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1. Szabályzók és intézményi adatok 
 

Szabályzók: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 Önértékelési Kézikönyv óvodák számára 

 

 

Intézményi adatok: 

 

Intézmény neve Százszorszép Óvodák 

Intézmény székhelye, címe: 6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2. 

Elérhetőség: Tel:06/77-422-430 

Email:csipkeovi@freemail.hu 

Intézmény OM-azonosítója: 027567 

Intézmény fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Férőhelyek száma: 245  

Csoportok száma: 9 

 

 

 

 

 

 

  

tel:06/77-422-430


Százszorszép Óvodák Intézményi Értékelés (2019/2020)) 5. oldal 

2. Intézményi létszámok 
 

2.1. Gyermeklétszámok 

 

Gyermeklétszám 
Férőhely 

(fő) 
év elején 

(fő) 

SNI év 
elején/ 

év végén 

BTMN év 
elején/ 

év végén 

HH/HHH 
év végén 

(fő) 

Intézmény össz.: 245 fő 220 fő 4/6 fő 18/32 fő 9/3 fő 220 fő 

Felsővárosi Óvoda: 135 fő 118 fő 2/4fő 10/15 fő 5/1 fő 119 fő 

Vasút utcai Óvoda: 76 fő 71 fő 0/0 fő 6/12 fő 0/0 fő 71 fő 

Vackor Óvoda: 34 fő1 31 fő 2/2 fő 2/5 fő 4/2 fő 30 fő 

 

Tanköteles gyermekek (fő) beiskolázottak (fő) óvodában maradt (fő) 

Intézmény összes-92 fő 

Vasút utcai Óvoda-33 fő 

Felsővárosi óvoda-50 fő 

Vackor Óvoda-9 fő 

Intézmény összes-83 fő 

Vasút utcai Óvoda-30 fő 

Felsővárosi Óvoda-46 fő 

Vackor Óvoda-7 fő 

Intézmény összes-9 fő 

Vasút utcai Óvoda-3 fő 

Felsővárosi Óvoda-4 fő 

Vackor Óvoda-2 fő 

 

Ezen év végi beszámoló megállapításai a következő nevelési év tervezéseit, céljait, fejlesztéseit 
vetítik előre.2 

2019. szeptember 1-én 220 fővel kezdtük meg a nevelési évet. 2020.május 31-én intézményi 
létszámunk azonos volt a tanév elejeivel, azaz 220 fővel zártuk a szorgalmi időszakot. 

Tanköteles gyermekeink száma 92 fő, ebből beiskolázott gyermek 83 fő. Még egy évet 
óvodában marad 9 fő.  

Költözés miatti távozás két esetben történt, három gyermek óvodát váltott városon belül, így 
összesen öt gyermek ment el az egy év alatt intézményünkből. Viszont a létszámunk maradt a 
220 fő, mivel öt kisgyermek érkezett hozzánk költözés és városon belüli óvodaváltás okán. 

A Pirtói Vackor Óvodában a maximális csoportlétszám fenntartói engedéllyel* 

megemelkedett. 31 fővel indult a Napocska Csoport, majd 30 fővel zárta a nevelési évet. (Az 

óvodai csoportok minimális/maximális és átlaglétszámát a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 4. sz. melléklete határozza meg, amely szerint a maximum létszám 25 fő. Ilyen esetben 

a törvény lehetőséget ad a maximális létszámtól való eltérésre, kizárólag a fenntartó 
engedélyével, ami húsz százalékkal átléphető, ha a csoportterem négyzetméterszáma ezt 
megengedi.) 

  

                                                 
1 *CXC. törvény 4.szmelléklete szerint 20%-os létszámnövelés engedélyezve 
2 A kék sávban a minden évben értékelendő terület olvasható! 
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2020. január 1-jei hatállyal változásokat vezetett be a módosított köznevelési törvény azok 

számára, akik a tanköteles kor elérését követően különféle okok miatt még egy évig az 

óvodában szeretnének maradni. Az eddigiekben a tanköteles kor elérését követően további 
egy évig az óvodában maradhattak azok a gyermekek, akiknek ezt az óvoda vezetője, a 
szakértői bizottság vagy az óvoda, iskola, szülő kezdeményezésére indított iskolaérettségi 
vizsgálat alapján a szakértői bizottság ezt indokoltnak találta. 

A 2020. január 1-jén hatályba lépő új előírást a köznevelési törvény tartalmazza az alábbiak 
szerint: 

„Nkt. 45. § (2): …A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés 

évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban 

szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői 
bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására 

nincs szükség.” 

A felmentést engedélyező szerv az Oktatási Hivatal lett. 

A változásokról a szülőket időben tájékoztattuk értekezleteken, hirdetményekben, 
honlapunkon is. Minden óvodapedagógus elmondta az érintett szülőknek a felmentési 
kérelmek elindításának hivatalos menetét. 

Az eljárás kizárólag a szülő kérelmére indulhatott, ha a szülő bármilyen indok alapján úgy vélte, 

hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító 

kérelemben bármilyen lényeges ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazódhatott, amely 

indokolttá tette az iskolakezdés halasztását. A kérelemhez bármilyen lényegesnek tartott 

dokumentumot mellékelhetett a szülő, elkérhette óvodánktól a gyermek fejlődését nyomon 

követő dokumentum kivonatát, vagy az ennek tartalmát összefoglaló pedagógiai véleményt, 
és azt csatolhatta. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve 

az óvoda véleményére is figyelemmel voltak. 

A törvényes képviselő, vagyis a szülő, vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján 

a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze a 

tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat 
szakértői bizottsága 2020.január 31-e előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a 

javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. Ebben az 

esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A szülő feladata ebben az esetben az volt, hogy a gyermek szakértői véleményét mielőbb 

bemutassa, mely alapján óvodánk a köznevelési információs rendszerben (KIR) rögzítette ezt 

a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását. 

Akinek január 31-e előtt elkészített szakértői bizottsági vélemény a gyermek esetében nem 

állt rendelkezésére, az az Oktatási Hivatalhoz benyújtotta a kérelmet, a 

https://tankotelezettseg.oktatas.hu/ oldalon a kéreleműrlap alkalmazásával, majd a 

kinyomtatott kitöltött vonalkódos aláírt adatlapot postai úton kellett elküldeni az Oktatási 
Hivatal 1982 címre. 

https://tankotelezettseg.oktatas.hu/
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Esetünkben 9 fő gyermek kapott még egy évig lehetőséget, hogy óvodai nevelésben 

részesüljön. 

2019-es nevelési év kezdetén beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 

gyermekek száma 18 fő volt, majd a nevelési év végére 32 fő lett. A sajátos nevelési igényű 
(SNI) gyermekek száma 2 fővel növekedett az év végére. 

Az SNI-s gyermekek ellátását egy fő gyógypedagógus, Csóvics Tünde szakember látta el, 
megbízási szerződés keretében. 

A jogszabályi változásoknak köszönhetően a harmadik életévüket betöltött gyermekeket is 
szűrik a logopédusok, hogy minél előbb megkezdhessék a fejlesztést az arra rászoruló 
gyermekeknél. 

Nagyon sok teendője volt Nyilasné Dudás Katalin logopédusunknak, aki a Pedagógiai 
Szakszolgálat alkalmazásában járt ki óvodáinkba. Folyamatosan szűrte és fejlesztette a 
gyermekeket. Sajnos egyre több a beszédfejlődési zavarral küzdő kisgyermek. Jeleztem a 

Szakszolgálatnak és a fenntartónak is, hogy mindenképpen szükségünk lenne a kiutazó 
logopédusra a Vackor óvodába, mivel a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma ott a 
legmagasabb, így a fejlesztő foglalkozásokra való bejövetelük Kiskunhalasra nehézségekbe 
ütközik. Továbbra is kérem a segítségüket e probléma megoldásában. A szakemberek 

túlterheltek, a logopédusok számát növelni kellene.  

Független pszichológusa még mindig nincs intézményünknek. Ezúton jelzem a fenntartó felé 
az igényünket a pszichológusra, gyógypedagógusra is. Egyre több a különleges bánásmódot 
igénylő, sajátos nevelési igényű gyermek, az ő fejlesztésük évről-évre nehezebben 

megvalósítható, mivel a gyógypedagógusok is túlterheltek. A Szakszolgálat pszichológusa 
rendelkezésünkre áll, viszont sokszor csúsznak a megfigyelések időpontjai, holott nagyon nagy 
szükség lenne időbeni segítségükre, tanácsaikra a gyermekek fejlődése szempontjából. 

 

2.2. Dolgozói létszámok 

 

Dolgozóink létszáma 38 fő. Ebből óvodapedagógus 20 fő, nevelést oktatást közvetlenül segítő 
16 fő. Technikai dolgozó 2 fő. 

Külső segítők: egy fő logopédus, egy fő gyógypedagógus szakember. Közfoglalkoztatott 
segítőnk két fő volt 2020. február 28-ig. Sajnos az adminisztrációs munkakörben 
foglalkoztatott segítőnket nem tudta tovább biztosítani a Fenntartó, pedig óriási segítség volt 
számunkra. A közfoglalkoztatott dajka nénink megmaradt, napi munkáját a Felsővárosi 
Óvodában látja el. 

2019. szeptember hónapban Illés Zoltán karbantartónk bejelentette távozását. Így a 
Felsővárosi Óvoda pár hétig udvaros nélkül működött, a dajka nénik látták el a külső körzet 
takarítását is. Új karbantartónk Farkas József lett, akinek munkája példaértékű, nagyon 
lelkiismeretes dolgozónk lassan egy éve. 2020.április 15-én Faddi Petra kolléganőnk közös 
megegyezéssel elhagyta óvodánkat, így a Szőlő csoport egy óvónővel működött augusztus 1-

ig. Sándorné Gyenizse Zsuzsanna óvodapedagógus kolléganőnk 2020. április 19-ig felmentési 
idejét töltötte, majd április 20-tól nyugdíjba vonult. 

Borbényi Károlyné kolléganőnk áthelyezését kérte 2020. augusztus elsejével egy másik 
óvodába, így az ő helyére is óvodapedagógusi állást kellett meghirdetni július közepén. 
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Mazzag Tamásné Simon Szilvia és Farkasné Muhel Kata óvodapedagógus kolléganőink anyai 
örömök elé néznek 2020. szeptember hónapban, így a rendkívüli jogrend bevezetésekor 
mindketten úgy döntöttek, hogy nem kívánnak gyermekek között dolgozni a szülésig, mivel 
egészségüket tartották elsődlegesnek, amit maximálisan megértettünk.  

2020. július 1-től a Felsővárosi Óvodában Rácz Erika PEDI-es fokozatú óvodapedagógus, 

augusztus 1-től a Vasút utcai óvodában Kálmán Krisztina gyakornok kezdte el munkáját, 
akiknek szerződése határozatlan időre szóló. Augusztus 1-től még kettő új kolléganővel indul 
a 2020-2021-es nevelési év. A Szőlő csoportnak és a Szilva csoportnak is új pedagógusai 
lesznek, akik a Gyesen lévők helyettesítői határozott időre szóló szerződéssel. A Szőlő csoport 
óvónője Nagy Czirok Bettina gyakornok, a Szilva csoport új óvónője Baráth Ferencné PED II-es 

fokozatú pedagógus. 

A nyár folyamán egy fő óvodapedagógus hagyta el testületünket, összesen így a helyettesítő 
pedagógusokkal négy új kolléganővel indítjuk az új nevelési évet. 
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3. Tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítések 

3.1. Tanfelügyeleti ellenőrzések 

E nevelési évben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzésünk.  

 

3.2. Minősítések 

Szőkéné Pataki Mária óvodapedagógus kolléganőnk október 9-én, a 326/2013 (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 10/A § (2c) bekezdése alapján visszalépési nyilatkozatot nyújtott be az Oktatási 
Hivatalnak, így törölték a 2020.évi minősítési eljárását. 

Paprikáné Kiss Andrea november hónapban nyújtotta be írásban a visszalépő nyilatkozatát, 
melyben kérte a 2019.november 22-én esedékes minősítése törlését.  

Intézményünkben az értékelés tények és adatok alapján történik, tervezetten és objektíven, 
mind ezek alapját az önértékelési rendszerünk jelenti. Pedagógus önértékelések zajlottak e 
tanévben a Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport támogatásával, melyeket az 

oktatas.hu informatikai felületén rögzítettünk. 

Az önértékelési folyamat végén minden kolleganővel a kiértékelés után meghatároztuk a 
fejlesztendő területeket, majd feltöltöttem az önértékelt önfejlesztési tervét, melyet a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően a jegyzőkönyvvel együtt iktattam. A másodpéldányt 

nyomtatott formában, aláírásukkal hitelesítve átvették az óvodapedagógusok. 

Belső önértékelése három pedagógusnak volt.  

A teljesítmények a következők százalékban kifejezve: 

 Faddi Petra az OH felületen nem látható %-osan 

 Mazzag Tamásné Simon Szilvia 91% 

 Szőkéné Pataki Mária   95% 

 

Pedagógusok kompetenciái százalékban  

Kompetencia Teljesítmény 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 94,44% 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 
szükséges önreflexiók 

98,15% 

3. A tanulás támogatása 98,33% 

4. A gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi 
gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, tanításához, oktatásához 
szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

88,8% 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 
integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

89,58% 
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6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése 

88,33% 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 93,33% 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 96,66% 

Általánosságban kijelenthető, hogy a pedagógusok erősségei közé tartoznak a következő 
kompetenciák: 
 2.kompetencia- Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

szükséges önreflexiók 

 3.kompetencia- A tanulás támogatása 

 8.komptencia- Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Általánosságban kijelenthető, hogy a pedagógusok fejlesztendő területei a következők 

kompetenciák és indikátorok szerint: 
 4.kompetencia- A gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres 
neveléséhez, tanításához, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 5.kompetencia- A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 6.kompetencia- A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése 

 

 

3.3. Megállapított eredmények kompetenciák és indikátorok szerint 

(az Intézményi Önértékelés és Tanfelügyelet során megfogalmazottak alapján, nem 
százalékban kifejezve) 

 

Kiemelkedő területek  

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

1.1.2. Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és 
szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 
kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramját és az intézménye pedagógiai programjának 
főbb tartalmait. 

1.1.3. Ismeri és tudatosan alkalmazza a gyermekcsoport sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési/tanítási módszereket, eszközöket. 
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2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 
önreflexiók 

2.3.6. Tervei készítése során figyelembe veszi az Óvodai nevelés országos alapprogramjában 
és az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott tartalmi és intézményi belső 
elvárásokat, valamint az általa nevelt, tanított gyermekek és csoportok fejlesztési célját 

 

3. A tanulás támogatása 

3.4.7. Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt. 

4. A gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 
tanításához, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

4.2.5. Tiszteletben tartja a gyermekek, személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő 
értékeket felelősen és elfogadóan viszonyul a gyermekekhez. 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység 

5.2.4. A gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet 
mentességre neveli. 

6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése 

6.2.9. A gyermekek számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

7.3.4. Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

8.2.3. A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik pedagógustársaival, 
munkaközösségeivel, a nevelő/tanító munkát segítő munkatársaival, a gyermek fejlődését 

támogató más szakemberekkel. 

 

Fejlesztendő területek 

4. A gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 
tanításához, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

4.4.8. Felismeri a gyermekek személyiségfejlődési, - az esetlegesen jelentkező - tanulási 
nehézségeit, és képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más 
szakembertől segítséget kérni. 
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5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység 

5.4.7. Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és kezelésének 
módszereit. 

A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek többi gyerekkel együtt történő sikeres neveléséhez, tanításához, oktatásához 
szükséges megfelelő módszertan fejlesztése. 

6. Gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

A gyermekekkel történő kapcsolathoz, közléshez a saját kifejezőkészség, kommunikáció, 
metakommunikáció fejlesztése. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Szakmai megbeszélések, projektek alkalmával megnyilatkozás, egyéni álláspont 
megfogalmazása a testület és a vezetőség felé. Szülői közösségben adódó problémás 
helyzetek hatékony megoldása, a közösség formálása, irányítása. 
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4. Tárgyi feltételek 
 

Intézményünk folyamatosan felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányosságokat a fenntartó felé. 

A 2019-2020-as nevelési évre tervezett céljainkat csak részben sikerült megvalósítanunk a 

2020. március 11-én bekövetkezett rendkívüli jogrend bevezetése miatt. 

A gazdasági megszorításokat a pandémia idején elfogadtuk, tudtuk, hogy ezek szükségesek, 
csak a járvány megfékezéséhez halaszthatatlanul szükséges beszerzések történtek, mint 
felület és kézfertőtlenítők, védőeszközök vásárlása. 

Tárgyi feltételeink jobbítása továbbra is kiemelten fontos számunkra. Azok a beszerzések, 
melyek a vírus miatt meghiúsultak, a következő költségvetési évre ismételten betervezésre 
kerülnek. 

A nevelési év a szokásos módon indult. Mind a kilenc csoport és a fejlesztő 
óvodapedagógusunk is vásárolhatott 25 000 forintértékben papír-írószert. 

Az ősz folyamán a Felsővárosi óvodának öt darab UV-álló takaróponyvát vásároltunk a 
homokozók téliesítéséhez, mert a régi ponyvák tönkrementek. 

Új textíliákat is kapott az intézmény, terítőket, gyermektörölközőket, konyharuhákat. 

Sikerült a tálalókonyha tűzhelyét is lecserélni egy újra. 

Textilkarbantartáshoz egy darab varrógépet vásároltunk. A Szamóca csoport gyermek asztalait 

és székeit újakra cseréltük. A tálalókonyha munkapultjait kicseréltettük, a kézmosó szekrényt 
szintén. Az iroda számítógépét felújítattuk, mivel elavult volt már a szoftvere. 

Az irodahelyiség feletti lapos tető szigetelését is elvégeztettük, az udvaron levő 5 babaház 
tetejének felújítása is megtörtént. 

Az óvoda játszóudvarába több mint 600 000 forint értékű fészekhinta érkezett. 

A karbantartó őszi lombtakarítását megtámogattuk egy nagy értékű lombfúvóval. 

