tervezett Országos Waldorf Óvodapedagógus találkozó Budapesten a 

járványhelyzet miatt elmaradt. A kapcsolat tartás csak elektronikus levelezésben tudott 
fennmaradni, illetve a balatonalmádi waldorf óvodában hospitálást követően személyes 

beszélgetésre volt lehetőség, a csoportvezető óvodapedagógussal a látottak 
megbeszélésre. 
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❖ A Magyar Waldorf Szövetséggel történő együttműködés  

o Folyamatos értesítéseket kapunk a Waldorf óvodákra vonatkozó törvényi 
változásokról, azok alkalmazásáról az ONAP rendszerébe illeszkedően, illetve a 

szövetség érdekképviseleti munkájáról. 
o Nagyon hatékony és gyors a jogi, működési kérdésekkel kapcsolatos értelmezési 

információ áramlás, mely különösen a pandémiás helyzetben segítette az óvoda 
működését. 

o Értesülünk a világban zajló konferenciákról, az egész világot érintő óvodai 

problémákról. Ezekről beszámoló jelleggel kapunk rendszeresen képet. 
o Az óvodát támogató alapítvány fizeti az éves tagdíjat, mely a szövetség működését 

segíti.  

Szeretnénk továbbra is szövetséggel való kapcsolatunkat erősíteni, különösen az óvodai 

terület működésébe aktívabban részt venni, ha járványhelyzet mindezt lehetővé teszi.  

❖ A Waldorf Ház szervezésében pedagógiai előadásokon való részvételével 

A Waldorf Ház szervezésében induló képzésekről folyamatosan tájékozódunk, de ebben 

a nevelési évben nem vettünk részt az induló akkreditált továbbképzésekben.  

❖ Hospitáló fogadása 

o Waldorf osztálytanító fogadása 2021. februárjában 2 alkalommal az intézményben 

o Gyógypedagógiai asszisztens képzésben résztvevő hallgató fogadása 40 óra 2020. 

október eleje. 

❖ Honlapunk (http://www.waldorfveszprem.hu/)  

Szerkesztése, a meglévő aktualizálása, frissítése, népszerűsítése a szülők és érdeklődők 
felé folyamatosan megtörtént, szülői segítséggel. Emellett a tagóvoda a Veszprémi 

Vadvirág Körzeti Óvoda hivatalos (www.vadviragovi.hu) honlapon is megjelenik. 

Az aktualizálás folyamatos. 

13. Kiemelkedő események, ünnepek 

Az óvodai ünnepek mindkét óvodában a munkaterv szerint kerültek megrendezésre, és 
nagyon nagy élményt nyújtottak a gyermekeknek 

A Nagyok búcsúzását már sikerült óvodai csoportonként, szülői részvétellel 
megszervezni és a gyermekek számára emlékezetessé tenni. 

A tagóvoda ünnepei 

 

http://www.waldorfveszprem.hu/
http://www.vadviragovi.hu/
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o 2020-2021. nevelési év során a szeptember, október, június hónapokban az 

ünnepek és az óvodai mindennapok Pedagógiai programban foglaltak és a 
Munkaterv szerit történt megszervezésre. A szülők is jelentősen támogatták az 

eseményeket. 

o A nevelési év nagyrészét az újra gondolás jellemezte. Ebben az 

óvodapedagógusok időszakról időszakra gondolták át azokat a hagyományos 
formákat, melyek eddig jól működve biztonságot adtak a gyermekek életében. Új 
formákat alakítottak ki, melyekben megújult formában, de a waldorf 

óvodapedagógia értékeit figyelembe véve valósították meg a Pedagógiai 
Programot. Az András napi vásár megszervezését lemondtuk, az abban 

időszakban megváltozott, elrendelt pandémiás szabályozások miatt.  

Kiemelkedő események: 

Vadvirág Óvoda:  

A Vadvirág Óvoda, mint az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” 5 sikeres online 
programot valósított meg, emellett 1 képzésnek adott helyet. 

Ebben az évben nem sikerült megszervezni az immár 20 éves „Vadvirág” Alapítvány és a 
Vadvirág Óvoda közössége hagyományos Szülők nevelők bálját. 

Viszont Jótékonysági vásárt szerveztünk, és papír- és ruhagyűjtést, melynek bevételéből 
az alapítvány udvari játékokat vásárolt. 

A kollégák (óvodapedagógusok, dajkák, technikai dolgozók) nagyfokú elkötelezettsége 

és szakértelme a mindennapokban, de az ünnepnapokon is garantálja – a nehézségek 
ellenére is – a magas szintű munkát mind a gyermekek, mind a szülők 

megelégedettségére.  

„Csillagvár Waldorf Tagóvoda:  

o 2020. november 23- december 03 közötti időszakban két csoport bezárása egy 
kolléganő Covid 19 tesztjének pozitivitása, megbetegedése miatt.  

o Ismét kiemelkedő eseményként tekintünk a 2021. március 15- 2021. április 19. 

közötti időszakra, járványhelyzet miatt bekövetkező óvodazárásra. 

Az ismétlődő helyzetben ismét nagy feladat volt az alkalmazotti közösség munkájának 

megszervezése, a jogszabályok folyamatos nyomon követése. Elsősorban az 
óvodapedagógusok körében szerveztük meg az otthon végezhető feladatokat, mely 

később több alkalmazottra kiterjedt. Munkaidő naplót a pedagógus munkatársak, a 
számukra felkínált és elvégzett munkákról. A feladatok megszervezése és kiadása, az 
ellenőrzés megszervezése különösen nagy feladatot és terhet rótt az egész intézmény 

vezetőtestületére. Ezekre a feladatokra a továbbiakban is készülni kell! Már több 
tapasztalattal rendelkezve zökkenőmentesebb tudtuk alakítani a feladatok 

megszervezése.  

A zárás alatt folyamatosan, a szabályozásoknak megfelelően fogadtuk a gyermekeket. 
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o A járványhelyzet alatt bekövetkező zárás alatt kiemelkedő tevékenység volt az 
elektromos hírlevél és a szülőkkel kapcsolatos kapcsolattartás megszervezése és 

működtetése. 

o Kiemelkedő esemény a babavarrás megszervezése  

o A nyári nyitvatartási idő alatt a Csillagvár Waldorf Tagóvoda szennyvízcsatorjájának 
felújítása miatt az óvoda a három hétig A Vadvirág Óvoda fő telephelyén működött.  