Udvari játékhoz 30 000 forintértékben homokozó játokat vásároltunk augusztus hónapban. 

A Vasút utcai óvodában új padlószőnyeget kapott a fejlesztő helyiség. Két darab Panasonic 

telefont vásároltunk, hogy a kétszintes épületben ne kelljen futkosnunk a telefonnal. 

Új törölközőket és terítőket kapott két csoport. 

A villámvédelmi munkálatokat elvégezték a szakemberek. 

„Mocorgó tehetségműhelyünk” új kosárlabdákat kapott, a „Tudóskák” eszközparkja is bővült. 

Minden csoportja az intézménynek Karácsony előtt 50 000 forintértékben vásárolhatott 
fejlesztőjátékokat a gyermekek számára. 

A Vasút utcai óvoda lombfúvót kapott, mellyel az őszi lombeltakarítás folyamata 
felgyorsulhatott. 
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2020. július hó közepén a Csipke Ovi tálalókonyhájába új hűtőszekrényt vásároltunk. 

Augusztus hónapban az óvoda kerítésének lábazatát és a bejárati tartóoszlopokat festettük át 
diákmunkások segítségével. 

A Vackor óvoda Karácsony előtt fejlesztőjátékokat, könyveket és papírárut is vásárolhatott a 
pirtói gyermekek részére. 

A megnövekedett gyermeklétszám miatt új játékos polcokat kapott az óvoda. 

2020. május hónapban Pirtó község fenntartójának köszönhetően két csoportterem és az 

irodahelyiség falainak festése megtörtént. Az iroda új burkolatot kapott, a bútorzatát részben 
felújították. 

A nyár folyamán a csoportnak viaszos vásznakat vásároltunk az ábrázolás foglalkozásokhoz. 

A pandémia idején mindhárom intézményben folytak kisebb javítási munkálatok. A 
Felsővárosi Óvoda irodáját karbantartónk kifestette, a belső udvari nyílászárókat faápoló 
lazúrfestékkel kezelte. A Vasút utcai óvoda kerítését megjavították, lábazatát és a bejárati 
tartóoszlopokat festettük át diákmunkások segítségével. 

Többször volt csőtörés és dugulás elhárítás is az év folyamán. Az esővíz elvezető csatorna egy 
szakaszát újra cserélték, mivel a régi lyukas volt, a homlokzati falat is javítani kellett. 

A Vackor óvoda udvari játékait lazúrfestékkel átfestették. 

A Vasút utcai Óvoda épületének rekonstrukciója, ablakainak, tetejének cseréje még nem 
történt meg, mely egyre sürgetőbb számunkra, amit a Fenntartónak ez évben is jelezni 

kívánok, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

IKT eszközparkunk korszerűsítése is halaszthatatlan, a pedagógus kolléganőknek szeretném 
biztosítani a csoportonkénti laptopot, melyek segítségével felkészülhetnek az órákra, szakmai 
megbeszélésekre, a leadandó beszámolókat, prezentációkat az eszközökön el tudják majd 
készíteni. 

Jótékonysági rendezvényeink ismételten nagy sikerrel zárultak. 

Mindhárom óvoda szülői és dolgozói közössége összefogásával jó hangulatú és sikeres bálok 
és partik zajlottak, csodás adományokkal. 

Úgy döntött nevelőtestületünk, hogy ez évben is élményekre, kirándulásokra fordítjuk a szülői 
támogatásokból származó bevételeket. Sajnos az idei gyermeknap a veszélyhelyzet 
bekövetkezte miatt elmaradt, így le kellett mondanunk minden élményt, rendezvényt a 
gyermekeink számára, melyeket 2020 őszén illetve 2021 tavaszán igyekszünk majd bepótolni. 

Megszavazta a nevelőtestület és a szülői közösség is, hogy a nyári kánikulai napok könnyebb 
elviseléséhez párakapukat, ventilátorokat vegyünk a báli bevételekből. Ezek megvásárlása 
megtörtént.  
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Vasút utcai Óvoda 

Értékelés 

(intézményvezetés 
szerint) 

Épületek állaga
 

M
ellékhelyiségek állaga

 

Bútorzat Szertár felszereltsége
 

Testnevelés feltételei  

Infrastruktúrális ellátás  

Szám
ítógépellátotts ág

 

C
so

p
o

rtszo
b

a
 

Kiszolgáló 
helyiség

 

Iro
d

a
 

Nagyon jó   X  X     

Jó      X X X  

Megfelelő  X  X      

Nem megfelelő X        X 

 

Felsővárosi Óvoda 

Értékelés 

(intézményvezetés 
szerint) 

Épületek állaga
 

M
ellékhelyiségek állaga

 
Bútorzat Szertár felszereltsége

 

Testnevelés feltételei  

Infrastruktúrális ellátás  

Szám
ítógépellátottság

 

C
so

p
o

rtszo
b

a
 

Kiszolgáló 
helyiség

 

Iro
d

a
 

Nagyon jó   X  X  X   

Jó X X  X  X  X  

Megfelelő          

Nem megfelelő         X 

 

Vackor Óvoda 

Értékelés 

(intézményvezetés 

szerint) 

Épületek állaga
 

M
ellékhelyiségek állaga

 

Bútorzat Szertár felszereltsége
 

Testnevelés feltételei  

Infrastruktúrális ellátás  

Szám
ítógépellátottság

 

C
so

p
o

rtszo
b

a
 

Kiszolgáló 
helyiség

 

Iro
d

a
 

Nagyon jó X X X       

Jó     X  X X X 

Megfelelő    X  X    

Nem megfelelő          
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Alapítványaink bevételei és kiadásai: 
„Csipkeovi Alapítvány” tavalyi induló vagyona 143 986 forint volt. Ebből költött ballagó 
tarisznyákra 23 990 forintot, lufikra kötöző anyagra 4350 forintot. Majd tavaly nyáron sikeres 
pályázásnak köszönhetően nyert 200 000 forintot (NEAUN19). Megérkezett ősszel az 
alapítvány számlájára az adó 1% melynek összege 104 808 forint lett. Papírárura IKT eszközre 
költöttünk összesen 75 000 forintot. Közjegyzői díj, postaköltség, egyéb kiadás 13 420 forint 

volt. Az alapítvány 2020.március hónapban a NEAUN20 pályázaton 200.000 forintot nyert, 

amit eszközvásárlásra használ fel. Papírárut vásároltunk márciusban 24 503 forintértékben. 
2020. augusztusi egyenleg: 387 468 forint. 

„Gyermekeinkért” Nevelési Alapítványa adó 1%-ának bevétele 45.000 forint. Ebből nem 
költöttünk. Egyenlegünk jelenleg 45 000 forint. 

 

Pirtó Önkormányzatának kisbuszát ez évben is megkaptuk, amikor elkértük egy-egy 

kirándulásra, programra (ezúton köszönjük Nagy Ferenc Polgármester Úrnak). 
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5. Pedagógiai munka értékelése 
 

Feladat 

tevékenység 
Megvalósítás tapasztalatai Fejlesztési javaslatok 

1.) 

Dokumentumok 

 

Csoportnapló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményünk Pedagógiai 
Programja összhangban áll az 
Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjával, így a stratégiai 
dokumentumainkban foglaltak 

megvalósulását vizsgáljuk felül 
minden évben, belső elvárás 
rendszerünk szerint.  

A csoportnaplóink korszerűsítése 
megtörtént az elvárásoknak 
megfelelően. A naplóba került 
beillesztésre a különleges 
bánásmódot igénylő gyermekekkel 
kapcsolatos táblázat. Bővítettük a 
szülői nyilatkozatok számát, a 
hospitálásoknak, 
óralátogatásoknak, fogadóóráknak 
is lett külön-külön adminisztrációs 
oldala.  

A teljes pedagógiai folyamat jól 
követhető a tevékenységi 
tervekben, csoportnaplókban, 
gyermeki produktumokban. 

A naplók vezetését tervezett 
dokumentum ellenőrzéssel 
végeztem a helyetteseim, 

segítségével. 

A komplexitás megjelenik a 
tervezésekben. Projekthetek jól 
követhetők, szépen 
végigvezetettek. 

A differenciálás mindenki 
naplójában megjelenik, egységes 
annak jelölése.(I. II. III. szinten 

zajlik) 

A reflexiók többnyire előre 

mutatók elősegíti a következő 
hetek megtervezését 
megvalósítását. 

 

 

 

 

 

 

A nevelési tervezésénél sokszor 
abba a hibába esnek a 
pedagógusok, hogy elvárás 
rendszert írnak terv helyett, és 
felszólító módban történik a terv 
megírása. Ezen változtatni 
szükséges, és a kijelentő módra 
törekedve kell megírni a nevelési 
terveket, amiben az 

óvodapedagógusi törekvéseket, 
módszereket kell felvázolni. 

(megbeszélése: egyénileg, 
nevelőtestületi értekezleten) 

 

 

 

A nevelés tervezésénél és 
kiértékelésénél is korosztályra kell 
tervezni-értékelni, tehát nem csak 
a fejlesztési ütemtervben kell 
használni a differenciálást, hanem 
itt is. 

 

 

 

A daloknál, verseknél, meséknél a 
forrásmegjelölést oda kell írni, ez 
néhány naplóban hiányos volt. 
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Mulasztási 
napló 

 

 

 

 

A mulasztási naplók precízen 
vezetettek. 

 

A távolmaradási füzetben előre 
jelzik igényüket a szülők eseti 
otthonmaradásra, családi 
elfoglaltságok miatt. 

A kolleganők a gyermekek orvosi 
igazolásait év végén a mulasztási 
naplóhoz csatoltan, borítékba 
helyezve adják le az irattárba. 

 

A naplókban nem jellemzőek a 
javítások, szépen vezetettek. 

 

Ez év március 17-től eltekintettünk 
az orvosi igazolásoktól, mivel a 
jogszabály arra adott 
felhatalmazást a szülőknek, hogy 
ők igazolhatják, hogy a gyermekük 
egészséges és óvodába mehet  

A naplóírás kék tollal történt, 

ceruzát nem használtak az 

óvodapedagógusok. 

Javításkor áthúzták a hibás 
bejegyzést, mellette/felette a 

helyes szöveget beírták, illetve a 

sor mellett a lap szélén *-gal 

jelölték a javító személyét. 

A pandémia idején egységesen 
igazolt hiányzásnak kellett jelölni a 
napokat, ha a szülő nem kívánta 
óvodába hozni a gyermekét. 

A szülők a rendkívüli jogrend ideje 
alatt, március 17-április 27-ig nem 

hozták a gyermekeket óvodába, 
kivétel, akik igénybe vették a 
városvezetés által kijelölt ügyeletes 
óvodát. 

Ez esetben is igazoltnak kellett 

tekinteni a hiányzást. 

A kéthetes bezárásnál szintén 
igazolt hiányzásnak jelöltük azokat, 
akik nem jöttek óvodába. 

 

A nyáron másik óvodába járt 
gyermeket be kell húzni a saját 
csoportja mulasztási naplójába. 

 

 

2.) A gyermekek 

fejlődésének 
biztosítása 

 

 

 

 

SNI gyermekek 

integrált 
nevelése  

 

Intézményünkben a gyermeki 
fejlődést folyamatosan követik, 
dokumentálják és elemzik az 

óvodapedagógusok.  

A kiszűrt és integrálható speciális 
segítséget igénylő gyerekek 
fejlesztését a Szakszolgálat 
gyógypedagógusa-logopédusa 
látta el. Az SNI (sajátos nevelési 
igényű) gyermekeket a 
munkaszerződéssel foglalkoztatott 
gyógypedagógus, Csóvics Tünde 
fejlesztette heti két-három órában 

Szükség esetén fejlesztési terveket 
készítenek az óvodapedagógusok  

Az enyhén sérült, vagy speciális 
foglalkoztatást igénylő gyermekek 
száma az emelkedést mutat 
mindhárom óvodánkban. 

A szülőkkel való együttműködés 
egyre hangsúlyosabbá válik. 
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BTMN 

a szakértői véleményben foglaltak 
szerint. 

 

Sajnos a Covid19 világjárvány miatt 
a gyermekek fejlesztése március 
17-től elmaradtak. 

 

Logopédiai szűrést és fejlesztést 
Nyilasné Dudás Katalin látta el ez 
évben-óvodáinkban március 17-ig. 

A rendkívüli helyzet feloldása után 
a szakszolgálati mérések és 
fejlesztések folytatódtak. 

 

Beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek száma 32 fő, 14 fővel 
több, mint a tanév elején. 

Fejlesztő óvodapedagógusunk 
három óvodában látja el feladatát 
a gyermekek létszámához 
viszonyítottan, 1-1-3 napi 

elosztásban. 

A fejlesztő óvodapedagógus jó 
kapcsolatot alakított ki a 
gyermekekkel és szüleikkel. 
Tanácsait, javaslatait 
megfontolják, elfogadják a szülők.3 

 

A fejlesztő óvodapedagógus 
dokumentumaiban és a gyermek 
egyéni fejlődési naplójában is 
követhetőbb lett a fejlesztési terv, 
annak céljai, feladatai, módszerei, 
eszközei. 

A fejlesztőpedagógus 
dokumentumai is egységesebbé 
váltak, hogy kívülálló szakember 

számára is követhetőbb legyen az 

adminisztráció. 

 

 

Sokszor adódott olyan helyzet, 
amikor a szülő nehezen értette 
meg, mennyire fontos és 
szükséges, hogy rendszeresen 
járjon a gyermeke óvodába és 
megkapja a szükséges 
fejlesztéseket. 

Vackor óvoda esetében a gyermek 
védelmis szakemberekre és a 
védőnőkre is szükségünk volt a 
rendszeres óvodába járás 
szorgalmazásához, mivel egy 
család, akinek SNI-s gyermeke van, 

nem járatta rendszeresen a 

gyermekét az óvodába. 

 

A legtöbb BTMN-es gyermek a 

Felsővárosi Óvodában van, 15 fő. 

A Vasút utcai Óvodában 12 fő, a 
Vackor Óvodában 5 fő. 

Már az óvodába belépés előtt 
szükséges a család meglátogatása! 

 

A fejlesztő óvodapedagógus és a 
BTMN-es gyermek 

óvodapedagógusa a Szakértői 
vélemény alapján megállapított 

státus alapján közösen megbeszélt, 
majd elkészített fejlesztési terv 
alapján dolgoznak, fejlesztik a 
gyermek képességeit. 

 

                                                 
3további részletek a mellékletben, a fejlesztő óvodapedagógus év végi beszámolójában 
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Tehetség, 
képességek 
kibontakoztatás
a, segítő 
tevékenységek, 
módszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Három tehetségműhely működik 
óvodánkban. 

Tehetségműhelyeink: 

„Mocorgók”-Ovi foci  

„Toporgók”-Néptánc  

„Tudóska”-Természetismereti  

(létszámok a csoportnaplókban, ill. 

a műhelyvezetők jelenlétet igazoló 
naplóiban) 

Megtörtént a gyermekek 
gazdagítása, fejlesztése. 

Sikeres volt a tehetség 

műhelyvezetők megtámogatása 
egy-egy kolleganővel, így 
hiányzások esetén sem maradtak el 
a foglalkozások. 

Sajnos a tehetségműhelyek 
munkája is abbamaradt a 
járványhelyzet miatt, így 
elmaradtak az év végi bemutatók, 
kirándulások. 

Minden műhelyvezető munkáját 
tisztelettel köszönjük! 
 

Minden óvodapedagógus a saját 
csoportjában végzi a 
tehetséggyanús gyermekek 
feltárását, egész évben 
folyamatosan.  

Továbbra is hagyomány 
óvodánkban a tehetségek 
felismerése és elismerése. 
Rajzpályázat és versmondó délután 
segíti a felismerést, további 
motivációt ad a gyermekeknek és a 
szüleiknek. 

Ezek az eredmények publikálva is 
vannak weblapjainkon: 

 szazszorszepovik.lapunk.hu 

 felsoovi.lapunk.hu 
4 

 

 

A szülők aktívabb bevonása a 

tehetségfejlesztésbe, továbbra is 

feladatunk:  

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221962 

 

 

Műhelyeink fejlesztési tervvel, éves 
tematikával működtek, sikeresen 

megvalósult a szülők aktívabb 
bevonása a tehetséggondozás 
folyamatába. 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221851 

                                                 
4 részletesebben a mellékletben a Tehetség munkaközösség beszámolójában  

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221962
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221962
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221851
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221851
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Eredmények 
visszacsatolás 

 

 

Óvodapedagógusaink a gyermekek 
eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az 
életkornak, fejlettségi szintnek 
megfelelő formában a 
gyermeknek. 

Elkészültek az új konzultációs 
lapok, illetve a csoportnaplóban is 
követhetőek a fogadóórák napjai, 
amit a szülő kézjegyével aláír. 

Sajnos a pandémia miatt a második 
félévben tartandó fogadóórák 
elmaradtak. 

Az óvónők azonban elektronikusan 
és más infokommunikációs eszköz 
segítségével konzultáltak a 
szülőkkel, a kapcsolatot tartották 
velük. 

Az elmaradt fogadóórákat 
mihamarabb meg kell tartani, de 

elsődlegesen a gyermekeket kell 
megfigyelnünk és visszamérnünk, 
hogy a fejlődésük hogyan alakult 
ebben a pár hónap óvoda nélküli 
időben. 

Sajnos lesznek stagnálások és 
valószínűsíthetően megtorpanások 
is. 

 

Gyermekvédele
m 

HH: 9fő 

HHH: 3fő 

A nevelőtestület minden tagja 
gyermekvédelmi felelős a saját 
csoportjában. 

A székhelyen és a telephelyeken 
kiemelt koordinátora van a 

gyermekvédelmi felelősöknek. 

Ők készítik el az összegzett 
beszámolókat és eljárnak a 
jelzőrendszeri értekezletekre5.  

Szoros kapcsolatban állunk a 

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálattal és Központtal, 
jegyzőasszonnyal, Védőnői 
Szolgálattal. 

 

 

Támogató rendszerünk működik, 

továbbra is a leghatékonyabb 
megoldás az lenne, ha 
visszaállítanák a gyermekvédelmi 
felelős munkakört.  

 

 

 

 

A „Szülői Klub” folytatása, annak 
ellenére, hogy kevés az érdeklődő. 
Célunk: A szülői felelősség 

tudatosítása a tapasztalatlan 
szülők tájékoztatása, segítése. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 részletesebben a mellékletben szereplő gyermekvédelmi beszámolóban 



Százszorszép Óvodák Intézményi Értékelés (2019/2020)) 23. oldal 

A Vackor óvodában minden 
gyermek ingyen étkezik, a 
Felsővárosi óvodában 89%-a 

gyermekeknek, a Vasút utcai 
óvodában 83% ingyenes. 

 

 

 

 

A gyermekorvosokkal és a védőnői 
hálózattal szorosabbá vált a 

kapcsolatunk. Előadóként 
köszönthettük őket szülői 
értekezleteken, a védő nénik pedig 
rendszeresen jöttek a gyermekeket 
megnézni, hogy egészségesek-e. A 

hajuk átnézése is megtörtént, egy 
gyermek hajában sem találtak 
hajtetűt. A fogorvos is ellátogatott 

hozzánk, a Vackor Ovisok pedig 

Véha Irén rendelőjébe is elmentek, 
aki örömmel átnézte a gyermekek 
fogait, megmutatta a 

gyermekeknek a helyes fogápolás 
menetét. 

A védőnők sokat segítettek nekünk 
a beiratkozás utáni nem jelentkező 
gyermekek felkutatásában. 

Köszönjük munkájukat! 

 

A kirendelt családsegítő 
munkatársunk Venczel Vanessza 
segítségét és támogatását 
köszönjük szépen. Az új tanévben 
új munkatársat kap óvodánk, 
akinek személye még nem 
tisztázott, mivel Vanessza anyai 

örömök elé néz. 

 

A 2020-2021-es évtől fogorvosi 
szűrést is kapnak óvodáink, így már 
a korai stádiumban felfedezhetőek 
lesznek azok a gyermekek, akiknek 

szuvas a fogazata, így hamarabb 

megkapják majd a szükséges 
kezelést, természetesen a szülők 
hozzájárulásával. 

Ami pozitív a kezdeményezésben, 
hogy házhoz jön a doktor és a 
csoporttermekben folyik majd a 

játékos foglalkozás illetve a 
fogorvosi vizit is.  

3.) Kiemelt 

nevelési 
területek 

 

 

Anyanyelvi 

nevelés 

Pedagógia Programunk szerint 
kiemelt helyet foglal el az 

anyanyelvi nevelés óvodáinkban. 

A mindennapi mesélés és verselés 
sohasem marad el a csoportokban. 

Az óvodapedagógusok elő-

szeretettel alkalmazzák a 
drámajátékokat és a bábokat 
feszültségoldásra, a gyermeki 
önkifejezés fejlesztésére. 

Minden csoportnak megvan a saját 
mesesarka, mesekuckója 
párnákkal, plédekkel, gyertyákkal, 
illatokkal. 

 

 

 

 

 

Anyanyelvi játékok, drámajátékok 
alkalmazása még kifejezettebben, 

módszertani megújulásra törekvés, 
hospitálások más kollegánál. 

 

 

Kiscsoportban rendkívül fontos a 
sok ölbeli játék, höccögtető, 
tenyérsimogató. 
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A mese és verselés előtt 
beszélgetnek a gyermekekkel és 
beszéltetik is őket a pedagógusok. 
A módszerek széles tárházát 
használják az óvó nénik, így a 

gyermekek örömmel hallgatnak és 
mondanak is mesét. 

Egyre több csoport alkalmazza a 
beszélgető kört, amelyben 
mindenki elmondhatja a vele 

történteket oldott és nyugodt 
légkörben. 

 

Sajnos magas a száma a megkésett 
beszédfejlődésű, beszédhibás, 

cumizó gyermekeknek. 

Ennek okai a családban 
keresendőek, akik túlzottan 
használják/használtatják a modern 
telefonokat, tableteket, engedik a 

korlátlan TV-zést gyermekeiknek. 

A stresszes, rohanó életvitel sok 
családra jellemző. 

 

 

 

 

 

Szülők tájékoztatása a gyermek 
beszédfejlődéséről, esetleges 
logopédiai fejlesztéséről. 

(fogadóórákon) 

 

 

 

 

Barkács délutánok, szülői klubok 

tartása, szakemberek meghívása 
egy-egy alkalomra. Tájékoztató 
cikkek írása kifejezetten e 
témakörre. Honlapon 
megjelentetés. 

 

Egészséges 
életmódra 
nevelés, mozgás 

Az idei nevelési évben éppen 
március 23-tól kezdődött volna az 
úszásoktatás nagycsoportosaink 
számára. Sajnos a pandémiás 
helyzet miatt többek között ez is 
elmaradt, így sok 
nagycsoportosunk elesett a vízhez 
szoktatás lehetőségétől. 

Márciusig jártak külön tornára a 
nagycsoportosaink, ennek is vége 

szakadt hirtelen. 

A nyáron próbáltuk bepótolni 
lehetőségeinkhez mérten az 
elmaradt mozgásórákat. 
Multifunkcionális pályánkon 

minden igényt kielégítő eszközpark 
van (labdafogó háló, felező háló, 
bóják ugróbékák, labdák, 
koordinációs létra… kosárlabda 
palánk, focikapu….). 

 

Terveink között szerepel még egy 
többfunkciós mozgásfejlesztő 
udvari játék vásárlása a Felsővárosi 
Óvodába. 

 

Szeretnénk ismételten kialakítani a 
Felsővárosi Óvoda udvarára is ivó 
kutakat, a Vackor óvoda részére 
szintén egy darab vandál biztos 
kutat tervezünk telepíteni. 

Ezek a beruházások a 
járványhelyzet miatt nem 
valósulhattak meg, a Fenntartó 
csak a járvány megelőzéssel 
kapcsolatos költségeket és 
kiadásokat engedélyezte. 

 

 



Százszorszép Óvodák Intézményi Értékelés (2019/2020)) 25. oldal 

Bozsik programban való 
részvételünknek köszönhetően 
ismét sok új eszközt kaptak 
óvodáink. 

Magyarország Kormánya 
többszázezer forintértékben 
ajándékozta meg az óvodákat 
sporteszközökkel, labdákkal, amit a 

karantén idő után birtokukba 
vehettek gyermekeink.( Ovi-labda 

Program) 

 

A Gazdakörrel továbbra is szoros 
kapcsolatban állunk. Minden 
óvodánkban van veteményeskert, 
ahova folyamatosan ültethetnek a 
gyermekek, megfigyelhetik a 

növények fejlődését, gondozhatják 
azokat, elsajátíthatják a tudatos 

termelés alapjait, a 
biogazdálkodással 
ismerkedhetnek. A gyermekek a 

veteményeskert zöldségeit, 
gabonáit közösen fogyasztják el, 
esetlegesen feldolgozzák azokat. 

A konyhakerti program továbbra is 
folytatódik a gazdák segítségével. 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221326 

A Felsővárosi Óvoda e nevelési 
évben több mint 600 000 forint 

értékű fészekhintával gazdagodott. 

A pandémia helyzet előtt sikeresen 
megvásároltuk a tisztítószereket, 
így az óvoda fertőtlenítése 
biztosított. 

Virucid hatású 
felületfertőtlenítőket használtak a 

dajkák, a játékparkot is 
lefertőtlenítették. 

 

Bízunk benne, hogy a jövő évi 
költségvetés már engedi ezek 

megvalósítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adott csoportok munkára 
nevelése, rendszeres kert-

gondozása heti rendszerességgel 
valósuljon meg. 

 

 

 

 

 

 

Az udvari játékok festése részben 
megtörtént. 

A Vackor Óvodában teljesen, a 
Felső és Vasút utcai óvodában 
részlegesen, mivel a festékeink 
elfogytak. 

 

Nevelőtestületünk a pandémiás 
helyzetben elhatározta, hogy a 
következő nevelési év kiemelt 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221326
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221326
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Gumikesztyűket, papír törlő-

kendőket vásároltunk nagyobb 
mennyiségben, kézfertőtlenítő 
géleket a dolgozók számára.  

A gyermekek részére teafaolajos 
folyékony szappanokat vettünk. 

 

Az Önkormányzat maszkokat adott 

dolgozóink részére. 

 

feladata lesz az 

„egészségvédelem”, egymás 
megóvása projekt megvalósítása. 

A gyermekeket beavatva segítjük, 
hogy egy esetleges második hullám 
bekövetkeztekor tudatosabban 
viselkedjenek, sajátítsák el és 
alkalmazzák majd az egészségügyi 
szabályokat, amelyek rájuk 
vonatkoznak. 

 

A gyermekek 

mérése 

A fejlődést nyomon követő 
dokumentációnk is megújult, mely 
az idei évtől bevezetésre került 
lépcsőzetes rendszerben. 

A dokumentáció így egységesebb 
lett, könnyebben kezelhető, mégis 
a mérések, megfigyelések 
teljesebb képet adnak a gyermeki 
fejlődésről. A pontozások alapján 
összevethetőek és 
kiértékelhetőbbek lesznek a 
gyermeki fejlődés mutatói, a 
fejlesztendő területekhez 
odarendelhetőekké válnak a 
mérési hivatkozások. 

A nevelőtestület döntése, hogy a 
DIFER méréseket továbbra is 
elvégezzük minden 5. életévét 
betöltött gyermeknél. 

A vizsgálat elvégzéséhez a 
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer 4-8 évesek számára 
elnevezésű programcsomagot 
használjuk. 

 

A mérési eredmények tükrében 

kezdeményezzük, ha szükségét 
látjuk a szülőknél a szakszolgálatok 
diagnosztizáló vizsgálatának 
igénybevételét.  

 

Legfontosabb módszereink: a 

megfigyelés és beszélgetés. 

 

 

 

 

 

Minden újonnan óvodába érkező 
gyermek az új személyiségnaplóval 
lesz nyomon követhető a 
fejlődését tekintve. 

Ennek teljes bevezetése még két 
év. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BTMN-es gyermekek szűrésénél 
fontos, hogy minél korábban 
felismerjük a tanulási, magatartási, 
vagy beilleszkedési nehézséget. 
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A mérési eredmények összesítése, 
elemzése adja az alapját, hogy 
kiszűrjük azokat a gyermekeket, 
akik tanulási zavarral, súlyosabb 
fejlődési lemaradással küzdenek és 
fejlesztésre szorulnak. 

A törvényben előírt (20/2012 

(VIII.31.) EMMI rendelet 63§-a 

szerint a félévi mérések 
folyamatosak, melyek mutatóit 
nyilván tartjuk.6 

Legfontosabb módszereink 
továbbra is a beszélgetés, 
beszéltetés és a megfigyelés 

 

A korai fejlesztést kell 
megvalósítani a nehézségekkel 
küzdőknél, ha kell, a megfelelő 
szakemberek bevonásával fogjuk 
fejlesztenünk őket. 

A fejlesztőpedagógus 
dokumentációjának felülvizsgálata 
megtörtént, ellenőrzése 
folyamatos. 

Együttműködés 
a szülői 
közösséggel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szülők megfelelő kereteken belül 
részt vesznek a közösség 
fejlesztésben.  

Jó kapcsolatot ápolunk 
gyermekeink szüleivel, melynek a 
legfontosabb pillére a bizalom. 

A szülői kérdőívekből elmondható, 
hogy a szülők elégedettek az 
óvodában folyó oktató-nevelő 
munkával. 

(részletesen lásd a mellékletben 
szülői klímatesztek értékelése 
Belső Önértékelést Támogató 
Munkacsoport beszámolójában) 

A fogadóórákon minden szülővel 
személyesebb hangvételben 
tudunk beszélgetni, csak a saját 
gyermeke fejlődéséről. 

Ez évben is sok közös program, 
előadás, munkadélután, kirán-

dulás, interaktív beszélgetés 
történt a szülőkkel közösen.  

 

 

Továbbra is célunk a szoros 
kapcsolat óvodásaink szüleivel. 

A családlátogatás intézményét 
fontosnak tartjuk. 

Ami elkeserít minket, de 
szerencsére még mindig 
kevesebben vannak, az érdektelen 
szülő. 

Nehéz bevonni ezeket a családokat 
az óvodai életbe, a gyermeki 
fejlődés állomásaiba. 

Mindent megteszünk, hogy 
tudatában legyenek ezek a szülők 
is, hogy nem csak jogaik, de 

kötelességük is az, hogy gyermekük 
megkapja a szükséges 

fejlesztéseket és joga van minden 

picikénknek a boldog 
gyermekkorra. 

Az érzelmi, testi elhanyagoltságot 
jelentenünk kell, ilyenkor a család 
és gyermekjóléti szakembereket 
bevonva próbáljuk felszámolni, 
megszüntetni az okokat. 

 

                                                 
6 részletesebben a mellékletben lévő fejlődési mutatóknál 
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Ezeken a munkadélutánokon, 
játszónapokon, közös 
kirándulásokon próbáljuk őket az 
igaz értékek mentén vinni, 
mutatjuk, közvetítjük feléjük 
ezeket a tartalmakat. 

 

Mindhárom óvodánk sikeres 
jótékonysági esteken és bálokon 
van túl.  

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=222015 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221999 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221997 

A Vasút utcai óvoda és a 
Felsővárosi Óvoda szülői közössége 

szülői tánccal örvendeztette meg a 
nagyérdeműt. A szülői köszöntőt 
P.O.Sz. szülő mondta, melyben 
mindenkinek megköszönte, hogy a 
gyermeke a mi óvodánkba járhat. 

A Vackor Óvoda szülői közössége 
szintén aktívan és tevőlegesen 
részt vett a báli teendőkben. 

 

Ez évben a Vackor Óvoda egyik 
gyermekénél adódtak testi-érzelmi 

elhanyagolásra utaló jelek. Ez a 

család folyamatosan a 
látóterünkben van, ha szükséges, 
akkor a családból való kivétel is 
megtörténhet. 

 

A mindennapi tájékoztatás 
működik a weblapunkon, zárt 
facebook csoportban, 

faliújságokon. 

Eredményességi 
mutatóink 

Fontos számunkra a tanulás tanítás 
eredményessége. 

Nyilvántartjuk és elemezzük az 
intézményi eredményeket. 

 

Idén gazdagodtunk egy új 
tagozattal is a „Tudóska” műhelyen 
belül. A Felsővárosi óvodában is 
fejlesztik a természetismeret iránt 
érdeklődő tehetségcsírákat. 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221926 

 

 

 

Tehetségfelismerő programmal, 
egyéni megfigyelés módszerével 
történnek a beválogatások a 
műhelyekbe. 

A szülők minden esetben 

bevonódnak a folyamatba, ők is 
töltenek ki kérdőívet, majd a 
gyermeket a megfelelő műhelybe 
irányítjuk a szülő hozzájárulásával. 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222015
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222015
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221999
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221999
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221997
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221997
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221926
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221926
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http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221521 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221486 

 

Bozsik Programos fiaink kiváló 
eredményeket értek el az idén. 

A táncban szintén sok tehetségünk 
jeleskedett: 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221851 

Versmondóink szintén kiválóan 
szerepeltek a házi és a városi 
rendezvényeinken is: 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221754 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221744 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221962 

 

Tehetségtámogató 
rajzpályázatunkra sok pályamű 
érkezett. 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=blog&a=221834 

 

A tehetségműhelyek naplóiban, 
egyéni bejegyzésekben követ-

hetőek az eredmények, sikerek. 

 

Nagyon sok eredményt tudunk a 

weblapon ismertetni az olvasókkal, 
szülőkkel.  

Ez mindenkinek a legmegfelelőbb 
tájékoztatási forma, az óvodáink jó 
híre eljut a leendő szülőinkhez is. A 

sok szülői visszajelzés azt mutatja, 
sokan követik az intézményünkben 
zajló pedagógiai munkát. 

Beiratkozáskor elmondják a szülők, 
hogy a honlapon tájékozódva 
pozitív képet kaptak az óvodáról. 

(lásd Óvodánk vendégkönyve 
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/

?modul=vendegkonyv:) 

 

Törekszünk a jövőben is, hogy 
minél több eseményről, 
programról tudósítsunk, képekkel 
is informáljuk a szülőket, hogy mi 
történik a mindennapjainkon. 

(lásd mellékletben weblap-

szerkesztői beszámoló) 

 

 

  

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221521
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221521
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221486
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221486
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221851
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221851
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221754
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221754
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221744
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221744
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221962
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221962
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221834
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=221834
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=vendegkonyv
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=vendegkonyv
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6. Az óvoda dolgozói közössége 

Az idei nevelési év mentálisan nehéz volt mindannyiunk számára a pandémia miatt. 

Bizonytalanság lengte körül a világot, s ez az érzés hozzánk is begyűrűzött. 

Szervezeti felépítésünk nem változott. Három óvoda alkotja intézményünket, két helyettessel, 
egy telephelyvezetővel. A dolgozók személyében viszont történtek változások. 

Április végén nyithattak az óvodák, a Felsővárosi Óvodában három óvodapedagógus kolléga 
hiányával. 

Az Önkormányzat adminisztrációs munkakörben közfoglalkoztatott munkaerőnk megbízását 
nem hosszabbította meg, így összesen négy emberünk munkája híján kellett megszerveznünk 
a rendkívüli jogrend idején a munkarendet. 

Nehéz feladat volt, de megoldottuk ezt a problémát is. 

A kollégák tudomásul vették a rendkívüli helyzet miatti fenntartói utasításokat. Március-április 
hónapban vették ki a szabadságuk nagy részét a dolgozók. Nyári hónapokra nem hagytak sok 
szabadságot, mivel tudomásul vették, hogy a nyár munkával fog telni. 

Július 1-től új kolléganőt üdvözülhettünk a Felsővárosi Óvodában Rácz Erika személyében. 
Erika Tompáról költözött át Kiskunhalasra két gyermekével. Pedagógus I kategória 6-os 

fokozatába besorolt óvodapedagógus. Augusztus 1-től a Vasút utcai óvodába Kálmán Krisztina 

gyakornok óvodapedagógus érkezett Borbényi Károlyné helyére. 