Kiemelkedő eseményként említhetem a 2021. augusztus 16-tól bekövetkező 

intézményvezető váltást. 

A dokumentumok átadása – átvétele a nyári zárás idején megtörtént. Igyekeztem a 

következő intézményvezetőnek a lehető legtöbb segítséget megadni ahhoz, hogy az 
óvoda működése zavartalanul folytatódhasson. Kérdéseire válaszolok, segítséget nyújtok 

az év elindításában.  

14.  Pályázatok 

Az intézmények számára kiírt és beadott Pályázatok:  

2021 nyarán ismét pályáztunk a „Boldog óvoda” címre. A program kiemelt küldetése, 
hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani 

segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára. Az 
újabb egy évre szóló Boldog óvoda címet online formában vehetjük át. 

Gyermekeknek kiírt pályázatok: 

A Vadvirág Óvodában (rajzpályázatok, matematika, egyéb versenyek alkalmával):  

Folyamatosan érkeztek a különféle pályázati lehetőségek. Ezeket továbbítottuk a 

szülőknek és a gyermekek családi segítséggel pályáztak. 

Az óvodai zárás idejére a Vadvirág Óvoda alapítványa is meghirdetett rajzpályázatot, 

melyből a nyitást követően kiállítást rendeztünk. 

Mivel sok kisgyermek vett részt a Szilágyi Iskola pályázatán, az iskola felajánlott egy 

előadást óvodásainknak a Szilágyi Harangegyüttes részvételével. 

Az együttes vezetőjével kapcsolatba léptünk, és a színvonalas műsort az óvodai 
rajzpályázat eredményhirdetésével tettük emlékezetessé óvodásaink számára. Az 

ajándékokat a „Vadvirág Alapítvány” finanszírozta. 

A tagóvodába járó gyermekek továbbra sem vesznek részt óvodások számára kiírt 

pályázatokon, versenyeken. 
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15. Intézményi fejlesztések 

Teljesített beruházások 

1. A Vadvirág Óvodában 

Beszerzésre kerültek az előirányzatnak és a minimális eszközjegyzékben szereplő 
tételeknek megfelelően további eszközök. bútorok, gépek és berendezések. 

 

2020-ban - szeptember – december 

- érintésmentes lázmérő                                                                     14.730,- Ft 

-    játékvásárlás csoportonként (30.000,- Ft/csoport) 180.000,- Ft 

- Szakmai anyag beszerzés csoportonként és a munkaközösségnek  140.000,- Ft 

 

2021. január – augusztus  

-    munkaruha vásárlás 25.000,- Ft/munkavállaló                                   525.000,- Ft 
- laptop 2 db  400.000,- Ft 

- monitor    49.012,- Ft 
- 2 db hűtő  244.998.- Ft 
- 1 db gőzállomásos vasaló    28.999.- Ft 

- 1 db minikonyha    40.319.- Ft 
- 1 db kültéri párakapu    29.337,- Ft 

- 2 db klíma berendezés (Pitypang, Napsugár)  444.500,- Ft 
- 2 garnitúra kisméretű rönkbútor  558.800,- Ft 

2. A „Csillagvár” Waldorf Tagóvodában  

2020. szeptember - december 

- Játékvásárlás csoportonként (30.000,- Ft/csoport)      90.000,- Ft 

- Szakmai anyag beszerzés csoportonként és a munkaközösségnek    60.000,- Ft 
- 20.000,- Ft/csoport 

- érintésmentes lázmérő                                                                     14.730,- Ft 
 

2021. január – augusztus 

- A munkavégzés feltételeinek javítása: munkaruha, 10 fő   250.000,- Ft 
- 1 db laptop          200.000,- Ft 

- 1 monitor            47.117,- Ft 
- 1 db asztali számítógép       135.255,- Ft 

- 1 db gőzállomásos vasaló         28.999,- Ft 
- 1 db minikonyha           40.319,- Ft 
- 1 db mikrohullámú sütő         85.589,- Ft 

- 1 db kültéri párakapu          29.337,- Ft 
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Az Alapítványok jelentős támogatással járulnak hozzá az óvodák fejlesztéséhez.  
 

„Vadvirág Alapítvány”: 

Sikeres jótékonysági vásárt, Papírgyűjtést és „Sulizsák” akciót szervezett az alapítvány, 

aminek a bevételéből az óvodát támogatta. 

Az akció keretében a szülők a vásáron adományként 117 000 Ft-tal támogatták 
alapítványunkat. 160 kg papírt és 838 kg ruhát gyűjtöttek össze. Az ezekért kapott, 

összesen 64 500 Ft szintén a „Vadvirág Alapítvány” számláját gyarapítja. 

Nagyon szépen köszönjük ezt a példás összefogást. A támogatást az óvodás gyermekek 

udvari játszóeszközeinek fejlesztésére fordítottuk. 

A „Veszprémi Waldorf Pedagógiai Alapítvány”: 

- A csoportok életét 20 000.- Ft/hó támogatásban részesíti, mely összeg a 
mindennapi eszközök beszerzését szolgálja 

- Kiemelt rendezvényeink támogatása: András napi vásár, János ünnep, családi 

kirándulások –Sárkányeresztés, Pünkösd, Baba – Mama csoport munkájának 
támogatása 

16. Intézményi felújítások 

A Vadvirág Óvodában 

-  VKSZ által felújításra játéktároló épület teteje, megszüntetésre a beázás, az 
egész épület megemelése miatt az esővíz nem áztatja a faszerkezetet.  

- A fenntartó által is tervezett felújtások (ablakcserék) elmaradtak. 

A „Csillagvár” Waldorf Tagóvodában  

- A VKSZ munkatársait az Városüzemelltetés megbízta az évek óta problémát 

jelentő szennyvízcsatorna felújításával. A szennyvízcsatorna új nyomvonalon 
került kivezetésre. A munkálatokat 2021. augusztus 2-19 között elvégezték, az 

utcai csatornára való rákötés még folyamatban. A munkaelvégzésére 3 millió 
forintot biztosított az önkormányzat Városgazdálkodása.  

- Az óvoda sajátköltségvetéséből a felnőtt öltöző polcrendszerét újította meg 

teljesen – az anyagköltség az óvodaköltségét terhelte, míg a kivitelezést a VKSZ 
munkatársai végezték, ezzel élhetőbbé téve a mindennapokat alig 2 

négyzetméteres öltözőben 10 alkalmazott számára. 