Augusztus 1-től két új óvodapedagógust vettem fel határozott időre helyettesítés céljából, a 
két várandós munkatársak helyére. Az egyik kollegina gyakornok, Nagy Czirok Bettina, a másik 

kolléganő Baráth Ferencné Szabó Erika PEDII. besorolású óvodapedagógus. Bettina a Szőlő 
csoportban, Erika a Szilva csoportban fognak dolgozni, mint óvodapedagógusok. 

Kiskunhalas városnak köszönhetően a dajkai közfoglalkoztatott munkatársunk megmaradt, így 

Sándor Andrea a kiskunhalasi Önkormányzat megbízásával szervezetünknél látja el a napi 
munkáját. Köszönjük szépen Kiskunhalas Polgármesterének közfoglalkoztatott munkaerőnket. 

2019 év végén a minőségi szakmai munkát, a többlet feladatok elvégzését jutalmazással 
köszönhettem meg. 

Munkaközösségeink hatékonyan működő szakmai csoportok voltak ez évben is. Igaz, a járvány 
betörésekor az ő munkájuk is abbamaradt, viszont digitális eszközökön a Mozgás 
munkaközösség továbbra is dolgozott. A team sikeresen elkészítette a „Mozgás Öröm” 
módszertani kiadvány III. kötetét, mely a kis csoportos korosztály részére ad módszertani 
ajánlásokat foglalkozásokra lebontottan. 

A Tehetség munkaközösség sikeresen befejezte a gyermekek egyéni fejlődési naplójának 
egységesítését, melyet fokozatosan vezetünk be a csoportokban lépcsőzetes rendszerrel. 

A szülői elégedettségi kérdőívek kiértékelése is a munkaközösség feladata volt, melyet 

sikeresen befejezett a team.(Lásd: szülői kérdőívek kiértékelései a mellékletben 

E nevelési évben is támogattam kollégáim továbbképzését,motiváltam őket, folyamatosan 
tájékoztattam őket a képzésekről és nyitott voltam egyéni elképzeléseikre, képességeik 
kibontakoztatására. A munkaközösség vezetők és a „team” tagok a félév végén és a nevelési 
év végén írásos formában adtak számot az elvégzett munkájukról.  

A szervezeti kultúránk fejlesztése közös feladatunk.  
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A pandémia előtti időszakban feltöltődésre is kaptak lehetőséget a munkatársak. Közös 
vacsorával, forraltborozós játékos esttel vártuk a Karácsonyt, az óvodai bálokon együtt 
táncoltunk, lazíthattunk egy kicsit kiszakadva a hétköznapi mókuskerékből. 

Sajnos az év végi szakmai testületi kirándulás elmaradt a rendkívüli jogrend bevezetése miatt. 
Amikor a rendkívüli állapotokat megszüntette a Kormány, akkor tudomásul vettük, hogy a 

járványveszély még hat hónapig tart, így óvatosságból, illetve a nyári üzemeltetés miatt ez a 
program jövő évre halasztódik. A július 1-től érvényben levő jogszabály szerinti ágazati 
pótlékokat az augusztusi bérrel megkapták a pedagógusok, a közérzete ez által mindenkinek 
jobb lett. 

A rendkívüli jogrend idején a kommunikáció zökkenőmentesen tudott áramlani a jól működő 
belső nevelőtestületi csoportunkban. Mindig, mindenről tájékoztattam a munkatársakat, 
legyen az maszkvarrási lehetőség, karitatív munka, ebédosztás, maszkok kipostázása, a 

digitális oktatás lehetőségei, továbbképzési, online tanulási lehetőségek. A Kolléganők nagyon 
segítőkészek voltak mindenben, ezúton is köszönöm, hogy igyekeztek gyorsan és korrekten 
tájékoztatni a szülőket és engem is bárminemű változáskor. Külön köszönetet szeretnék 
mondani két helyettesemnek, Rambaláné Kovács Tímeának és Dózsa Erikának, akik a 
rendkívüli időkben mindig a segítségemre voltak, sokat dolgoztak a munkarendek 
elkészítésében, a szabadságok kiadásának ütemezésében, az óvodai beiratkozások 
adminisztrálásában, a szülők és a munkatársak naprakész tájékoztatásában. 

Köszönetet szeretnék mondani azoknak a pedagógus kolléganőimnek, akik a pandémia idején 
digitális formában tartották a szülőkkel, ezen belül a csoportjuk gyermekeivel a kapcsolatot. 
Az online oktatások zárt csoportokban történtek, a tanulási tartalmakat ide töltötték fel az 
óvónők, sok jó ötlettel, ajánlásokkal, hivatkozási segédletekkel. Kiváló és aktív interaktív 
kapcsolatot alakított ki szülőivel a Napocska, Tulipán és Szamóca csoport. Külön köszönöm 
áldozatos munkájukat e csoportok óvónőinek, mivel ezeket a tartalmakat a szabadságuk alatt 
töltötték fel, csupán hivatás és gyermekszeretetből. 

Kifejezetten kiemelkedő karitatív tevékenységet végzett a Pirtói Óvoda dolgozói köre. 

A maszkavarrás mellett Húsvétkor szendvicsekkel kedveskedtek a Kórház dolgozóinak, a 
gyermekek belaminált rajzaival köszönték meg az egészségügyben dolgozók munkáját. Június 
végéig minden nap mesélt a gyermekeknek online zárt csoportjukon keresztül Edit óvónő. Az 
Anyák napi meglepetésben az apukákat bevonva igazi digitális ajándékot kaptak az édesanyák. 
A kézzel fogható ajándékokat is házhoz vitték a pedagógusok. Szociális érzékenységből 
példaértékűen álltak hozzá a rendkívüli helyzethez. 

A dajka nénik nagyszabású fertőtlenítést végeztek mindhárom óvodában a márciusi-áprilisi 
hónapok idején. Udvarosaink is lázasan dolgoztak a minél optimálisabb feltételek 
megteremtéséért. A Felsővárosi Óvodában a nyílászárók lazúrfestékkel történő mázolása és 
az iroda festése is megtörtént. A Vackor Óvoda teljes udvari játékparkját átfestetették a 
dolgozók időjárásálló festékekkel. A Vackor Óvoda mindkét csoporttermét lefestették, a 
nevelői szoba padlóburkolata megújult, a beépített szekrény ajtói megújultak. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és 
papíralapú eszközeivel is. 
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E nevelési évben is részesei lehettünk sok szép sikeres projektnek. Ilyenek voltak a „Halasi 
Csipke Hete”, a Mihály napi vásár, az „Ősz kincsei” projekthét, az Adventi projekthét, a 
„Farsangra hangolódó” hét, a rajzpályázat hete és díjkiosztója, a versmondó délután. Sajnos a 

„Kalózok hete” a víz világnapi ünnepkörben elmaradt, de be fogjuk azt is pótolni. 

Az anyák napi ünnepségek elmaradtak, viszont a digitális köszöntések nem maradtak el, hiszen 
voltak csoportok, akik színes slideshowkal köszöntötték az anyukákat, nagymamákat.  

A ballagások rendhagyó módon történtek, nyílt terepeken, maximum két hozzátartozó 
jelenlétével. A szülők ezeket az intézkedéseket elfogadták, tudomásul vették. Az ünnepségek 
csendesebbek, családiasabbak voltak ez által. Sok szülő visszajelzését érdemes megfontolni, 
hogy „ilyen szép és meghitt ballagás még nem volt, mint az idei.” 

Köszönöm szépen az óvó nénik áldozatos munkáját. 

A nyári felújítások, beruházások a gazdasági megszorítások miatt idén meghiúsultak, de 
pozitívak maradunk, jövőre megvalósítjuk azokat. 

A Vasút utcai óvodába sikeresen beszereztük a báli bevételből a párakapukat és a 
ventillátorokat a forró nyári napokra. 

A Felsővárosi óvoda nevelői szobájának ablakait lefestettük. Június végén tíz darab 
Napkollektor került felszerelésre az épület déli fekvésű tetőrészére. Így mi is hozzájárulunk a 
fenntarthatósághoz. A megújult energiaforrással kevesebb villamos energiát használunk fel. 

Az „Ellenőrzési Naplót” idén is kiemelt szempontsor alapján vezettem. Javaslataimat, 

látogatásaimat örömmel fogadták a munkatársaim, sőt kérték is, hogy menjek hozzájuk. A 

járvány felülírta a látogatási tervemet, de a többséghez eljutottam, akik elmaradtak, a 
2020/2021-es nevelési évben látogatásra kerülnek majd. 

A nevelést-oktatást közvetlenül segítőket a munkaköri leírásukban elvártak alapján 
ellenőriztem, néha szúrópróbaszerűen is vezetőtársaimmal. A karbantartókat szintén. ( Lásd: 
ellenőrzési naplóban) 

Ez évben is volt térítésmentes EFOP-3.9.2-16-2017-00004 pályázat humánerőforrást fejlesztő 
képzés Az első konferencia 2020. január 27-én volt „Együttnevelés, fejlesztőpedagógia, 
családpedagógia” témakörben. Ezen a Konferencián 12 fő óvodapedagógus vehetett részt 
térítésmentesen a nevelőtestületünkből.  

2020. február 12-13-14-én volt a „Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének 
módszertana az óvodában” 30 pontot érő akkreditált továbbképzés, mely egyúttal a 
humánerőforrást fejlesztő pályázatunk befejezése is volt egyben. 

Nagyon hasznos volt ez a pár év intenzív képzéssorozat, sok új ismeretet szereztek a 
kolléganők, főleg módszertanilag újulhattunk meg a sok értékes képzésnek, előadónak 
köszönhetően. 
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6.1. Képzéseink e nevelési évben: 
 

„Együttnevelés, fejlesztőpedagógia, családpedagógia” konferencia 

ideje: 2020. január 27. 
létszám: 12fő 

időtartam: 5 óra 

Pedagógus 

Faddiné Horváth Kriszta 

Kissné Papp Edit 

Paprikáné Kiss Andrea 

Dózsa Erika 

Nagy Czirok Anikó 

Ésik Anita 

Szabóné Vér Éva 

Faddi Petra 

Halász Péterné 

Farkasné Muhel Kata 

Horti Lászlóné 

Barnáné Szabó Mikor Márta 

 

„Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában” - akkreditált 
továbbképzés 

ideje: 2020. február 12-13-14. 

létszám: 4 fő 

időtartam: 30 óra 

Pedagógus  

Paprikáné Kiss Andrea 

Mohutné Fenyvesi Erika 

Faddiné Horváth Krisztina 

Halász Péterné 

 

Igyekeztem a kolleganőket mindig időben tájékoztatni az eseményekről. Háttéranyagot kaptak 

az értekezletek témáiról, a feladatokra mindig elegendő időt hagytam számukra. 

 

Idén Sándorné Gyenizse Zsuzsanna nyugdíjba vonuló kolléganőnk részesült elismerésben. A 
főiskola által megküldött szolgálati emlékérem büszke tulajdonos lett 40 évnyi áldozatos 

munkája elismeréseként. 
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7. Kapcsolatok 
 

Intézményünk a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információ átadása 
szóbeli, digitális, vagy papíralapú). 
Partnereink tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgáljuk, visszacsatolunk és fejlesztjük, amit kell. 

 

7.1. Iskolák 

 

A Felsővárosi Iskolával és a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájával 
szoros kapcsolatot ápolunk, a Fazekas Iskolával a Tehetségeket segítő Tanácskozások 
kapcsán szorosabb lett az együttműködésünk. 

Az iskolákkal való együttműködés célja: 
 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, 
 Az intézmények közötti kommunikáció erősítése, 
 A tankötelezettség minél eredményesebb megvalósítása, 

 Intézményeink menedzselése, jó hírének megtartása, ami közös érdek, 

 Tehetségpontok kapcsolódása, egymás segítése. 

Ezek magvalósításának módjai a szakmai megbeszélések, közös műhelymunkák, a beiskolázás 
tapasztalatainak megbeszélése. 

Az iskolai beválást több oldalról vizsgáljuk, többek között a nyílt napokon való órák 
megtekintésével, látogatásokkal, a tanítókkal való közös párbeszédekkel, a december 
hónapban kiadott tanítói kérdőívek tanulságainak levonásával.(Lásd: tanítónői kérdőívek az 
iskolai beválásokról, mellékletben) 

Ezeket a megfigyeléseinket és a visszajelzéseket felhasználjuk a további tervezéseknél, 
operatív feladatoknál. 

Az iskolai beiratkozások alkalmával minden általános iskoláról széleskörű tájékoztatást kaptak 

a szülők. Az iskolák prospektusait, beharangozóit készséggel kitettük faliújságunkra, 
weblapunkra. 

 

7.2. Pedagógiai Szakszolgálat 

 

A Szakszolgálat intézményvezetőjével és kollegáival jó kapcsolatot ápolunk. Rengeteg munka 

hárult a Szakszolgálat munkatársaira, mivel a törvényi változások miatt, miszerint már 6 
évesen iskolába kell menniük a gyermekeknek, nagyon sok munkát adott a számukra. 

A felmentést azok a gyermekek élvezhették, akiknek szakértői véleményük volt, hogy még egy 
évig óvodában maradhatnak. 

Ezzel a lehetőséggel sok szülő kívánt élni, így a Szakszolgálat jóformán január 31-ig 

folyamatosan, nagy kapacitással próbálta elvégezni a vizsgálatokat, hogy időben 
elkészíthessék a szakértői véleményeket. A mi óvodánkban kilenc tanköteles korú gyermek 
kapott iskolakezdés alóli felmentést. 
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A BTMN-es gyermekek száma nőtt, igaz ez köszönhető a korai felismerésnek. Az időben 
elkezdett fejlesztések által a gyermekek optimálisabban fejlődhetnek, időben elhagyhatják 
majd az óvodát és iskolára éretten kezdik meg az alsó tagozatot. Óvodánk fejlesztő 
óvodapedagógusa a gyermekek adminisztrációs ügyeit, felülvizsgálatait megbeszéli és 
figyelemmel kíséri, a Szakszolgálat szakembereivel együttműködik, és jó kapcsolatot ápol. 
 

7.3. Gyermekvédelem 
 

Gyermekvédelmi intézkedésink a következők voltak: 

 2019. november hónapban a pirtói telephely megbízott vezetője tájékozatott egy 

családdal kapcsolatban, akiknek egyik gyermeke sajátos nevelési igényű, hogy a gyermek/ 

gyermekek sokat hiányzik, az édesanya nem jelzi, hogy miért nem hozza óvodába a 
gyermekeket. 

Mivel a gyógypedagógus is fejlesztené, és nagy szüksége van a kisgyereknek az óvodai 
nevelésre, mindenképpen először nekem jelentette a problémát. Kértem, hogy keresse 
fel az édesanyát és kérdezze meg, miért nem jár a két gyermek óvodába. Az édesanyát 
otthon találta a pedagógus kolléganőm, a lakás és a környezet kissé elhanyagolt 

állapotban volt. Az édesanya elmondása szerint a gyermekek felváltva betegek, ezért nem 

járnak óvodába. A pedagógus kolléganőm tájékoztatta az anyát, hogy ez rendjén van, 
hogy betegen nem hozza őket az óvodába, viszont jeleznie kell felénk, ha a gyermekek 
nem járnak, illetve orvosi igazolással kell leigazolnia az adott időszakra vonatkozó 
hiányzásokat. 
Az édesanya tudomásul vette az elmondottakat és megígérte, hogy az igazolásokat 
pótlólagosan behozza az intézménybe. A hiányzások igazolása megtörtént. A rossz 
szociális és higiéniás körülményekről tájékoztatást adtunk a védőnőknek és a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak is. Ők tájékoztattak minket, hogy folyamatosan a látóterükben 
van az említett család, ha szükséges, akkor megteszik a megfelelő intézkedéseket, a 

gyermeki jogokat figyelembe véve. 

 Gyermekvédelmi jelzést e nevelési évben nem adtam le a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat felé, mivel első körben sikerült a problémákat orvosolni. A szülők utólagosan 
leigazolták a hiányzásokat, nem kellet hatósági intézkedéseket tenni. 

 Segítségnyújtást viszont kértem április hónapban a Szolgálattól, be nem iratkozott 
gyermekek esetében, akiknek felkutatásában készséggel segítettek. 
Szerencsére csak két gyermek szülője feledkezett meg az óvodai beíratásról, melyeket 
május hónapban bepótoltak a felszólítottak. 

Óvodánkra általánosan jellemző, hogy a gyermekek ápoltan és tisztán érkeznek óvodába. 
Tetűt az idei évben nem találtunk ovisaink hajzatában. A pirtói óvodában probléma volt, hogy 
sokszor kellemetlen illatú és kissé penetráns kinézetű ruhákban érkeztek egyes gyermekek, 

mely enyhe elhanyagoltságnak mondható. Sajnos néhány szülő a lakásban dohányzik, így a 
gyermekek ruhái is áthatóan cigarettafüst szagúak, mely kellemetlen szagot árasztanak. Néha 
előfordult, hogy az óvó nénik jelezték, hogy a gyermekek alsóneműi olykor több napig 
ugyanazok. A félévi szülői értekezleten ezekről a problémákról beszéltünk őszintén és nyíltan 
a szülőkkel, felvilágosítottuk őket a higiéniai és egészségügyi szabályokról. Ezek után a 
problémás esetek normalizálódtak.  
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A gyermekorvossal és a védőnőkkel illetve a szociális családsegítő munkatársnővel ezeket a 
problémákat átbeszéltük, illetve a segítségüket kértük a felvilágosító munkához, a gyakoribb 
környezetlátogatásokhoz. 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálattal szoros kapcsolatot ápolunk, köszönjük nekik és a 
védőnőknek az óvodai beiratkozások utáni gyermekmegtalálásokat, jelentéseiket.  
 

7.4. Közművelődési intézmények 

A Közművelődési Intézményeket rendszeresen látogatjuk a gyermekeinkkel. Moziban tartják 
a bérletes színházi előadásokat, filmvetítéseket, melyekre a középső-nagycsoportos korosztály 
mindig elmegy, sok élményt szerezve. Sajnos a rendkívüli jogrend bevezetése után minden 

kulturális program megszűnt, így moziba, színházba, könyvtárba, múzeumba se lehetett menni 
magán úton sem. 