Karbantartás: 

A VKSZ munkatársainak segítségével 

- Sor került kisebb fal javításokra a tagóvoda egész épületében 
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- A radiátorok cseréje egy szobában teljesen, és egy radiátor cseréje egy másik 

szobában elengedhetetlen volt, mert a fűtés nem volt megoldott. A változások 
maguk után vonták a radiátorok körüli polcok cseréjét is. Az alapanyagot az 

óvoda saját költségvetésből, míg a feldolgozást, beépítést a VKSZ munkatársai 
végezték.  

- A napi feladatok, mint locsolás, homokozó homokjának szellőztetése, napi 
felásása a nyári időszakban is folyamatos volt. A homok cseréje 2019 őszén 
megtörtént (ÁNTSZ előírás szerint) – ez ismét időszerűvé kell, hogy váljon! 

- Játszóudvarok folyamatosa tisztítása, karbantartása és kertgondozás a 
karbantartó segítségével valósul meg, a keletkezett komposztálható növényeket a 

VKSZ munkatársai szállítják el bejelentés alapján. 

17. Kötelező eszközök beszerzésének aránya, teljesítése 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kötelező eszközjegyzékben előírt eszközök 
meglétét, szükség szerinti minőségi csere tervezését, biztosítását.  

Figyelünk arra, hogy az eszközök pótlása rendszeres lehessen, ezért a megfelelő 

raktárkészlettel rendelkezünk ágyneműkből, törölközőkből, abroszokból, edényekből, 
amiket a selejtezéseket követően rendszeresen pótolunk.  

Idei évben dolgozóinknak biztosítottunk munkaruhát, védőfelszerelést. Mindig arra 
törekedtem vezetőként, hogy valamennyi dolgozóknak megfelelő minőségű és 

mennyiségű munkaruhát biztosítsunk. 

Figyelek arra, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű csoportszobai és udvari játékok 
és eszközök álljanak rendelkezésre. A csoportszobai játékok kiválasztását az 

óvodapedagógusokra bízom, a költségvetésben maghatározott összeg erejéig 
választhatnak a gyermekek igényeinek megfelelő játékeszközöket. 

Rendszeresen beszerzésre kerülnek a vizuális tevékenységekhez szükséges anyagok és 
eszközök (agyag, papírok, ragasztók, rajzeszközök, fonalak, gyapjú és egyéb szükséges 

eszközök), szükség szerint év közben is történik beszerzés. A szülők is besegítenek 
különféle felajánlásokkal, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű papírféle álljon a 
csoportok rendelkezésére. 

Az intézményfejlesztés részben tételesen felsorolásra kerültek mindazok a beruházások, 
amelyek a tárgyi feltételeink meglétét javítását szolgálták 2020-21-ben.   

(Részletesen megtalálható a 15. pontnál) 

Beszámolómban ismételten szerettem volna rávilágítani arra a szerteágazó és tudatos 
munkára, a szakmai tudatosságra, elhivatottságra, mellyel óvodapedagógusaink, a 

pedagógiai munkát segítő alkalmazottak az óvodás gyermekek neveléséért dolgoznak.  
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Köszönöm azt a hivatástudatot, együttműködést, kitartást és nagy-nagy 

szeretetet, ami a kollégákat – a nehézségek ellenére is – jellemezte ebben az 
évben is!    

Ez a vezetői beszámoló nyugdíjazásom előtti utolsó beszámoló. 

Pályám 42 évének utolsó 16 évében adatott meg, hogy vezethettem ezt az óvodát. 

Szívvel, lélekkel, szertettel és nagy elhivatottsággal adtam útmutatást óvodapedagógus 
társaimnak. Olyan óvodát álmodtam, amiben „jó gyermeknek lenni és jó felnőttként 
dolgozni”. Úgy gondolom, álmom valóra válhatott. 

Óvodánk egy szakmailag elismert, szülők által szívesen választott és keresett intézmény 
lett, ahol folyamatos szakmai innovációk biztosítják a fejlődést: Az évek alatt pályázatok 

sorát nyertük el, melyek szakmai és anyagi fejlődést hoztak. Referencia intézménnyé, 
Címmegtartó Zöld Óvodává, Boldog óvodává és Bázisintézménnyé váltunk. 

Köszönetet mondok minden Kollégámnak, minden Dolgozónak, és minden Szülőnek, 
akik az évek során hosszabb – rövidebb ideig velem együtt jártak az úton. Szeretetük, 
hűségük, tenni akarásuk lelkesített, és segített a munkámban. 

Köszönöm a Fenntartó, a Szülők és a Dolgozók bizalmát, támogatását, 
együttműködését, és kívánok sok-sok boldog pillanatot minden óvodásnak, Szülőnek és 

Dolgozónak az én szeretett óvodámban, a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában. 

Az utánam következő vezetőnek pedig olyan örömöket, szakmai sikereket, amiket én is 
megéltem itt vezetőként, és azt, hogy álmodja tovább a nevelőtestülettel közös 

álmainkat! 

Kérem a fenntartó önkormányzatot és a képviselőtestületet, hogy továbbra is támogassa 

a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodát, melyben a színvonalas, minőségi munkára 
garanciát nyújt dolgozóink, óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége, partnereink, 

elsősorban a szülők, és gyermekek elégedettsége, valamint az intézmény 
nevelőtestülete által kidolgozott és alkalmazott Pedagógiai Program! 

Kérem, hogy tegyenek meg Önök is minden lehetőt annak érdekében, hogy a 

pedagógushiány ne legyen gátja a színvonalas óvodai nevelésnek! 

 

 
Veszprém, 2021. augusztus 13. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

MELLÉKLETEK 



 

 

1. sz. melléklet 

Az intézményben megvalósított programok 2020-2021 

Tervezett óvodai programok meg
valós
ult 

nem 
valósult 
meg 

Ünnepek, programok 

Takarítási világnap: 
udvarrendezés a szülőkkel 

X  

Szüret  X  

Állatok világnapja X  

Mikulás az óvodában X  

Adventi játszóház 
Karácsonyváró délelőtt  

 
X 

X 

Dózsavárosi karácsony  X 

Farsangi mulatság, téltemetés X  

Március 15.-i nemzeti ünnepünk X  

Víz világnapja  X 

Húsvéti, családi kézműves délután, 

Húsvéti fészekrakás 

 X 

X 

Föld napja X  

Anyák napja X  

Évzáró X  

Gyermeknap X  

Pünkösd X  

"Búcsú az óvodától"  X  

Nem tervezett programok 

Rajzpályázati eredményhirdetés az óvodában, A Szilágyi harangzenekar 
koncertjével színesítve 

1  

   

Nevelés nélküli napok, értekezletek 

Tagóvodában tervezett: 5 alkalom 5  

Vadvirág Óvodában tervezett 5 alkalomból 5  

Nevelőtestületi értekezletek  X  

Dajkai megbeszélések havi rendszerességgel X  

Vezetői megbeszélések  X  

Szülői körök 

Csoportonként tervezett 2 2  

Csoportok képviselőinek tervezett 3  X 

Iskolába készülőknek tájékoztatás tervezett 1 1  

Új szülőknek tervezett 1 – (júliusban)   

Egyéb tervezett programok 

Erdélyi vendégek fogadása  X 

Szülő-nevelő bál   X 

Bázisintézményi programok – tervezett 5 5  

Óvoda – bölcsőde kapcsolat tervezett 6  X 



 

 

Óvoda- iskola kapcsolat – tervezett 5 – (1 következő évre is átnyúló)  X 

Gyermekvédelem Tervezett 11 9 2 

Gyógytestnevelés (heti rendszerességgel) X  

Tehetséggondozó kézművesprogramok (havi 2 alkalommal)  X 

Ünnepek, programok a „Csillagvár” Waldorf Tagóvodában 

Betakarítás ünnep x  

Szt. Mihály ünnep – sárkányeresztés x  

Szt. Mihály ünnep - x  

Szt. Márton ünnep x  

Adventi kert szülőknek x  

Adventi kert gyerekeknek x  

Három királyok időszak zárása x  

Farsang x  

Húsvét  x 

Pünkösd x  

Pünkösdi kirándulás  x 

Búcsúzó x  

János nap – Nyár ünnep x  

A gyermekek születésnapja x  

Egyéb tervezett programok a tagóvodában 
Óvoda- iskola kapcsolat 4  

Előadás Szülőknek (3) 1 2 

Belső képzés óvodapedagógusoknak (3) 2 1 

András napi vásár x  

Baba – mama csoport fogadása az óvodában (6) 4 2 

Szülői körök a Csillagvár Waldorf Tagóvodában   

Csoportonként tervezett (11) +2 8+2 3 

Nevelés nélküli napok, értekezletek 
Tagóvodában tervezett: 5 alkalom 5  

Vadvirág Óvodában tervezett 5 alkalomból 5  

Vezetői megbeszélések  9  

Nevelőtestületi értekezletek (Vadvirág Óvoda) X  

Dajkai megbeszélések havi rendszerességgel (Vadvirág Óvoda) X  

Nevelőtestületi értekezletek (Tagóvoda) X  

Dajkai megbeszélések havi rendszerességgel (Tagóvoda) X  

Munkaközösségi programok 
Ének munkaközösség – Tervezett 5  3 2 

Zöld munkaközösség – tervezett 9 (részben valósult meg 2) 6 2 

Konferencia munkaközösség (Tagóvoda) – Tervezett  13 2 

Önértékelési munkaközösség 7 1 

Szakmai ellenőrzések: Önértékelés – szaktanácsadás- minősítés – 

tanfelügyelet a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában 
Pedagógus önértékelés – tervezett 2+ 2 3 1 

Intézményi önértékelés átfogó – folyamatban van X  

Tantárgygondozó szaktanácsadás – tervezett 3 X  



 

 

Vezetői tanfelügyelet tagóvoda  X 

Intézményi tanfelügyelet tagóvoda  X 

Minősítés – kiírt 2    X 

 

Összeállította: Barcza Béláné intézményvezető és Puskásné Devecsery Szilvia tagóvoda 
vezető 



 

 

2. sz. melléklet 

 „Önértékelési munkaközösség” - beszámoló 

2020-2021. nevelési év 

A munkaközösség célja: 

• A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában folyó eredményes, hatékony óvodai 

szakmai munka biztosítása, fejlesztése. 

• Az intézményi önértékelés tervezése, koordinálása, támogatása és ellenőrzése. 

• Az önértékelés, a belső- és külső szakmai ellenőrzések, pedagógus önértékelések, 

intézményi (átfogó) önértékelés, valamint a vezetői- és intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés és a minősítések törvényi szabályozásoknak megfelelő előkészítése, 

megszervezése 

• Az intézményi átfogó önértékelés, amely során a pedagógusra, vezetőre, valamint 

intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a 

pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület 

bevonásával az intézményre vonatkozóan a kiemelkedő és a fejleszthető 

területeket meghatározása, majd erre építve fejlesztések tervezése.  

Feladatai 2020-2021. nevelési évben:  

• Az önértékelési munkaközösség feladatainak meghatározása, a pedagógus 

önértékelési program éves feladatainak figyelembevételével. 

• Pedagógus önértékelés eljárásának lefolytatása, koordinálása, a folyamat 

összefogása.  

Adatgyűjtés, kérdőívek - értékelése, interjúk készítése, kollégák látogatása, 

dokumentumok elemzése.  

• A pedagógus önértékelésben, tanfelügyeleti ellenőrzésben, és a pedagógus 

minősítésben résztvevő pedagógusok segítése, támogatása. 

• A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda teljeskörű átfogó intézményi 

önértékelésének lefolytatása, intézményre vonatkozóan a kiemelkedő és a 

fejleszthető területeket meghatározása, majd erre építve fejlesztések tervezése. 

 



 

 

 

 

Tervezett feladatok megvalósulása: 

1.  A munkaközösség éves munkatervének egyeztetése, 

elkészítése  

2020. 

szeptember 

igen 

Megjegyzés:  
 

2.  A portfólióírásban résztvevő kollégák segítése, 

támogatása  

2020. 

szeptember-
október 

nem 

Megjegyzés:  
Portfóliót az idei nevelési évben nem írtak óvodapedagógusok 

3.  
A pedagógus önértékelés 2020-2021. nevelési évre 

tervezett folyamatainak lefolytatása.  