A korai olvasóvá nevelés kiemelten fontos számunkra, így az óvodásainkat rendszeresen 
elvisszük a Könyvtárba. Nagycsoportos korukra minden gyermekünk olvasója lesz a Martonosi 

Pál Könyvtárnak. A Könyvtár ad helyet mesemondó, versmondó versenyeknek is, a ZÖL-HÍD 
Egyesület egyéb rendezvényeinek, ahova a tehetséges gyermekeink örömmel beneveznek, 
többnyire elismerésben részesülnek. Idén éppen a pandémia előtt még megvalósult a tavaszi 
versmondó verseny a könyvtárban, ahol sok tehetséges gyermekünk verselt, szép 
eredményeket értek el. 

A Városi Múzeum értékmegőrző tevékenysége a múzeumpedagógiai foglakozások igazi 

élmények ovisaink számára. Rendkívül izgalmas és maradandó interaktív foglakozási 

lehetőségek maradtak el a sajnálatos világjárvány miatt. Igyekszünk ezeket bepótolni az ősz 
folyamán.  

A Csipkeház közelsége szintén óriási előny számunkra, ahová bármikor mehetünk, örömmel 
fogadnak minket. Az idei nevelési évben a gyermeknap helyszíne lett volna a szeretett 

intézmény és csodálatos kertje, sajnos ez a program is elmaradt a rendkívüli helyzet miatt. 
Július hónapban viszont már kijártak óvodásaink a „Százszorszép rétre”, s a Csipkeház dolgozói 
az épületben is örömmel fogadták a nyáron gyermekeinket. 

A tevékenységbe ágyazott játszva tanulás közművelődési Intézményeink kiváló szakmaiságát 
tükrözi. Köszönjük a lehetőséget, továbbra is élni fogunk vele. 
 

7.5. Fenntartó 

A fenntartóval jó kapcsolatot ápolunk. A törvényes működés érdekében együttműködésünk 
szoros.  

Egy sikertörténetnek könyveljük el a digitálisan megvalósított áprilisi óvodai beiratkozásokat, 
melynek online felületét Fenntartónk hozta létre Stírné Prikidánovics Tímea és Juhász Gábor 
Úr közbenjárásával. A KIGSZ vezetőasszonyának nehéz hónapok vannak a háta mögött, 
korrekten és segítőkészen állt hozzá a feladatokhoz a rendkívüli időkben is. Köszönjük 
naprakész tájékoztatásait, áldozatos munkáját. 

Köszönjük Kiskunhalas Polgármesterének, Fülöp Róbertnek, hogy a nyár elején megvalósult a 
Felsővárosi Óvodában az energetikai korszerűsítés keretében a Napelemes rendszer.  

Juhász Gábor rendszeresen megjelent értekezleteinken, támogatásáról biztosított bennünket. 
Köszönjük egész évi munkáját.  
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8. Munkaközösségek és Szakmai Teamek 
 

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 
munkaterv szerint dolgoznak. Munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével 
határozzák meg7. 

 

8.1. Önértékelést Támogató Munkacsoport 

 

Az idei nevelési évben 3 fő óvodapedagógus önértékelését végeztük el. Az utolsó pedagógus 
önértékelésünk belecsúszott a rendkívüli jogrendbe, az önértékelt pedagógus és a BECS tagok 

ennek ellenére elvégezték határidőre a feladataikat, elektronikus formában tartották a 
kapcsolatot egymással. Az adatgyűjtők, dokumentumelemzők, interjúkészítők rutinosan 
végezték feladatukat, a feltöltésben, a felület használatában segítették a tagok egymást. 

Az önfejlesztési terveket minden érintettel leülve, meghatározva a fejlesztendő területeket 
közösen elkészítettük, majd intézményvezetőként feltöltöttem a pdf formátumú 
dokumentumokat az OH felületére. 

A szülői klímatesztek kiértékelése megtörtént. Összességében elmondható, hogy a szülők 
elégedettek az óvodában folyó oktató-nevelő munkával. Örömmel vesznek részt a szülői 
értekezleteken, az óvónők által szervezett nyílt napokon. Gyermekeik jól érzik magukat az 
óvodában, szívesen járnak a csoportokba. A szülők nagy része szerint gyermeke sokat 
fejlődött, fontosnak tartják a csoportlégkört, ami kiegyensúlyozott, családias, szeretetteljes. 
Elégedettek az óvoda-család kapcsolatával, elegendő információt kapnak gyermekükről 

A nevelést-oktatást közvetlenül segítők ellenőrzéséhez a szempontsort szintén a BECS 
munkacsoport készítette el. A dolgozók éves munkájának ellenőrzése-értékelése külön 
dokumentumban, az Ellenőrzési Naplóban olvasható. 

Az intézkedési tervünkben feladatként tűztük ki az együttműködő képesség fejlesztését, a 
nyitottabb és őszintébb kapcsolat kialakítását. Az idei évben minden óvónő leült a dajkájával 
beszélgetni és a közös szempontsor alapján értékelték a segítő munkát. Fejlődött ez által 
önértékelésük a dolgozóknak, viszont lehetőségük volt elmondani az óvodapedagógusoknak 
az ő szemszögükből is a napi feladatokat, azok végrehatásának esetleges nehézségeit is. Ezek 
a beszélgetések sok mindenre rávilágítottak, főként arra, hogy kommunikáljunk, figyeljünk 
egymásra. Ha ismerjük a körülményeket, könnyebben megértjük a másikat is. 

A tanítónőknek eljuttattuk december hónapban a gyermeki nyomon követéshez szükséges 
kérdőíveket. Ezekből megtudtuk, hogy elégedettek az óvodáinkból érkező gyermekek 
anyanyelvi és értelmi képességeinek fejlettségével a tanítók. A gyermekek mozgása megfelelő, 
a finommotorikus mozgásuk, a magukról, családjukról való ismereteik (mikor született? Hol 
született? Anya és Apa foglalkozása?) viszont nem megfelelő mindenkinél. 

Szociális kompetenciák közül a kivárást, monotónia tűrést, alkalmazkodást hiányolták a 
pedagógusok. Sok gyermeknek a kudarctűrő képessége gyenge, ezek a problémák további 
intézkedéseket adnak számunkra. Ezek megoldására újabb megoldásokat, fórumokat fogunk 
létrehozni. 

                                                 
7 munkaközösségek éves beszámolói a mellékletben 
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A Swot analízist a pandémia miatt nem elemeztük ki részletesen, mint minden év tavaszán 
szoktuk. Viszont a munkatársi értekezleteken megbeszéltük, hogy mivel ez egy csonka év volt, 
így a megvalósítások, kivitelezések félbe maradtak, ezért a swot analízisünket a 2019. évi 
állapotok szerint meghagyjuk, az akkori megállapítások szerint folytatjuk a fejlesztési 
munkáinkat. 

 

8.2. Mozgásmegújító Munkaközösség 

 

A munkaközösség befejezte hároméves munkáját. Elkészült a kiscsoportos korosztály 

megújuló mozgás segédanyaga, így teljes lefedettséggel rendelkezik intézményünk a korszerű 

mozgásfejlesztési módszerekkel kapcsolatosan. Óvodánkban kiemelten kezeljük a 
mozgásfejlesztést, hiszen ez mindennek az alapja. A gyermekek mozgásfejlődése szoros 
kapcsolatban áll a központi idegrendszer fejlődésével, érésével. Tudjuk, hogy a gyermekeink 
mozgásfejlődését a környezet is nagyban befolyásolja. Ezért igyekeztünk a tárgyi feltételek 
mellett (multifunkcionális pálya, mozgásfejlesztő eszközök, kézi szerek, ovi-foci program, 

tehetségműhelyek) elkészíteni, kézbe adni az új szemléletű módszertani füzeteket.  

Nagy teret biztosítunk óvodásainknak az önálló szabad mozgáshoz, a környező világ 
felfedezéséhez és a megfelelő tapasztalatszerzéshez. 

Ezzel együtt a gyermek személyiség fejlődését is segítjük azzal, hogy biztosítjuk számára a 
megfelelő mozgásteret azért, hogy a gyermek úgy élje meg önmagát a világban, hogy 
mozgásos szükségleteit önállóan, másoktól függetlenül tudja kielégíteni. 

Óvodánkban a projektmódszerrel való tervezés és kivitelezés egyre népszerűbb, az 
óvodapedagógusok szívesen alkalmazzák. A segédanyag fejezetei ennek szellemiségében 
íródtak. 

Köszönet minden munkaközösség tagnak a sikeres kivitelezésért! 

A következő nevelési évben a mozgás munkaközösséget felváltja egy új munkacsoport, ének-

zene, énekes játék, gyermektánc témakörben. A swoot analízis alapján döntöttük el, hogy 

szeretnénk megújulni ezen a területen is, fejleszteni akarjuk az ének-zene módszertani 
tudásunkat. 

 

8.3. Tehetség pont 
 

Mint regisztrált tehetségpont harmadik éve működik intézményünk. 

Megtörténtek a tehetségműhelyek tervkidolgozásai, majd az önjellemzési lapok kiadása, a 
tehetségszűrő megfigyelési szempontok szerint válogatás csoportonként. Párhuzamosan a 
szülőkkel is kitöltettük a kérdőíveket. 

A szülői elégedettségmérő kérdőíveket jó esetben kitöltetjük a nevelési év végén a szülőkkel. 
Ezzel szeretnénk látni, hogyan értékelik a szülők a műhelyek munkáját. 10 kérdésből álló, 0-5 

pontig terjedő pontozási skálán tudnak ezen túl válaszolni a szülők az adott kérdésekre, melyet 
a műhelyzáró napon adunk oda kitöltésre a tehetségcsírák szüleinek. Sajnos ezek az idei 

nevelési évben nem tudtak megvalósulni a járványveszély miatt, melyeket ősszel bepótolunk 
majd. 
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A második félévben a „Tudóska” Tehetségműhely kiterjesztése megtörtént, a Vasút utcai és a 
Felsővárosi óvodások részére. Hétfői napokon a szülők segítségével a kiskunhalasi Vasút utcai 
óvodás gyermekek is a műhely munkájában részt vesznek.  

Halász Péterné és Paprikáné Kiss Andrea 2020. január hónaptól nagy lelkesedéssel indította 
be a Felsővárosi gyerekek műhelyét, sajnos március hónapig tudták fejleszteni a 
tehetségcsírákat, itt is közbeszólt a járványhelyzet. A foglalkozások megszakadtak, ősszel 
újraindulhatnak a fejlesztések.  

Intézményünk jövőbeni feladata a terület kapcsán: az akkreditáció dokumentumainak 
kidolgozása. 

 

8.4. Mese-dráma Kör 

 

Minden telephelyen szokás, hogy az év folyamán egyszer kiállnak az óvó nénik egy-egy 

mesedramatizálással, bábozással. A pirtói telephelyen a karácsonyi mesében gimnazisták 
segítették a darab sikerességét. A Csipkeházi Óvodában Mikulás napján báboztak a 

gyermekeknek az óvónők, ahova a nyugdíjas kolléganőink is örömmel eljöttek. Idén a 
Felsővárosi Óvodában elmaradt a bábelőadás, közös szereplés, közbe szólt a járvány. 

Továbbra is tervezzük intézményünkben az évi egy-egy alkalommal tartandó előadásokat, 
dramatizálásokat, mivel a gyermekek számára óriási élmény, a felnőttekre pedig csapatépítő 
hatással van.  

 

8.5. Kommunikációs Csoport 
 

Weblapunk életkora 8 év és 177 nap volt a beszámoló összeállításakor. Szeptember óta 
honlapunkon 117 cikk jelent meg. A weblapszerkesztők aktivitása változó volt. Két alkalommal 
kellett szólnom, hogy adjanak hírt, osszanak meg fontos tartalmakat a szülőkkel, olvasókkal. 
Utána aktívabbak voltak. A pirtói Óvodában nem tudja kezelni egyik kolléganő sem a felületet, 
ez így problémás, az ő képzésükre a nyár folyamán sort kerítettem, így az elkövetkezendő 
időkben több cikk, esemény látható lesz a Vackor óvodával kapcsolatban is. 

A behívó oldalak szinte minden esetben a facebookhoz kapcsolódnak, ezek a megosztások 
teszik lehetővé, hogy olyan érdeklődők is elolvassák a cikkeket, akik esetleg célzottan az óvoda 
honlapját nem nyitnák meg, de a facebookon lévő rövid, figyelemfelkeltő link elvezeti hozzánk.  

Legaktívabb a Csipke Óvoda volt 39 cikkel. A Felsővárosi Óvoda témájában 34 hír jelent meg, 
a Vackorról pedig nyolc cikk. Mindhárom óvodát érintő bejegyzések száma 36. A pandémiás 
helyzet miatt kevesebb esemény történt ebben a nevelési évben, így a weblapon levő cikkek 
száma is kevesebb. Sajnos sok projekt, rendezvény, gyermeknap elmaradt. Bízunk benne, hogy 
nem jön a megjósolt második Covid hullám, így a 2020-2021-es nevelési évben sok érdekes 
hírt tudunk majd megosztani az olvasóinkkal. 
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9. Tanügyi feladatok  
 

A világjárvány mindent felülírt, így az óvodai beiratkozások is rendhagyó módon történtek az 
idén. Fenntartónk utasítása alapján az intézmények zárva voltak április hónapban, viszont a 
beíratásoknak meg kellett történnie. A kivitelezés sikeresen lezajlott, oly módon, hogy a 
Fenntartó online óvodai beiratkozási felületet hozott létre a szülők számára, ahova be kellett 
lépniük és értelemszerűen ki kellett tölteni az űrlapot, majd az küldés gombra kattintva 
megtörtént az elektronikus úton történő óvodai jelentkezés.  

Akik nem tudtak, vagy nem akartak online módon jelentkezni, azok telefonon is leadhatták az 

igényüket nálunk intézményvezetőknél. Szeptember hónapban az első óvodai napon kerülnek 
bemutatásra a gyermekek eredeti okmányai adategyeztetési okokból. 

2020/2021-es tanévre ily módon, de megtörténtek a beiratkozások. Hiányzott a kontakt, az 
első benyomások a szülőkkel, az ovileső napok is elmaradtak. Augusztus hónapban viszont 
megtartottuk az első közös szülői értekezleteket, a szülők tájékoztatása megtörtént. 

Mivel az új jogszabály szerint hat évesen el kell menni iskolába, ebben a nevelési évben sok 
gyermekünk ballagott. A Vasút utcai Óvodából 30 gyermek, a Felsővárosi Óvodából 46 

gyermek, a Vackor Óvodából hét gyermek ment el iskolába. A Csipke Óvodába 25 fő 
jelentkezett, a Felsővárosi óvodába 33fő, a Vackor Óvodába 7 fő. A Felsővárosi Óvodába 
esetleges év közbeni jelentkezés esetén tudunk még felvenni gyermeket, a középső-

nagycsoportjainkba. A Vackor Óvoda ismételten 30 fővel indítja majd az új nevelési évet, több 
gyermek felvételére nincs lehetőségünk. Elutasítanunk nem kellett egy gyermeket sem, 
mindenkit fel tudtunk venni intézményeinkbe.  

Új kiscsoport lesz a Szilva csoport 20 fővel, a Maci Csoport 23 fővel. A Vackor Óvoda Napocska 
csoportjához 7 mini-kis korcsoportú gyermek csatlakozik ősztől, így lesznek összesen 30-an a 

pirtói óvodában.  

Minden tanügyi feladatot időben, határidőre teljesítettünk ez évben is. 
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10. Nyári élet 
 

A 2020-as nyár más volt, mint az eddigi nyarak. A pandémia miatt, óvodáink nyári bezárása az 
öt-hét helyett két hétre korlátozódtak, ezen kívül folyamatosan nyitva tartottak az óvodák. 

A nyárra tervezett felújítások és beruházások így elmaradtak. A fenntartó nem engedte a 
költekezést. Sajnos így nem tudtuk kicserélni a Vasút utcai óvoda konyhabútorát, a 
kerítésjavítás, ajtócsere sem valósulhatott meg a Felsővárosi Óvodában. 

A két hét bezárás alatt a szükséges fertőtlenítő takarításokat el tudtuk végezni, a csoportok 
cseréje is megtörtént a kiskunhalasi intézményekben. A Vasút utcai óvoda július közepétől a 
végéig tartott zárva, a Felsővárosi Óvoda pedig augusztus első két hetében volt zárva. A zárás 
alatt a másik óvoda fogadta az ellátást igénylőket. Óvodapedagógusaink maradék 
szabadságaikat ebben a két hétben tudták kivenni. 

A pedagógus kolleganők elfogadták a szabadságolási tervet, sajnos a világjárvány miatt 
mindenkire érvényes volt a fenntartói utasítás, miszerint szabadságra kell menniük azoknak, 
akik nem varrtak maszkot, illetve nem vettek részt a járvánnyal kapcsolatos feladatok 
végrehajtásában. 

A nyári terveket minden pedagógus a csoportnaplójában rögzítette, a projekthetes nyári 
naplót használták a témák, tartalmak összeállításánál. Sajnos a nyár eleje csapadékos volt, 

szinte őszi jelleget öltött. Sok benti elfoglaltságot kellett kitalálniuk a pedagógusoknak. A 
gyermekek örömmel rajzoltak, festettek, barkácsoltak, hosszabb szerepjátékokat játszottak 
ezeken az esős napokon. 

A homokozók homokcseréje megtörtént a nyár elején, a játszóudvarba párakaput vásároltunk, 
amit a rekkenő hőségben örömmel használtak gyermekeink. 

Kiváló nyári projektheteket valósítottunk meg intézményeinkben. Pedagógusaimnak 
köszönöm szépen áldozatos munkájukat! 

 Vizes hét: http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=2 

https://www.youtube.com/watch?v=UA-pCUAeoQ8&feature=youtu.be 

 Barangoló hét: http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222732 

 Erdőjárás: http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222720 

 Kavicshét: http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222682 

https://www.youtube.com/watch?v=ivxPJB9r6Vw&feature=youtu.be 

 Pillangó hét: http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222634 

 Vizes nyár Csipkeovi: http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222591 

 

A gyermekek a nyarat tartalmasan, a hosszú otthonlét után boldogan töltötték óvodáinkban. 
Sokat homokoztak, saraltak, pancsoltak, nyár végén már kimozdultak az ideiglenes csoportok. 
A nyár folyamán baleset nem történt, a napozással kapcsolatos szabályok betartásra kerültek, 
részletesen az „Intézkedési terv hőség és UV-védelemre” című dokumentumban olvasható.  