A Vadvirág Óvodában 3 fő, a Csillagvár Waldorf 
Tagóvodában 1 fő pedagógus önértékelése 

2020. október 

– 2021. 
március 

részben 

Megjegyzés:  

A Vadvirág Óvodában 1 fő óvodapedagógus önértékelése nem valósulhatott meg, a 
kolléga tartós betegsége miatt. A többi, tervezett önértékelés megvalósult. 
 

4.  
A pedagógus önértékelésben és a 

pedagógusminősítésben, résztvevő pedagógusok 

segítése, támogatása.  

2020. október- 

2021. június 

igen 

Megjegyzés:  
A pedagógus önértékelés során az óvodapedagógusok igény szerint támogatást kaptak. 

 

6. 
Teljeskörű intézményi önértékelés 

lefolytatása 

2021. január-

2021. április 

igen 

A teljeskörű önértékelés megvalósult, az áprilisra tervezett határidő a pandémiás 
helyzet miatt kitolódott augusztusra. 
 

7. Fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározása 

(a teljeskörű intézményi önértékelés eredményeire 
építve), öt évre szóló intézkedési terv készítése 

2021. május igen 

Megjegyzés:  

Fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározása (a teljeskörű intézményi 
önértékelés eredményeire építve), öt évre szóló intézkedési terv készítése megtörtént. 
Az intézkedési tervben meghatározott rövid, középtávú, hosszútávú célok, feladatok a 

következő időszak Munkatervébe beépítésre kerülnek.  

 



 

 

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat:  

Nem volt. 

Következő évre átnyúló feladat: 

Nem volt. 

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

Nincs. 

Értékelés:  

Tervezett feladatok/programok száma:  
 

7 

Megvalósult  
 

6 

Részben valósult meg 1 

 
Megbeszélések, egyeztetések száma az év során 
 

5 

Következő évre áttett feladatok/programok 
száma: 

 

- 
 

 

Veszprém, 2021. augusztus 13.                   

 
   

                     
 
A beszámolót készítette: Lattenstein Jánosné munkaközösség vezető  



 

 

3. sz. melléklet 

BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2020/2021 

A „ZÖLDIKÉK” MUNKAKÖZÖSSÉG  

 

Kitűzött célok voltak (Munkaterv alapján):  
A Zöld óvoda címmel kapcsolatos feladatok elvégzése, a fenntarthatóság 

biztosítása, a feladatok koordinálása.  

A környezettudatos életmód, a környezetért felelős életvitel erősítése a jeles 
napokhoz kapcsolódó programjainkkal, tevékenységekkel 

A környezettudatos nevelés megvalósítása, fenntartása az óvodán belül, illetve a 
családok környezettudatos szemléletének folyamatos formálása a szelektív 
hulladékgyűjtés, kert és udvarrendezés koordinálásával, a Zöld jeles napok 

megünneplésével. 

Az intézmény egészségfejlesztési programjának támogatása 

A bázisintézményi feladatokban aktív részvétel 

 

Tervezett feladatok megvalósulása (Munkaterv alapján): 
 

 Feladat (felsorolás) Megvalósulás 
ideje: 

Megvalósul
t  

igen/nem 

5.  
Takarítási világnap megszervezése. „Nagytakarítás” 
szervezése az óvoda udvarain, kiskert, fűszerkert 

rendezés, a tó környékének rendbetétele szülők, 
családok bevonásával.  

 
2020. szept. 29. 

 
nem 

Megjegyzés 
A járványhelyzet miatt a családok nem tudtak részt venni a programon. Az óvoda dolgozói 

közössége   vett részt a munkában.  

6.  Az Állatok világnapját óvodai szinten csoportonként 
valósítottuk meg.   

2020. október 4.  igen 

Megjegyzés 
Segédanyagok felhasználásra kerültek  

7.  
A Víz világnapja alkalmából játékos tevékenységek a 

csoportokban. 

2021. március 20.- 

26. 

nem 

Megjegyzés 
A járványhelyzet miatt elmaradt 

8.  
A Föld világnapja alkalmából óvodai szintű kirándulás, 
játékok szervezése.  

A világnaphoz kapcsolódva családi kertészkedős 

2021. április 20-24. 
 

 
2021. április 24. 

nem 
 

 
 



 

 

délután szervezése. 

 

nem 

Megjegyzés 

A járványhelyzet miatt nem fogadhattunk szülőket a kertrendező programon. A szülők 
virágpalántákat, fűszernövényeket hoztak, amit a dolgozók közössége ültetett el.  

9.  
Öko tábor szervezése az iskolába készülő gyermekek 
részére. 

2021. június 
20.-25. 

szervezés 
alatt 

Megjegyzés: 

A tábort két óvodapedagógus vezetésével szervezzük meg. 

10.  
A munkaközösség munkájának, programjainak, azok 
értékelésének közzététele a nevelőtestület felé, illetve 
az óvoda honlapján. 

Folyamatos igen 

Megjegyzés 

Szervezés, közzététel a nevelőtestület felé - Süveges Éva, honlapon – Balogh Aliz 

11.  
A Bakony - Balaton Környezetvédelmi Egyesület 
munkájában való részvétel.  

 

2020. 
szeptember 

október. 
 
 

igen 

Megjegyzés 

Süveges Éva, mint Zöld koordinátor, egyesületi tag miatt  
A járványhelyzet email-ben tartotta a kapcsolatot az egyesülettel 

8. 
Szelektív hulladékgyűjtés  

Folyamatos igen 

9. 
Műhelymunka – Tavaszi zöld jeles napok az 
óvodában Víz világnapja 

2021. márc. 22. igen 

Megjegyzés 

A járványhelyzet miatt online került megrendezésre 

 

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat (feladat/program megnevezése, 

okok leírása):  

Nem volt. 

Következő évre átnyúló feladat: 

Nem volt. 

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

A programok többsége a járványhelyzet miatt elmaradt, illetve más formában került 

megrendezésre 

Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága): 



 

 

Bakony Balaton Környezetvédelmi Egyesület:  

✓ Online kapcsolattartás 

✓ Sikeres, hatékony az együttműködés 

✓ Bázisintézményi szakmai nap:  

Műhelymunka – Tavaszi zöld jeles napok az óvodában Víz világnapja 

 

 

 

 

Értékelés:  

Tervezett feladatok/programok száma:  

 

9 

További, előre nem tervezett, megvalósult, 

elvégzett feladat, program 
0 

Megvalósult  6 

Részben valósult meg 2 

Nem valósult meg 1 

Megbeszélések,  

egyeztetések száma az év során 

3 

Következő évre áttett feladatok/programok 

száma: 

0 

 

Veszprém, 2021. június 7.                         

                   



 

 

4. sz. melléklet 

BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2020-2021 
„Ráhangoló” - ÉNEK - MUNKAKÖZÖSSÉG  

 
Kitűzött célok voltak (Munkaterv alapján):  
 

- Szakmódszertani kultúra fejlesztése, az óvodapedagógusok gyakorlati 
munkájának segítése 

- Kotta olvasás felelevenítése, gyakorlása  
- Hangszerhasználat, zenehallgatás az óvodai csoportban, a furulya játék 

gyakorlása 

- Az óvodai ünnepek színvonalának emelése 

Tervezett feladatok megvalósulása (Munkaterv alapján): 

 

 Feladat (felsorolás) Megvalósulás 
ideje: 

Megvalós
ult  

igen/nem 

1.  Kórus szólamok megbeszélése, a munkaközösség 

keretein belül tanult művek kiválasztása 

 

2021. április 

 

igen 

Megjegyzés 
A munkaközösségben 4 kolléganő vett részt, kijelölésre kerültek a szólamok, a tanulandó 

művekben megegyezés született. 

2.  Kottaképek gyakorlása tapssal, kopogással. 

Jubileumra tapsrondó tanulása 

2021. május igen 

Megjegyzés: 
Kijelölésre kerültek a művek, szólamok beszolmizálása megtörtént, kották kiosztásra 

kerültek. 
 

3.  
A jubileumi művek gyakorlása 

2021. május      igen 

Megjegyzés: 
A munkaközösség érintett tagjai heti rendszerességgel összegyűltek próbálni a 

zeneszámokat. 

4.  
Furulyázásban való jártasság fejlesztése a hangok 

lefogásának gyakorlásával 

2020. május nem 

Megjegyzés 

A járványhelyzet miatt elmaradt 

5.  
A foglalkozások felépítésének, egymásra épülésének 

tanulmányozása, korszerű módszerek beépítése a 

mindennapokba 

2021.május nem 

Megjegyzés 
A járványhelyzet miatt elmaradt 



 

 

Következő évre átnyúló feladat: 

- Furulyázásban való jártasság fejlesztése a hangok lefogásának gyakorlásával 
- A foglalkozások felépítésének, egymásra épülésének tanulmányozása, 

korszerű módszerek beépítése a mindennapokba 
  

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

A munkaközösség őszi és téli  foglalkozásai a járványhelyzet miatt elmaradtak, több  

kolleganő betegsége,  intézményünk zárva tartása, illetve ügyeleti rendben történő 

működése miatt . A korlátozások fokozatos feloldásával az ünnepeinkre való felkészülés 

volt a munkaközösség tényleges feladata. 

Értékelés: 

Tervezett feladatok/programok száma:  
 

5 

További, előre nem tervezett, megvalósult, 
elvégzett feladat, program 

 

Megvalósult  3 

Részben valósult meg 0 

Nem valósult meg 2 

Megbeszélések,  

egyeztetések száma az év során 

5 

Következő évre áttett feladatok/programok 

száma: 

2 

 

Veszprém, 2021. június 7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. sz. melléklet 

BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2020-2021. 

Konferencia munkaközösség 

 

Kitűzött célok voltak:  

Az óvodapedagógusok a neveléssel, a csoportok életével és a közösséggel kapcsolatos 

feladatokon keresztül egymást segítve dolgoznak a gyermekek harmonikus és optimális 

fejlődésének eléréséért. 

A gyermekek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges lelki háttér és a biztonságot 

szolgáltató jó hangulat megteremtéséhez figyelmünket a gyermekekre irányítjuk, a 

felmerülő problémákat ennek fényében tekintjük át. 

A konferencián a rövid és a hosszú távú pedagógiai céljainkat határozzuk meg, 

melyekről az óvodapedagógusok közösen döntenek. Egyéni problémákat, nevelési 

helyzeteket vizsgálunk meg. 

Pedagógiai munkáink: kézműves- és mozgástevékenységek, antropozófiai tanulmányok, 

és a konferencia „szívének” tartott gyermekmegfigyelések. Ez a mély együtt 

munkálkodás adhatja meg az erőt a mindennapi feladatok elvégzésére és az egész 

óvodai közösség számára fejlődést biztosító légkör megteremtésére. 

Konferenciánk együttműködik Martin Keizer művészetterapeutával és a Fehérlófia 

Waldorf Általános Iskolával. 

A munkaközösség ebben az évben havonta találkozott - a találkozások száma arányban 

volt az elvégzendő feladatokkal, melyről jegyzőkönyv készült -munkaidőn túli 

időpontban. 

 

Tervezett feladatok megvalósulása: 

 Feladat  Megvalósulás 

ideje: 

Megvalósult  

igen/nem 

1. Konferencia munkaközösség éves tervének 

kidolgozása 
Megjegyzés: A konferencia munkaközösség 

feladatait áttekintettük és a közösség tagjai között 
felosztottuk. 

 

2020. 09.02. igen 



 

 

2. Gyermekmegfigyelés 
 

2020. 10.07. igen 

3. Konferencia munka Martin Keizerrel 

 

2020. 10.21. igen 

4. Konferencia munka Martin Keizerrel 

 

2020. 11.04. igen 

5. Konferencia munka – Reggeli kör 
 

2020. 11.04. igen 

6. Gyermekmegfigyelés 

 

2021. 01.06. igen 

7. Konferencia munka Martin Keizerrel 

 

2021. 01.20. igen 

8. Konferencia munka – Reggeli kör 
 

Megjegyzés: Betegség miatt 2021. 02.24-én 
tartottuk meg! 

2021. 02.03. nem 

9. Konferencia munka Martin Keizerrel 
 

Megjegyzés: Betegség miatt 2021. 02.24-én 
tartottuk meg! 

2021. 02.03. nem 

10. Gyermekmegfigyelés 2021. 03.17. igen 

11. Konferencia munka Martin Keizerrel 
 

Megjegyzés: Betegség miatt elmaradt! 

2021. 03.17. nem 

12. Konferencia munka – Reggeli kör 

 

Megjegyzés: Covid miatt az óvodában csak ügyelet 

volt, így elmaradt a konferencia munka! 

2021. 04.07. nem 

13. Záró konferencia: Visszatekintés Martin Keizerrel 

Megjegyzés: Csak óvónői visszatekintést tartottunk! 