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222768
https://www.youtube.com/watch?v=UA-pCUAeoQ8&feature=youtu.be
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222732
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222720
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222682
https://www.youtube.com/watch?v=ivxPJB9r6Vw&feature=youtu.be
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222634
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=222591
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1.) melléklet 

 

INTÉZMÉNYI SWOT ANALÍZIS 

2019/2020 ÉVI 
 

Erősségek Gyengeségek 

 pedagógusok szakmai elhivatottsága 

 megújulásra való igény és képesség 

 hagyományok, szellemiség 

 kompetenciafejlesztés 

 WEB oldal 

 önképzés 

 projektekben való munka 

 szakvizsgázott pedagógusok 

 hatékonyan együttműködő 
óvodapedagógus párok 

 népszerűség a városban 

 természet közeli, tapasztalati úton 
szerzett tevékenykedtetés 

 sikeres jótékonysági vásárok és bálok, 
partik 

 jól működő alapítványok 

 együttműködés a szülőkkel 
 regisztrált Tehetségpont 
 jól működő tehetségműhelyek 

 színvonalas projekt-hetek, projekt-napok 

 esztétikus, jól felszerel óvoda udvarok 

 multifunkcionális pálya (Felsővárosi 
óvoda) 

 családi napok (Vackor óvoda) 
 sikeres pályázati lehetőségek 

kihasználása 

 EFOP pályázat, humán erőforrások 
kihasználása 

 

 

 

 elbizonytalanodás 

 túlterheltség 

 számítástechnikai eszközök alkalmazása 

 IKT eszközök használata 

 nehezen motiválható dolgozók 

 néhány dajka hozzáállása a munkához 

 megfelelő módszer megtalálása a 

nehezen kezelhető gyermekek kapcsán 

 tornaszoba, kézműves szoba hiánya 

 szülőknek való kényszeres megfelelni 

vágyás, mely a külsőségekre helyezi a 
hangsúlyt 

 őszinteség a nevelő testületen belül 
 ünnepek megtartása, mely nem mindig a 

gyermeki örömöt mutatja (feszített 
készülődés, szabad játék 
elsődlegességének alkalmi sérülése) 

 udvari játékvezetés 

 eszközmegóvás, vagyonvédelem 

 pedagógusok hangszeri tudása, annak 
alkalmazása 

 ének-zenei megújulásra törekvés-

munkaközösség létrehozása 
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Lehetőségek Veszélyek 

 célirányos pályázati lehetőségek 

 továbbképzéseken való aktív részvétel 
 szakmai műhelyek létrehozása 

 tudatos, hatékony PR tevékenység 

 szülők, segítők aktívabb bevonása 

 önképzés (írott és digitális források, 
online képzések önállóan) 

 nevelőtestület széles ismeretköre 
(egymás segítése, mentorálása) 

 gyakornokok sikeres segítése, végleges 
alkalmazása 

 jó gyakorlat megosztása, bázisóvodává 
válás 

 környezettudatosságra nevelés 
hangsúlyozottabban 

 hasznos szakmai napok és csapatépítés 

 valódi értékközvetítés, őszinteség 
egymással, nyitottság, más sikerének 
örülés 

 szakemberek, szaktanácsadók segítsége 

 óvodai és csoport projektek folytatása 

 egymástól tanulás (bemutató 
foglalkozások) kooperativitás 

 szakmai eszmecserék 

 több betekintési lehetőség a szülőknek, 
ami kooperativitásra serkenti őket (közös 
munkák, projektek, beszélgetőkör…) 

 nyitás az új irányok felé 

 közösségi szellem további erősítése 

 még hatékonyabban működő pedagógus 
párok 

 őszinteség erősítése 

 partneri érdektelenség 

 időhiány 

 túlterheltség 

 korosodó nevelőtestület (egyszerre sok 
nyugdíjba menőt kell majd pótolni) 

 korosodó testület (betegség miatti 
hiányzások) 

 pedagógus pálya néptelenedése 

 oktatás során szerzet elmélet és a 
gyakorlat közti távolság 

 frissen végzettek pályaelhagyása 

 szülői tapasztalatlanság, gondatlanság 

 társadalmi jelenségként jelentkező 
türelmetlenség, rohanás 

 fenntartó váltás, szakmai függetlenség 

 szülői (anyai) elhivatottság hiánya 

 egyre növekvő gyermek létszám 

 adminisztrációs teher megnövekedése 

 nem óvodaérett gyermekek számának 
növekedése 

 a dolgozók egészségügyi 
veszélyeztetettsége 
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2. Óvodánként 
 

 
 

Kiskunhalas, 2020. április 26. 
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Barnáné Szabó-Mikor Márta 
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Év végi GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 

2019/20. tanév  
 
Intézményi adatbázis 

 

Vasút utcai Óvoda adatai: 
- Gyermeklétszám: 71 fő 

- Halmozottan hátrányos helyzetű: - 
- Hátrányos helyzetű: - 
- Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő: 12 fő 

- Sajátos nevelési igényű:- 
- Átmeneti nevelésbe vett: - 
- Gyermekét egyedül nevelő: 5 fő 

- Nagycsaládos: 12 fő 

- Cigány származású:7 fő 

- Tartós beteg: 4 fő 

- Ingyenes étkezők száma: 10 fő 

Felsővárosi Óvoda adatai: 
- Gyermeklétszám: 120 fő 

- Halmozottan hátrányos helyzetű: 1fő 

- Hátrányos helyzetű: 6 fő 

- Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő: 15 fő 

- Sajátos nevelési igényű: 4 fő 

- Átmeneti, vagy tartóan nevelésbe vett, és családba fogadott: 5 fő 

- Gyermekét egyedül nevelő: 9 fő 

- Nagycsaládos: 34 fő 

- Cigány származású: 16 fő 

- Tartós beteg: 5 fő 

- Vidékről bejáró: 3 fő 

- Ingyenes étkezők száma: 103 fő  

Vackor Óvoda: 
- Gyermeklétszám: 30 fő 

- Halmozottan hátrányos helyzetű: 2 fő 
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- Hátrányos helyzetű: 4 fő 

- Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő: 5 fő 

- Sajátos nevelési igényű: 2 fő 

- Átmeneti nevelésbe vett: - 
- Gyermekét egyedül nevelő: 3 fő 

- Nagycsaládos: 9 fő 

- Cigány származású: 5 fő 

o Tartós beteg: - 
o Ingyenes étkezők száma: 30 fő 

A tanév elején gyermekvédelmi tervben meghatározott feladatok alapján, folyamatosan 
nyomon követtem a változó gyermekjóléti adatokat. 
Nehézséget okozott, hogy a hátrányos helyzetről szóló határozatok nem mindig álltak 
rendelkezésre a csoportokban. Valamint még mindig van olyan eset, amikor mi jogosnak 
ítélnénk a hátrányos helyzetet, de a szülőnek nincs erről papírja.  
Ebben az esetben csak javaslatot tudunk tenni ennek beszerzésére, de mivel a szülőnek ebből 
előnye nem származik, nem biztos, hogy fontosnak tartja, hogy beszerezze. 

Saját csoportomban tapasztalatom azt, ha kérjük ezt a dokumentumot, és rendelkezik vele a 
szülő, kérésre átadja, és ha lejár, az újat már magától hozza.  
Ebben a tanévben nem volt olyan gyermekvédelmi eset, amelyet jelenteni kellett volna. 

Vackor óvodában 2019. november hónapban kellett gyermekhiányzás miatt felszólítani a szülőt 
az igazolások leadásával kapcsolatosan, amit a család bepótolt. 
A szociális segítővel folyamatosan kapcsolatot tartottam, de segítséget nem kellett kérni tőle. 
Karácsony előtt, a rászoruló gyermekek csomagot kaptak, melyet a szociális segítő 
közvetítésével azoknak a gyerekeknek adtunk, akiket a kollégák saját csoportjukban 
megneveztek. Ezt az érintettek örömmel vették.  
Egy rászoruló kislánynak légvár tiszteletjegyet is tudtunk adni, aki sajnos elmondása szerint 
nem vette igénybe, nem vitték őt el a nevelőszülők. A Vasút utcai óvodások több mint harminc 
doboz „cipősdoboz akciós” ajándékcsomagokat állítottak össze a szociálisan rászoruló családok 
részére. 
Ebben a tanévben két alkalommal vettem részt jelzőrendszeri értekezleten. Ősszel felhívták a 
figyelmünket, hogy kevés a jelzések száma, és kértek minden kollégát, hogy minden esetben 
tegyük ezt meg, ha úgy látjuk, hogy szükséges. Ez mellett szó esett a hatévesek 
iskolakezdéséről, a törvénymódosítás kapcsán. 
A szükséges vizsgálatokat a szakszolgálat minden esetben, időben elvégezte, így minden szülő 
időben kapott lehetőséget a gyermek óvodai nevelésének meghosszabbítására, a kérelmek 

benyújtására. 
Februárban az éves rendes jelzőrendszeri értekezleten vettem részt, ahol minden intézmény 
beszámolt a gyermekvédelmi munkájáról, de változásról nem kaptunk tájékoztatást. 
Az értekezleten most is hasonló megoldatlan problémák kerültek felszínre, mint az elmúlt 
években. A gyermekek elhanyagolása, a gyermekek korlátlan IKT eszközhasználata, és a 
gyermekek betegen történő óvodába, iskolába járása. 
Kiskunhalas, 2020. május 28. 

Szőkéné Pataki Mária 
Óvodapedagógus 



 

 

 

 

4.) melléklet 

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

Telefon/Fax:77/422430  
OM azonosító: 027567, Adószám: 15541572-1-03 

  

 

SZÜLŐI KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE 
intézményi összesen 

2019/2020-as tanév 

 
1. Kiscsoport 

 

 

41%

39%

22%

0%

8%

1. Mi alapján választotta ezt az intézményt?

Pozitív véleményt hallottam Ide járt a testvére Közel van

Semmit nem tudtam róla Nyílt napon ismertem meg



 

2. oldal 

 

 

 

71%

16%

13%

2. Gyermeke fejlődése szempontjából fontosnak érzi-e a 

családlátogatást?

Fontos Kevésbé fontos Nem fontos

96%

4%

0%

3. A beszoktatással elégedett volt-e?

Igen Több figyelmet igényeltem volna Nem



 

3. oldal 

 

 

 

80%

20%

0%

4. Megszerette-e gyermeke az óvónőit?

Igen Részben Nem

68%

20%

12%

5. Szívesen jár gyermeke a csoportjába?

Igen Nehezen indul, de szívesen marad Változó



 

4. oldal 

 

 

 

94%

6%

6. Fejlődött gyermeke amióta óvodás?

Önállósodott, fejlődött Keveset fejlődött

63%

37%

7. Az Ön gyermeke, megítélése szerint, mennyire szorul 
gondozásra?

Önálló, szobatiszta Segítséget igényel, de szükségleteit jelzi



 

5. oldal 

 

 

 

89%

11%

8. Kap-e elegendő információt - ha kérdez - gyermeke óvodai 
életéről?

Igen Nem, sokkal többet szeretnék tudni

65%

5%

9. A szülők nevelési szokásai egyeznek-e a csoportéval?

Igen Nem



 

6. oldal 

 

 

 

87%

13%

10.A. Részt vesz-e rendszeresen a szülői értekezleteken?

Igen Nem

24%

18%

70%

6%

11. Mi az amiről gyermeke mesél otthon?

Játékok, történések Foglalkozások, kezdeményezések Mindenről Semmiről



 

7. oldal 

 

 

 

100%

0%

12. Újra ezt az óvodát választaná?

Igen Nem

64%

13%

23%

13. Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját?

Igen Nem Néhány cikket



 

8. oldal 

 

 
  

98%

2%

14. Ismeri-e a csoport szokás-és szabályrendszerét?

Igen Nem



 

9. oldal 

 

2. Középsőcsoport 

 
 

 

2. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának? (Rangsorolja!) 

 
1.) Érezze jól magát, minél többet játsszon, barátokat találjon 

2.) Értelmileg, érzelmileg fejlődjön, beszédkészsége fejlődjön 

3.) Sajátítsa el a helyes viselkedési szabályokat 
4.) Testi gondozásban és állandó felügyeletben részesüljön 

  

61%

37%

2%

1. Szeret-e gyermeke óvodába járni?

nagyon szeret nehezen indul, de szívesen marad nem szívesen jön



 

10. oldal 

 

 

 
 

 

4. Ön szerint az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban csoportja légkörét? 

 
1.) Kiegyensúlyozott 
2.) Családias 

3.) Szeretetteljes 

4.) Következetes 

5.) Nyugodt 

  

93%

7%

3. Milyennek ítéli meg az óvodában folyó nevelő-oktató munka 
színvonalát?

nagyon jó elfogadható



 

11. oldal 

 

 

 

 
  

52%

48%

5. Milyennek látja a közösséget, melynek gyermeke tagja?

figyelmesek, udvariasak nem mindig figyelmesek, de az óvónők elrendezik a konfliktusokat

99%

1%

6.A.  Hogyan fejlődött gyermeke mióta óvodába jár?

sokat keveset



 

12. oldal 

 

 

 

6.B. Miben látja leginkább a fejlődést? 

 
1.) Értelmi fejlődés, gondolkodás 

2.) Magatartás, társakhoz való viszony 

3.) Önállóság 

4.) Szabálytudat 
5.) Anyanyelvi képességek 

 

 

 

 
 
 

 

79%

21%

7. Milyen a gyermeke kapcsolata az őt körülvevő felnőttekkel?

nagyon szereti őket elfogadja őket



 

13. oldal 

 

 

 

100%

0%

8. Elégedett-e az óvoda és család kapcsolatával?

igen nem

100%

0%

9. Kap-e elegendő információt gyermeke óvodai életéről?

igen nem, sokkal többet szeretnék tudni



 

14. oldal 

 

 

 
  

69%

3%

10. Meg tudja-e beszélni észrevételeit, problémáit gyermeke 
óvónőivel?

igen, minden esetben nem, megoldom egyedül

54%
33%

13%

11. Látogatja-e rendszerese az óvoda honlapját?

igen nem néhány cikket



 

15. oldal 

 

3. Nagycsoport 

 

 
  

88%

10%

2%

1. Nagycsoportos szülőként végiggondolva az itt töltött éveket 
megkapta-e az óvodától amit várt?

igen, megkaptam többet kaptam nem

75%

24%

1%

2. Szeret-e gyermeke óvodába járni?

nagyon szeret nehezen indul, de szívesen marad nem szívesen jön



 

16. oldal 

 

 

 

 

90%

3%
7%

3. Kap-e elegendő információt gyermeke óvodai életéről?

igen, elegendőnek tartom ne, sokkal többet szeretnék tudni nem, mert nem találom a hangnemet

91%

3%
6%

4. Meg tudja-e beszélni észrevételeit, problémáit gyermeke 
óvónőjével?

igen, minden esetben elmondom, de látom, nem szívesen veszik Nem, megoldom egyedül



 

17. oldal 

 

 

 

78%

15%

7%

5. Tapasztalta-e a gyermeke egyéniségének megfelelő 
bánásmódot?

igen részben egyáltalán nem

83%

16%

1%

6. Szívesen jön-e az óvónők által szervezett nyílt napokra?

nagyon örülök, hogy részt vehetek csak a gyermekem kedvéért Nem tartom szükségesnek



 

18. oldal 

 

 

 

49%

51%

7. Milyenek látja a csoport közösségét, melynek gyermeke tagja?

figyelmesek, udvariasa nem mindig figyelmesek, de az óvónők elrendezik a konfliktusokat

97%

3%

67%

7%

8. Részt vesz-e rendszeresen a szülői ért?

igen Nem hasznosak, tartalmasak Hosszúak



 

19. oldal 

 

 

 

76%

21%

3%

9. Ön szerint gyermeke felkészült-e az iskolára?

igen érzek hiányosságokat nem

97%

3%

10. Elegendőnek tartja-e az óvodai programokat?

igen többet igényelnék



 

20. oldal 

 

 

 

  

81%

19%

11. Ismeri-e a fejlesztő pedagógus munkáját?

igen nem

53%

18%

29%

12. Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját?

igen nem néhány cikket



 

21. oldal 

 

4. Középsőscsoport 

 
 

 

 

2. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának? 

 
1. érezze jól magát 
2. készüljön fel az iskolára 

3. minél többet játsszon 

4. helyes viselkedési szabályok 

5. sokat mozogjon 

6. barátokat találjon 

7. érzelmileg fejlődjön 

8. beszédkészsége fejlődjön 

9. önkiszolgálása fejlődjön 

 

63%

37%

1. Szeret-e gyermeke óvodába járni?

nagyon szeret nehezen indul, de szívesen marad



 

22. oldal 

 

95%

5%

3. Milyennek ítéli meg az óvodában folyó nevelő-oktató munka 
színvonalát?

nagyon jó elfogadható

57%

19%

2%

5%

4. Nevelési problémájával kapcsolatban kap-e segítséget?

igen Nincs nevelési problémája nem kér nem tudnak segíteni



 

23. oldal 

 

89%

4%

4% 10%

4%

5. Kihez fordul segítségért, ha problémája van?

bármelyik óvónőhöz dajkához óvodavezetőhöz egyik óvónőhöz szülőtárshoz

76%

26%

6.A. Látogatja-e rendszerese az óvoda honlapját?

igen nem



 

24. oldal 

 

 
 

 
7. Mi jellemzi legjobban gyermeke csoportjának légkörét? 

 

 
1. kreatív, alkotó 

2. családias, barátságos 

3. szeretetteljes 

4. vidám, biztonságos 

5. szigorú 

 

28%

11%

24%

6.B. Vélemény a honlapról?

több információt kapok sokszínű nagyon tetszik



 

25. oldal 

 

 
 

  

66%

34%

8. Milyennek látja a csoport közösségét?

figyelmesek, udvariasak nem mindig figyelmesek, de az óvónők elrendezik

98%

2%

9.A.  Hogyan fejlődött gyermeke mióta óvodába jár?

sokat keveset



 

26. oldal 

 

 
9.B. Miben látja leginkább a fejlődést? 