2021. 05.19. igen 

 

Következő évre átnyúló feladat: 

Nem volt. 

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

Az új óvónő/k szakmai segítése miatt a következő nevelési évben a konferencia 

munkaközösség javaslata: 

- A végzett waldorf óvónőknél tett hospitálás, majd annak szakmai feldolgozása.  

- A mindennapjainkat érintő pedagógiai helyzetek elméleti és gyakorlati 

tudnivalóinak összekapcsolása. 



 

 

- A 2021 szeptemberében induló waldorf képzésben részt vevő óvodapedagógusok 

ott szerzett tapasztalatainak beszámolója. 

- A gyermekmegfigyelés. 

 

Ennek fontosságát mindenki jóváhagyta. 

 

Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága):  

A konferencia munkaközösség 4 alkalommal találkozott Martin Keizerrel. A közös munka 

során az aktuális problémáinkat, kérdéseinket és nevelési helyzeteket vizsgáltunk meg. 

A közös munka eredményességét a további találkozások lehetősége is alátámasztja. 

Ebben az évben a vírushelyzet miatt a Fehérlófia Waldorf Általános Iskola alsó tagozatos 

pedagógusainak közösségével sajnos nem tudtuk a megkezdett, közös munkát folytatni. 

A jövőben szeretnénk ismét közösen dolgozni! 

 

Értékelés:  

Tervezett feladatok/programok száma:  

 

13 

Megvalósult  
 

11 

Következő évre áttett feladatok/programok 
száma: 

 

- 

 

Veszprém, 2021. 06. 28.    
    

                     

                    

  
        munkaközösség vezető 



 

 

                                          
Félévi/tanév végi beszámoló 

bázisintézményi tevékenységről 
2020-2021 nevelési év 

 

Bázisintézmény neve: Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 
 
A munkatervben vállalt 

bázisintézményi 

feladat/jó 

gyakorlat/szakmai 

program megnevezése 

Megvalósult 

(igen – nem) 

Megvalósulás 

időpontja 

Résztvevő 

pedagógusoks

záma 

Részt-vevők 

elégedettsége 

(átlag) 

Jógyakorlatot 

bemutató 

pedagógus 

neve: 

 

1. Különleges 

bánásmód, SNI 
gyermekek 

nevelése az 

óvodában – 

Fejlesztési terv 

készítése 

 

igen 

 

2020.11.25. 

 

27 fő 
jelenléti ív 

szerint 

 

4.96 

Lattenstein 

Jánosné 

2. Stratégiai és 

operatív 

dokumentumok 

az óvodában 

 

igen 

 

2020.12.09. 

 

8 fő 

jelenléti ív 

szerint 

 

5.00 

Barcza Béla 

Károlyné 

3. Dokumentációs 

rendszer az 

óvodában 

igen 2021.03.03. 33 fő – 

jelenléti ív 

szerint 

4.97 

Barcza Béla 

Károlyné 

4. Tavaszi zöld jeles 

napok az óvodában – 

Víz világnapja 

igen 2021.03.22. 50 fő – 

jelenléti ív 

szerint 

4.84 

Süveges Éva 

5. Láb- és 

tartásjavító 

mozgásos játékok az 

óvodában 

igen 2021.04.21. 21 fő – 

jelenléti ív 

szerint 

4.94 

Szóllásné 

Török Csilla 

  

Helyszín biztosítása POK által szervezett programok számára 

 

A program 

megnevezése 

Megvalósulás 

időpontja 

Résztvevő 

pedagógusok száma 

Résztvevő 

gyermekek/tanulók 

száma 

1. Terembiztosítás 

POK által szervezett 

online program 

számára 

 

2020.09.28. 

 

6 fő (a Vadvirág 

Óvodából) 

 

0 



 

 

 

 

Reflektív elemzés, rövid szöveges összegzés a bázisintézményi éves munkaterv 

megvalósításáról 

- az bázisintézményi éves munkatervben megfogalmazott célok megvalósulása 

- a programok, rendezvények témájának indokoltsága  

- a programok, rendezvények szervezettsége, résztvevő száma, elégedettségmérők eredménye  

- a programok, rendezvények megvalósítása során alkalmazott módszerek, munkaformák, 

pedagógus kompetenciák, eszközök megfelelősége 

- a POK-kal való kapcsolattartás mennyisége, minősége 

- javaslatok, észrevételek 

- tapasztalatok, valamint a kapott visszajelzések alapján megosztani kívánt gondolatok 

Intézményükből 2020. szeptember 29-én 6 fő vett részt az Oktatási Hivatal által is meghirdetett 

online programon, melynek célja a cukorbetegség megismertetése, a diabetesszel élő gyermekek 

elfogadása, és segítésének lehetősége az óvodákban. 

 

2020. 11. 25-én a „Különleges bánásmód, SNI gyermekek nevelése az óvodában – Fejlesztési terv 

készítése” című szakmai délutánra való jelentkezést online formában biztosítottuk. 

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, az online konferencia Google Meet-en keresztül 

valósult meg, melyhez csak Google fiókkal rendelkezők tudtak kapcsolódni, ezért kértük a 

jelentkezőktől, hogy adják meg azt a gmail.com végződésű email címet, amelyen keresztül 

csatlakozni fognak a programhoz.  

A műhelymunkát Lattenstein Jánosné mesterpedagógus, szaktanácsadó, a Vadvirág Óvoda 

óvodapedagógusa vezette. 

A program tartalma a következő volt: 

• Bevezetés, bemutatkozás a témához való kapcsolódás 

• Előadás: Sajátos Nevelési Igény fogalma, Törvényi háttér ismertetése. Inklúzió, 
SNI gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése - általánosságban 

• Egyéni fejlesztési terv jellemzői - minta bemutatása 

• Az óvodai jó gyakorlat – képekkel illusztrálva egy SNI gyermek esetén keresztül. 

A visszajelzések alapján elmondható, hogy a kollégák nagyon gyakorlatorientáltnak és 

hasznosnak értékelték a szakmai programot. A továbbiakban is részt vennének hasonló 

rendezvényen. 

Az online program technikai tapasztalatai: 

Ez volt az első ilyen módon szervezett szakmai rendezvényünk. 