 
1. önállóság 

2. értelmi fejlődés, 
3. gondolkodás 

4. szabálytudat 
5. szocializáció 

6. kommunikáció 

7. mozgás 

8. magatartás 

 

 

 

 

89%

11%

10. Milyen a gyermeke kapcsolata az őt körülvevő felnőttekkel?

nagyon szereti őket elfogadja őket



 

27. oldal 

 

99%

1%

11. Elégedett-e az óvoda és család kapcsolatával?

igen nem

61%

39%

12. Kap-e gyermeke elég szeretetet, odafigyelést, törődést, 
egyéni segítséget?

igen, mindig általában igen



 

28. oldal 

 

97%

3%

13. Kap-e elegendő információt gyermeke óvodai életéről?

igen nem, sokkal többet szeretnék tudni

100%

14. Mennyire elégedett az óvónők bánásmódjával, nevelési 
módszereivel?

elégedett



 

29. oldal 

 

 
 

 

 

  

98%

2%

15. Meg tudja-e beszélni észrevételeit, problémáit gyermeke 
óvónőivel?

igen, minden esetben nem, megoldom egyedül



 

30. oldal 

 

5. Nagycsoport 

 

78%

19%

3%

1. Megkapta-e az óvodától, amit várt?

igen, megkaptam többet kaptam nem

69%

31%

2. Szeret-e gyermeke óvodába járni?

nagyon szeret nehezen indul, de szívesen marad



 

31. oldal 

 

95%

5%

3. Kap-e elegendő információt gyermeke óvodai életéről?

igen, elegendőnek tartom ne, sokkal többet szeretnék tudni

94%

2%

4%

4. Meg tudja-e beszélni észrevételeit, problémáit gyermeke 
óvónőjével?

igen, minden esetben elmondom, de látom, nem szívesen veszik Nem, megoldom egyedül



 

32. oldal 

 

86%

11%

3%

5. Tapasztalta-e a gyermeke egyéniségének megfelelő 
bánásmódot?

igen részben egyáltalán nem

89%

9%

2%

6. Szívesen jön-e a nyílt napokra?

nagyon örülök, hogy részt vehetek csak a gyermekem kedvéért Nem tartom szükségesnek



 

33. oldal 

 

43%

53%

7. Milyenek látja a csoport közösségét?

figyelmesek, udvariasa nem mindig figyelmesek, de az óvónők elrendezik a konfliktusokat

92%

6%

81%

2%

8. Részt vesz-e rendszeresen a szülői ért?

igen Nem hasznosak, tartalmasak Hosszúak



 

34. oldal 

 

 
 

  

58%

26%

14%

9. Ön szerint gyermeke felkészült-e az iskolára?

igen érzek hiányosságokat nem

95%

5%

10. Elegendőnek tartja-e az óvodai programokat?

igen többet igényelnék



 

35. oldal 

 

 
 

80%

20%

11.A. Ismeri-e a fejlesztő pedagógus munkáját?

igen nem

72%

6%
3%

11.B. Mennyire tartja hatékonynak a fejlesztő pedagógus 
munkáját?

elégedett többet szeretne nem elégedett



 

36. oldal 

 

 
 

 

65%

16%

19%

12. Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját?

igen nem néhány cikket



 

 

 

 

5.) melléklet 

Százszorszép Óvodák 

Kiskunhalas 

Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési munkaközösség 

Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport 

 

 

BESZÁMOLÓ 
Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési 

munkaközösség 

Belső Önértékelést Támogató 
Munkacsoport 

 
2019-2020 tanév eredményei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. május 30. 

 

 

Készítette: 
Rambaláné Kovács Tímea 
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A Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport tevékenysége 

 

Szeptember hónapban 

 Köszöntöttük a tagokat. 
 A munkacsoport vezetője ismertette a Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési 

munkaközösség éves tervezetét, melyet a csoporttagok elfogadtak. 
 Meghatároztuk az előttünk álló feladatokat és sor került az önértékelési folyamat 

részfeladatainak kiosztására (partnerek tájékoztatása, kérdőíves felmérés elindítása, 
dokumentumelemzés, interjú, foglalkozás/tevékenység látogatás, adatgyűjtő). 

 Óvodavezetőnk biztosított minden tagot, hogy segít az informatikai felületen a 
feltöltésben. 

 

Október hónapban 

 Értékelési szempontsort állítottunk össze a dajkák illetve udvaros munkájának 
ellenőrzéséhez. Ez alapján készül el az ellenőrzési napló. 

 Pedagógusi önértékelés megkezdése, kérdőívek, feladatok leosztása, határidők 
megbeszélése. 
 

November hónapban 

 Kérdőívet állítottunk össze annak érdekében, hogy a beiskolázást követően is nyomon 
kövessük a gyermekek fejlődését. 

 A kérdőívben a gyermekek képességeiről, azok sikeres/sikertelen iskolai beválásáról 
kérdeztük a tanító néniket. 

 

December hónapban 

 A kérdőívek eljuttattuk az előre megbeszélt iskolákba. Felsővárosi Általános iskola, 
Központi Általános iskola 

 Az iskola vezetői nyitottak voltak, segítették munkánkat. 
 Összegyűjtöttük a kérdőíveket 

 

Január hónapban 

 Kiértékeltük a tanítói kérdőíveket. (1 sz. melléklet) 
 A tanító nénik elégedettek az óvodáinkból érkező gyermekek anyanyelvi és értelmi 

képességeik fejlettségével. Mozgásuk megfelelő, finommotorika fejlettsége nem 
megfelelő. Szociális kompetenciák közül a monotónia tűrés, kivárás, alkalmazkodó 
képesség, kudarctűrő képesség nem megfelelő. 

 A tehetség munkaközösség intézkedési tervet készít a tanító nénik által jelzett 
hiányosságok fejlesztésére. 

 Felülvizsgáltuk a szülői kérdőíveket. 
 Átdolgoztuk a középső csoportos gyermekek szüleinek a klímatesztet. 
 Megbeszéltük a 2019-2020 nevelési év II. félévében önértékelésre kerülő pedagógusok 

önértékelési folyamatának elindításával kapcsolatos feladatokat. 
 Elindítottuk Simon Szilvia önértékelését. 
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 A szülői klímateszteket kinyomtattuk, kiosztásra kerülnek február első hetében. Kérjük, 
egy hetet biztosítsatok a szülőknek a kitöltésre. Az összegyűjtött kérdőíveket a csoport 
óvónői értékeljék ki, majd a kiértékelést jutassák el a BECS tagoknak, akik összesítik. 

 

Február hónapban 

 Szülői kérdőívek kiosztása, összegyűjtése 

 A klímatesztek kiértékelése óvoda szinten és intézményi szinten (2.sz. melléklet) 
 Pedagógusi önértékelés megkezdése, kérdőívek, feladatok leosztása, határidők 

megbeszélése. 
 

Önértékelések tapasztalatai: 

 A második félévben két pedagógus került önértékelésre, így nem voltak a 
munkaközösség tagok nagyon megterhelve. 

 A pedagógus lelkiismeretesen felkészültek az önértékelésre. 
 A határidőket betartották, a dokumentumokat a megbeszélt időpontokra leadták. 
 Az önértékelt pedagógus az intézményvezető segítségével készíti el az önfejlesztési 

tervet, melyet feltöltenek az Oktatási Hivatal honlapjára. Ennek határideje: 2020. május 
16.  

 Az önértékelésben résztvevő pedagógusok munkájukat elvégezték, az adatgyűjtők 
határidőre feltöltötték a dokumentumokat. 

 Az önértékelt pedagógus jó eredményt ért el az önértékelés során. 
Szülői klímatesztek értékelése: 2.számú melléklet 

 

Összességében elmondható, hogy a szülők elégedettek az óvodában folyó oktató-nevelő 
munkával. Örömmel vesznek részt a szülői értekezleteken, az óvónők által szervezett nyílt 
napokon. Gyermekeik jól érzik magukat az óvodában, szívesen járnak a csoportokba. A szülők 
nagy része szerint gyermeke sokat fejlődött, fontosnak tartják a csoportlégkört, ami 
kiegyensúlyozott, családias, szeretetteljes. Elégedettek az óvoda-család kapcsolatával, 
elegendő információt kapnak gyermekükről. 
Természetesen minden csoportban van egy olyan szülő, aki nem elégedett az óvónők 
munkájával. Az ő igényeiket is igyekszünk szem előtt tartani, de a többség véleménye 
meghatározóbb ezekben az esetekben. 
A 2020 márciusában kialakult pandémiás helyzet miatt, óvodánk 2020. március 16-án bezárt. 
A kialakult helyzet miatt a BECS munkaközösség munkáját felfüggesztette. Elmaradt a  
SWOT analízis készítése, gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek meghatározása. 
Mivel tanévünket nem tudtuk befejezni, az előző évben összeállított SWOT analízis alapján 
tervezzük a 2020-21. nevelési évet és folytatjuk gyengeségeink feltárását, lehetőségeink 
kibontakoztatását. 

 

A 2020-2021 nevelési évben Önértékelésre kerülő pedagógusok:  

 Dózsa Erika 

 Horti Lászlóné 

 Nagy Zoltán Károlyné 

 Barnáné Szabó Mikor Márta 

 Új kolleganő 

 

Javaslat: 
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A Belső Önértékelési Munkacsoport munkája átfogó, sokrétű. Sok feladatot ró a 
munkaközösségi tagokra. A megbeszélések gyakoriak és hosszúak.  
Köszönöm minden munkaközösség tagnak az aktív részvételt, a feladatok elvégzését, a 
határidők betartását, a kollegák tájékoztatását. 
Köszönöm az intézményvezető sok-sok segítségét, amit a feladatok elvégzéséhez nyújt. 
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1.számú melléklet 
Az óvodások sikeres iskolai beválásáról kérdőív összesítése 

7 db kérdőív lett kiküldve az iskolák részére, ebből visszaérkezett 7 db. 

Kérdés igen nem 

ha nem, mely 

területeken 
éreznek 

hiányosságokat 

részben 

1.Az osztályközösségben, milyen 
arányban jelennek meg 

óvodáinkból a gyermekek? 

 

38% 

   

2.Gyermekeink anyanyelvi 

képességei megfelelőek-e az 

iskolakezdéshez? 

 

100% 

   

3.Elégedettek-e a gyermekek 

általános tájékozottságával, a 
világról, önmagukról elegendő 

ismerettel rendelkeznek-e? 57% 43% 

Apa-anya neve, 

születési idő, 
lakcím, szülők 
foglalkozása. 

Sok ismeretük van 

a növényekről, 
állatokról 

 

4.Elégedettek-e óvodásaink értelmi 
képességeinek fejlettségével? 

 

100% 

   

5.Mozgásfejlettségük megfelel-e  

az iskolai elvárásoknak? 

Nagymozgás: 
100% 

Egyensúlyérz
ék: 86% 

Erőnlét: 
100% 

Finommotori

ka: 72% 

Egyensúly
érzék: 
14% 

Finommo-

torika:  

28% 

  

 

6.Szociális kompetenciáik 
megfelelnek-e az iskolába 

lépéskor? 

 

 

72% 28% 

alkalmazkodó 
képesség, 

monotónia tűrés, 
kivárás, 

kudarctűrés, 
cipőkötés 

 

7.A kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek további fejlesztése 

megoldott-e az Önök 
intézményében? 

 

100%  

  

8.Ön szerint óvodásaink 
képességeikhez mérten 

felkészültek-e az iskolára? 

 

72%  

 

28% 



 

 

 

2.számú melléklet 
Százszorszép Óvodák 

Szülői elégedettség mérő összesítő 

nagycsoport 

Visszajött 81%                        2020. 03.10. 
kérdés válaszok 

1.Nagycsoportos szülőként végiggondolva az 
itt töltött éveket megkapta-e az óvodától amit 
várt? 

Igen 

88% 

Többet kaptam 

10% 

Nem 

2% 

2.Szeret-e gyermeke óvodába járni? Nagyon szert 

75% 

Nehezen indul, de szívesen 
marad             24% 

Nem szívesen jön 

1% 

3.Kap-e elegendő információt gyermeke 
óvodai életéről? 

Igen     

 90% 

Nem        

 3% 

Nem, mert nem találom a 
hangnemet   7% 

4.Meg tudja-e beszélni észrevételeit, 
problémáit gyermeke óvónőjével? 

Igen, minden esetben  91% Nem megoldom egyedül   
 3% 

Elmondom, de nem szívesen 
veszik az észrevételt     6% 

5.Tapasztalt-e gyermeke egyéniségének 
megfelelő bánásmódot? 

Igen     

  78% 

Részben     
  15% 

Egyáltalán nem     
7% 

6.Szívesen jön-e az óvónők által szervezett 
nyílt napokra? 

Nagyon örülök, hogy részt 
vehetek     83% 

Csak a gyermekem kedvéért 
megyek      16% 

Nem tartom szükségesnek 

1% 

7.Milyennek látja a csoport közösségét, 
melynek gyermeke tagja? 

Figyelmesek, udvariasak       

49% 

Nem mindig figyelmesek, de az óvónők elrendezik a konfl.  
51% 

8.Részt vesz-e rendszeresen a szülői 
értekezleteken? 

Igen     

    97% 

Nem      

   3% 

Hasznosak, tartalmasak 67% 

Hosszúak, unalmasak       7% 

9.Ön szerint gyermeke felkészült az iskolára? Igen         

 76% 

Érzek hiányosságokat       
 21% 

Nem        

 3%   marad még egy évet 

10.Elegendőnek tartja-e a gyermekének 
szervezett óvodai programokat? 

Igen, elegendő       
97% 

Többet igényelnék        
 3% 

 

11.Ön ismeri a fejlesztőpedagógus munkáját? Igen         81% Nem           19% Mindenki elégedett 
12.Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját? Igen             53% Nem            18% Néhány cikket     29% 

 Naprakész, hasznos, jól tájékoztat, informatív, lehetne több fotó, néhány dologról későn kap 
információt 
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Százszorszép Óvodák 

Szülői elégedettség mérő összesítő 

középső csoport 
Visszajött 76%                            2020.03. 10. 

Kérdés Válasz 

1.Szeret-e gyermeke óvodába járni? Nagyon szeret 

61% 

Nehezen indul, de szívesen 
marad     37% 

Nem szívesen jön 

2% 

2.Mit tart az óvoda legfontosabb 
feladatának? Rangsorolja 

1.Érezze jól magát, minél többet játsszon, barátokat találjon 

2.Értelmileg, érzelmileg fejlődjön, beszédkészsége fejlődjön 

3. Sajátítsa el a helyes viselkedési szabályokat 
4. Testi gondozásban és állandó felügyeletben részesüljön 

3. Milyennek ítéli meg az óvodában folyó 
nevelő-oktató munka színvonalát? 

Nagyon jó 

 93% 

Elfogadható 

7% 

  

4.Ön szerint az alábbiak közül melyik 
jellemzi legjobban csoportja légkörét? 

1. Kiegyensúlyozott      2. Családias     3. Szeretetteljes      4. Következetes 

5. Nyugodt       

5.Milyennek látja a közösséget, melynek 
gyermeke tagja? 

Figyelmese, udvariasak 

52% 

Nem mindig figyelmesek, de 

az óvónők elrendezik a konfl.    
48%    

  

6.Hogyan fejlődött a gyermeke mióta 
óvodába jár? 

Sokat           99% 

Keveset      1% 

Értelmi fejlődés, gondolkodás,  magatartás, társakhoz való viszony,      
önállóság,      szabálytudat,     anyanyelvi képességek 

7.Milyen a gyermeke kapcsolata az őt 
körülvevő felnőttekkel? 

Nagyon szereti őket 
79% 

Elfogadja őket    
 21% 

  

8.Elégedett-e az óvoda,család 
kapcsolatával? 

Igen    

 100% 

   

9.Kap-e elegendő információt gyermeke 
óvodai életéről? 

Igen  

  100% 

   

10.Meg tudja-e beszélni észrevételeit, 
problémáit gyermek óvónőivel? 

Igen, minden esetben   

 96% 

Nem, megoldom egyedül     
 3% 

Elmondom, de nem szívesen veszik az 
észrevételt                         1% 

11.Látogatja-e rendszeresen az óvoda 
honlapját? 

Igen    

 54% 

nem         

 33% 

Néhány cikket   
13% 
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Százszorszép Óvodák 

Szülői elégedettség mérő összesítő 

kiscsoport 

Visszajött 79%                        2020.03. 10. 

kérdés 

1.Mi alapján választotta ezt az intézményt? Pozitív vélemény     
41% 

Ide járt a testvére   
   39% 

Közel van a lakáshoz  
 22% 

Nyílt napon ismertem 
meg 

8% 

2.Gyermeke fejlődése szempontjából 
fontosnak érzi-e a családlátogatást? 

Fontos 

71% 

Kevésbé 

16% 

Nem fontos 

13% 

 

3.A beszoktatással elégedett volt-e? Igen     96% Több figyelmet igényeltem volna          4% Nem 

4.Megszerette-e gyermeke az óvónőit? Igen     80% Részben elfogadta őket                        20% Nem 

5.Szívesen jár gyermeke a csoportjában?  Igen     68% Nehezen indul, de szívesen marad       20% Változó        12% 

6.Fejlődött gyermeke amióta óvodás? Önállósodott, fejlődött   94% Keveset fejlődött 6% 

7.Az ön gyermeke mennyire szorul 
gondozásra? 

Önálló 

63% 

Segítséget igényel, de 
szüks. jelzi       37% 

  

8.Kap-e elegendő információt gyermeke 
óvodai életéről? 

Igen 

89% 

Nem 

11% 

  

9.A szülők nevelési szokásai egyeznek-e a 

csoportéval? 

Igen 

95% 

Nem 

5% 

  

10.Részt vesz-e rendszeresen a szülői 
értekezleteken? 