A technikai eszközöket (2 laptop) bekapcsoltuk a kezdés előtt egy órával, kipróbáltuk a 

prezentáció elindítását is. Sajnos az egyik gép kamerája az utolsó pillanatban nem kapcsolt be, 

ezért az előadást a másik gépről indítottuk. Ezen a gépen viszont a prezentáció bekapcsolása 

ütközött nehézségbe, ami a program második részénél sikeresen elindult. A pillanatnyi hiba 

kiküszöbölésével a műhelymunka elérte célját. 



 

 

 

2020.12.09-én „Stratégiai és operatív dokumentumok az óvodában” című online szakmai 

előadásra való jelentkezést szintén online formában biztosítottuk. 

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, ez esetben is a Google Meet-en keresztül valósult 

meg az online konferencia.  

Az előadást Barcza Béla Károlyné mesterpedagógus, szaktanácsadó, a Vadvirág Óvoda 

intézményvezetője tartotta.  

A program tartalma a következő volt: 

• Bevezetés, bemutatkozás a témához való kapcsolódás  

• Előadás: Stratégiai és operatív dokumentumok (tervezés) az óvodában 

• Tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai és elvárásai alapján Ppt alkalmazása - az óvodai 

vezetői jó gyakorlat –. 

A visszajelzések alapján elmondható, hogy a kollégák „jól érthetőnek és lényegre törőnek”, 

hasznosnak értékelték a szakmai programot. A továbbiakban is részt vennének hasonló 

rendezvényen. 

Ez volt a második ilyen módon szervezett szakmai rendezvényünk. Sikeresen kapcsolódott 

minden jelentkező a programba. 

Lehetőség volt a végén visszajelzést adni a programmal, témával kapcsolatban (mikrofon 

bekapcsolásával, ill. a chetfalon keresztül). 

Második online programunk is elérte célját, rendkívüli esemény nem történt. 

 

2021. 03.03-án A „Dokumentációs rendszer az óvodában” című online szakmai előadásra való 

jelentkezést online formában biztosítottuk. 

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, ez esetben is a Google Meet-en keresztül valósult 

meg az online konferencia.  

Az előadást Barcza Béla Károlyné mesterpedagógus, szaktanácsadó, a Vadvirág Óvoda 

intézményvezetője tartotta.  

A program tartalma a következő volt: 

• Bevezetés, bemutatkozás a témához való kapcsolódás  

• Előadás: Dokumentációs rendszer az óvodában 

• Ppt alkalmazása - az óvodai jó gyakorlat bemutatása –. 

A visszajelzések alapján elmondható, hogy a kollégák „Gyakorlatban jól használható 

információkat nyújtónak, Mindenre kiterjedő, követhető és segítséget is adónak”, hasznosnak 

értékelték a szakmai programot. A továbbiakban is részt vennének hasonló rendezvényen. 

Ez volt a harmadik ilyen módon szervezett szakmai rendezvényünk. Sikeresen kapcsolódtak be a 

jelentkezők a programba. 



 

 

Lehetőség volt a végén visszajelzést adni a programmal, témával kapcsolatban (mikrofon 

bekapcsolásával, ezzel nem éltek a résztvevők. Inkább a chetfalon keresztül írtak véleményeket, 

hozzászólásokat. illetve nagy számban kitöltötték az online biztosított elégedettségi kérdőíveket). 

Az online program elérte célját, rendkívüli esemény nem történt. 

 

2021. 03.22-én A „Tavasz zöld jeles napok az óvodában – a víz világnapja” című online szakmai 

előadásra való jelentkezést online formában biztosítottuk. 

A program kapcsolódott a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napokhoz. 

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, az online konferencia Google Meet-en keresztül 

valósult meg. 

Tekintettel a sok előzetes bejelentkezésre, most a jelenlevők beazonosításához egy linken 

keresztül, kérdőív formájában kértük a bejelentkezők a nevüket és intézményüket. 

Süveges Éva Óvodapedagógus tartotta az előadást bemutatva a Veszprémi Vadvirág Óvodát, a 

„Zöldike” munkaközösséget, és a Tavaszi Zöld jeles Napokhoz kapcsolódó óvodai programokat.  

A prezentációt kérésre elküldtük a kollégáknak. 

Az elégedettségi kérdőívek gyűjtéséhez szintén linket biztosítottunk. 

A visszajelzések alapján a kollégák pozitív értékelést adtak, hasznosnak értékelték a 

szakmai programot. A továbbiakban is részt vennének hasonló rendezvényen. 

Ez volt a negyedik ilyen módon szervezett szakmai rendezvényünk. Sikeresen kapcsolódtak be a 

jelentkezők a programba. 

A chetfalon keresztül írtak rövid véleményeket, hozzászólásokat. illetve nagy számban kitöltötték 

az online biztosított elégedettségi kérdőíveket). 

Az online program elérte célját, rendkívüli esemény nem történt. 

 

2021. 04.21-én A „Láb- és tartásjavító játékos mozgások” című online szakmai előadásra való 

jelentkezést ez alkalommal is online formában biztosítottuk. 

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, az online konferencia Google Meet-en keresztül 

valósult meg. 

A jelenlevők beazonosításához az elmúlt alkalomhoz hasonlóan egy linken keresztül, kérdőív 

formájában tudták elküldeni a bejelentkezők a nevüket és intézményüket. 

Szóllásné Török Csilla óvodapedagógus tartotta az előadást, bemutatva a Veszprémi Vadvirág 

Óvodát, az óvodai jó gyakorlat kialakulását és megvalósítási gyakorlatát. 

A prezentáció mellett három kisfilm is bemutatásra került, melyhez linket küldtünk a 

résztvevőknek. 

A prezentációt és egy foglalkozás vázlatát kérésre elküldtük a kollégáknak. 



 

 

Az elégedettségi kérdőívek gyűjtéséhez szintén linket biztosítottunk.  

Hasznosnak értékelték a szakmai programot. A továbbiakban is részt vennének hasonló 

rendezvényen.  

Ez volt az ötödik ilyen módon szervezett szakmai rendezvényünk. Sikeresen kapcsolódtak be a 

jelentkezők a programba. 

A chetfalon keresztül küldtük el a jelenléti ívhez szükséges linket valamint a három bemutató 

kisfilm, videó linkjét, ezen keresztül írtak rövid véleményeket, hozzászólásokat. illetve nagy 

számban kitöltötték az online biztosított elégedettségi kérdőíveket. 

Az online program elérte célját, rendkívüli esemény nem történt. 

 

 
 

 
 

 