Igen                87% 

Nem               13% 

hasznosak, tartalmasak                           Hosszúak, unalmasak 

92%                                                                            8% 

11.Mi az amiről gyermeke mesél otthon?? Játék, történések 

24% 

Kezdeményezések, 
foglalkozások      18% 

Mindenről  
70% 

Semmiről 
6% 

12.Újra ezt az óvodát választaná? Igen 100%    

13.Figyelemmel kíséri-e óvodánk 
honlapját? 

Igen 

64% 

Nem 

13% 

Néhány cikket 
23% 

Jól követhető, napra 
kész, hasznos 

14.Ismeri-e a csoport szokás-

szabályrendszerét? 

Igen 98% Nem 2% 



 

 

 

6.) melléklet 

Év végi 
BESZÁMOLÓ 

2019/ 2020 – as tanév  

Mozgásmegújító Munkaközösség 

 

Munkaközösségünk 2020. októbertől kilenc fővel folytatta az előző két tanévben elkezdett 
munkát. Egy kolleganőnk nyugdíjas lett. Helyette három új munkaközösségi taggal bővült 
szakmai csoportunk. Mindenki segítőkészségének köszönhetően sikeresen bekapcsolódtak a 
módszertani munkába. 
 

Csoport tagjai:  

 Borbényi Károlyné 

 Csordás Istvánné 

 Mohutné Fenyvesi Erika 

 Farkasné Muhel Kata 

 Fadidné Horváth Krisztina 

 Nagy C. Anikó 

 Simon Szilvia 

 Szőkéné Pataki Mária 

 Vér Éva 

 

Az első, októberi alakuló ülésünkön újra gondoltuk a kibővült létszámmal tevékenykedő 
csoportunk feladatait. Kidolgoztuk éves munkatervünket, ütemtervet készítettünk. Egyéni- 
mikrocsoportos, koopereatív formában határoztuk meg a feladatvégzés módját. 
Munkaközösségünk célja a 2020-as tanévben: Kis csoportos módszertani segédanyagunk 
elkészítése, a harmadik utolsó módszertani munkafüzetünk kiadása, a gyermekek egyéni, 
fejlettségi szintjére építve.  
Öt munkaközösségi ülésünk volt a tanév során, ahol kooperatívan, hatékonyan dolgoztunk. 
Páros és mikro csoportos munkaformát is alkalmaztunk.  
A tanév végére, májusra mindenki nyomtatásra, megjelentetésre készen kidolgozta az anyagát, 
majd a munkacsoportunk közösségi oldalára feltöltötte azt. Intézményvezetőnk lektorálása, 
majd az anyag nyomdai bekötése 2020. június hónapban tervezett.  
A COVID-19 vírus megjelenése miatt, rövidített tanévünkben az utolsó harmadot home office 
munkamódban végeztük és zártuk le. A körülményekhez viszonylag rugalmasan 
alkalmazkodott minden csoporttag.  

A munkaközösség vezetőjeként szeretném megköszönni, hogy három éven keresztül bizalmat 
kaptunk e feladat elvégzésre. A három kötet kiadásával, feladatunkat teljesítve, tisztelettel 
kérem beszámolóm elfogadását.  
 

Kiskunhalas, 2020. 05. 27.                                                                

 

Szabóné Vér Éva 

munkaközösségvezető 

 



 

 

 

7.) melléklet 

Tehetség és fejlesztő munkaközösség 
Év végi értékelés 

2019-2020 

 

Tehetség munkaközösségünk célja a tehetséggyanús gyermekek azonosítása, fejlesztése 
érdeklődési körüknek megfelelően, valamint figyelemmel kísérni a MATEHETSZ által 
felkínált továbbképzéseket és segíteni a tehetségműhelyek munkáját. Megkezdtük a Tudóska 
tehetségműhely tevékenységét a Felsővárosi Óvodában. Célunk még az akkreditációhoz 
szükséges feltételek, feladatok kidolgozása és a szülők tájékoztatása a tehetségműhelyek 
munkájáról. Új tagokkal bővülve kezdtük ezt az évet.  
5 alkalommal ültünk volna össze az éves tematika szerint. 
1-2. alkalom:  

Az intézményi tanfelügyeleti értékelés előindítványozta a gyerekek egyéni fejlődési naplójának 
egységesítését. Munkaközösségünk feladata volt ennek a megvalósítása. Első alkalommal 
ismertettem a törvényi háttért (20/2012. (VIII.31.) EMMI), ami tartalmazza pontosan, milyen 

dokumentumokat kell tartalmaznia ennek a naplónak. Átnéztük az eddig használtakat, amit a 3 
intézményünk használ. Megnéztük, ki, hogyan írja ezeket. Voltak különbségek, amiket javítani 
kellett. Mindenki elmondta a véleményét a tapasztaltakról. Az internet segítségével kutató 
munkát végeztünk, hogy más intézmények milyen formában dokumentálják a gyerekek egyéni 
fejlődését. Barnáné Szabó Mikor Márta vezetőóvónőnk mindenki számára érthető, könnyen 
vezethető anyagot bocsájtott a rendelkezésünkre.  
Áttekintés után módosításokat hajtottunk benne végre: 

 az anamnézist átdolgoztuk 

 a Difer mérési lapot belehelyeztük 

 konzultációs lap került bele az eredeti helyett, amibe a számunkra fontos kérdéseket  

tettük bele a gyerekek fejlődésével kapcsolatban 

 ennek következtében más módon dokumentáljuk majd a szakvéleményeket, méréseket. 
Ezen dokumentum a gyerekek 3-4 éves óvodai tartózkodásának fejlődését hívatott rögzíteni. 
Nevelői értekezlet alkalmával tájékoztattam a kolléganőket a kitöltés módjáról. 
Megállapodtunk, hogy felmenő rendszerben először a kiscsoportosok kapják meg a fejlődési 
naplót és folyamatosan cseréljük a többi csoportban. Így fokozatosan történik meg a csere. 
3. alkalom: 

Ezen alkalommal véglegesítettük az egyéni fejlődési naplót. Feladatunk volt még a Szülői 
elégedettségi kérdőív áttekintése. A tavalyi tanévben kidolgozott kérdéseket nem változtattuk 
meg, hiszen így kapunk reális véleményt a tapasztaltakról.  
A 2018-2019-es év eredménye nagyon pozitív volt. A szülők elegendő tájékoztatást kaptak a 
műhelyekről, a gyerekek örömmel jártak a műhelyekbe, változott a mozgáskultúrájuk. 
Továbbra is támogatják a gyerekek részvételét a foglalkozásokon. 
4.alkalom: 

Szakmai látogatást szerveztem a Bóbtita Óvoda Magonc tehetségpontba, ahol már akkreditált 
tehetségpontként folyik a tehetséges gyerekek fejlesztése. Meghallgattuk, milyen műhelyek 
működnek, hogyan dolgoznak a műhelyvezetők.  
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Fő szempont volt az akkreditációhoz szükséges dokumentáció áttekintése: 
 a tevékenységek igazolása visszamenőleg  
 a műhelynaplók pontos vezetésének áttekintése 

 elégedettségi táblázat dokumentálása 

 gyerekek egyéni fejlődésének dokumentálása a műhelyekbe (félévi- év végi ) 
Nagyon vidám eszmecserét folytattunk. Megállapítottuk, hogy jó úton haladunk. Ami 
hiányosságokat megtudtunk, azokat következő évtől módosítjuk. Feladatunknak tekintjük a 
dokumentumok pontos átnézését, a műhelynaplók egységesítését, vezetésének pontosítását. 
Mindez azért szükséges, hogy az akkreditációnk sikeres legyen, ezután tudunk majd pályázni 

támogatásra. 
5. alkalom: 

A pandémiás helyzet miatt az utolsó alaklom nem lett megtartva. Feladatunk az éves 
munkánk áttekintése, értékelése lett volna. 
Tehetségműhelyekről: 
Januárban beindult a Tudóska műhely a Felsővárosi Óvodában. A gyerekek örömmel vesznek 

részt benne. A többi műhelyek – Mocorgó, Toporgó – rendszerességgel végzik a munkájukat. 
Jövő évi feladataink: 

 műhelynaplóba a félévi és év végi fejlődés szempontjainak kidolgozása 

 műhelyvezetők dokumentációjának egybe fűzése 

 dokumentációk átnézése 

 elégedettségi táblázat elhelyezése a naplókba 

 fejlődés szempontjai: motiváció, kreativitás, gyenge oldal erősítése, speciális terület   
Tudóska műhely beszámolója: 
Célunk a kiemelkedő képességű és a természetben megfigyelhető és végbemenő jelenségek, 
változások iránt nagyobb érdeklődést mutató gyerekek felfedezése és speciális ismereteket 
nyújtó csoportba integrálása volt. 9 gyermekkel kezdtük meg januárban a munkánkat, 
igyekeztünk esélyt adni tehetségük kibontakoztatására, természettudományos ismereteik 
bővítése. A kitűzött céljainkat és feladatainkat a kialakult pandémiás helyzet miatt nem tudtuk 
maradéktalanul megvalósítani. Két heti rendszerességgel találkoztunk, a tervezett időpontokat, 
tevékenységeket, a feltételeket tartottuk és megteremtettük. Igyekeztünk minőségi tartalmakat 
kiválasztani, kíváncsiságukat felkelteni, ismereteiket bővíteni, motiváltságukat fenntartani. 
Változatos, ösztönző érdekes, interaktív, saját tevékenységen, tapasztaláson alapuló komplex 
műhelymunkát valósítottunk meg. Minden alkalomra az adott témához illeszkedő kísérletekhez 
felkészültünk és biztosítottuk a megfelelő számú és minőségű eszközöket. Az elkészült 
produktumokat a „kincses dobozban” összegyűjtöttük, a műhelymunkáról rendszeresen fotókat 
készítettünk. A foglalkozások végén minden kis „tudóska” a Hangulatfánkra tehette az 
érzelmeit, az érzéseit szimbolizáló jelet. A továbbiakban a Tudóska tehetséggondozó műhely 
sikeres működéséhez elengedhetetlen az anyagi háttér biztosítása.  

Halász Péterné 

Kiskunhalas, 2020.05.30. 

Nagy Zoltán Károlyné 



 

 

 

8.) melléklet 

Weblapszerkesztői beszámoló 

2019/2020. 
www.szazszorszepovik.lapunk.hu 

 
Weblapunk életkora: 8 év 177 nap. A látogatók száma: 107 628 (2020. június 06-ig). 

2019. szeptember óta honlapunkon 117 cikk jelent meg. A kialakult helyzetre való tekintettel 
ez lényegesen kevesebb, mint az előző tanévben. Ebből 25 cikk olyan, amely mindhárom 
óvodát érinti, 50 cikk a Csipke oviról ad hírt, 34 cikk a Felsővárosi oviról szól, 8 cikk a Vackor 

eseményeit mutatja be. 
A behívó oldalak szinte 100%-ban a Facebook oldalai, ezek a megosztások teszik lehetővé, 

hogy olyan érdeklődők is elolvassák a cikkeket, akik esetleg nem nyitnák meg honlapunkat, de 
a cím felkeltette érdeklődésüket és a linkre kattintva már olvasónkká válnak. Ezzel is óvodáink 
jó hírnevét vihetik tovább. 
Általában a hétvégeken voltak magasabb számok vagy egy-egy nagyobb esemény után voltak 
kíváncsiak a szülők arra, hogy hogyan sikerült vagy fényképeket szerettek volna megnézni. 
Ebben a tanévben októberben, márciusban és áprilisban (pedig zárva voltunk) volt a 
legmagasabb a napi látogatottak száma (42 és 51 között). A legmagasabb nézettségszám is 
ezekben a hónapokban volt (1.301 és 1533 között), májusban a legalacsonyabb (928). 
Néhány érdekesség arról, hogy mely országokban keresték fel honlapunkat. Európában szinte 
minden nagyobb országból (Ausztria, Románia, Spanyolország, Németország, Csehország, 
Olaszország, Lengyelország, Ukrajna, Anglia, Törökország), de más földrészekről is voltak 

érdeklődők (pl.: Egyesült Államok, Brazília, Oroszország, Canada, Új-Zéland). Magyarország 
után minden hónapban az Egyesült Államokból volt a legtöbb olvasó. 
Nagyon sokféle téma jelent meg a cikkek között, pl.: programelőzetesek, meghívók, értesítések 

közelgő eseményekről, nevelésmentes napokról, szünetekről. Azt hiszem, sokszor itt hamarabb 

értesülnek a szülők bármiről, mint a faliújságra kitett hirdetéseinkből. A lezajlott események 
után pedig elolvashatták beszámolóinkat egy-egy projektről, színházi előadásról, kirándulásról. 
Hírt kaphattak még pályázatokról, nyílt napokról, ünnepekről, bálakról. 
A Vendégkönyvben mindenkinek van lehetősége véleményét megírni akár névtelenül is. 
Sajnos nagyon ritkán olvashatunk itt szülői véleményeket, javaslatokat, ötleteket, pedig ez 
könnyítené munkánkat. Mindenképpen a szülők megelégedését szeretnénk elérni. 
Köszönet minden kolléganőnek, aki részt vett az események bemutatásában. Minél többen részt 
veszünk a szerkesztésben, annál színesebb lesz honlapunk, hiszen mindenki más szemszögből 
közelít meg egy eseményt, más stílusban ír. 
 

Kiskunhalas, 2020. június 06. 
 

Varga Ferencné 

óvodapedagógus 

 
 

http://www.szazszorszepovik.lapunk.hu/
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A 2019-2020 tanévet három csoporttal indítottuk. 
Maci csoport –        nagy csoport                       25fő 

Pillangó csoport –   kis csoport                          22 fő 

Tulipán csoport –    középső-nagy csoport        24fő 

 

Szeptember hónap a beszoktatás időszaka minden óvodában. Az idei tanévben a Pillangó 
csoportba érkezett 22 új gyermek. A beszoktatás fokozatos volt, először a bölcsödébe járt 
gyermekek érkeztek a csoportba, majd fokozatosan a szülőkkel megbeszéltek szerint érkeztek 
a gyermekek. Minden szülő igénybe vette az anyás beszoktatást, az óvónők fokozatosan 
választották el a gyermekeket a szülőktől. 

Szeptember 04-én ismerkedési délutánra vártuk a kiscsoportos gyermekeket szüleikkel együtt. 
Beszélgettek, játszottak az óvoda udvari játékaival, ismerkedtek egymással és minden család 
bemutatkozott. Közösen énekeltek, táncoltak, majd az óvó nénik bábozással kedveskedtek a 
gyerekeknek. Ez a találkozás lehetőséget adott a szülőknek arra is, hogy válaszokat kapjanak 
kérdéseikre. 

A Tulipán csoportba nem érkezett új gyermek, így számukra a szeptember hónap a szokás-

szabályrendszer felelevenítésével, rögzítésével telt. 

A Maci csoportba egy új gyermek érkezett. Az óvó nénik és a gyermekek mindent megtettek 
annak érdekében, hogy az új gyermek beilleszkedjen kis közösségükbe és minél előbb aktív 
tagja legyen a csoportnak. 

Szeptember és október hónapban minden csoport megtartotta szülői értekezletét. 

Szeptember 13-án tartottuk meg Nevelőtestületi értekezletünket, illetve a Tűz-és 
munkavédelmi oktatást is.  

 

Szakmai munkánk- Projektjeink 

Eredményes, programokban gazdag év áll mögöttünk. Csoportonkénti és közös projektekkel 

igyekeztünk óvodánk életét színesebbé, gazdagabbá tenni. 

Szeptember 30-án a Maci és Tulipán csoportos gyerekek egy mesés délelőttöt tölthettek el a 
városi könyvtárban. Egy Erdélyből érkező mesemondó varázsolta el a gyermekeket ízes 
beszédével, és a lábbal való bábozással.  

Október hónapban az Állatok Világnapjához kötődően szervezte minden csoport napjait. 
Verseltek, daloltak, mondókáztak, állatos játékokat játszottak. 

Az „Ősz kincsei” címmel szerveztünk októberben egy két hetes projektet, melynek célja a 
sokoldalú tapasztalatszerzés a közvetlen környezet megismerésén keresztül. 

A projekt keretén belül gyűjtőmunkát szerveztünk, ahol őszi terméseket, terményeket 
gyűjtöttünk és helyeztünk el óvodánk bejáratánál. Kincses Karcsi őrizte a beérkező kincseket. 

A mozgásos játékok sem maradhattak el ezeken a napokon. Mókus Misinek segítettünk diót 
gyűjteni, szalagokat röptettünk, akadálypályán mentünk végig. 
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A kecskeméti Lóca együttes is ellátogatott óvodánkba. Sok népdalt, ismert gyermekdalt 
énekeltek a gyerekekkel együtt, és több hangszert is megszólaltattak. Előadásuk a gyermekek 
aktív részvételére épült, és az őszi ünnepkörhöz kötődött. 

A projektet táncházzal zártuk. 

November hónapban szerveztük meg a papírgyűjtést.  

Az aktív szülői hozzáállásnak köszönhetően 66.100 Ft-ot sikerült összegyűjteni. 

Gesztenyegyűjtés is volt óvodánkban. A Maci és Tulipán csoportos gyerekek aktívan gyűjtötték 
a gesztenyét. 11.500 Ft kaptunk az összegyűjtött gesztenyéért.  

Novemberben szervezte a Tulipán és Maci csoport kézműves délutánját. 

A tulipán csoportosok elkészíthették szüleikkel együtt „Pocak kukacot”. 

A maci csoportban előkerültek a tűk és cérnák, Márton napi ludakat varázsoltak segítségükkel, 
illetve az advent jegyében üvegfestéssel készítettek ablakdíszeket. 

December 05-én Mikulásváró bábelőadással kedveskedtek az óvó nénik a gyerekeknek, illetve 
ezen a napon láttuk vendégük óvodánk nyugdíjas dolgozóit. 

December 06-án látogatott el hozzánk a Mikulás. Minden csoportba meglátogatta a 
gyerekeket, akik dallal és versekkel várták érkezését. A csoportokban az ünnepi hangulat 
megteremtését segítették a beszélgetések, közös kis együttlétek. 

Adventi barkács délutánját is ebben hónapban szervezte a Pillangó csoport. Énekeltek, 
verseltek, majd fenyőfákat, csengettyűket készítettek. 

Részt vettünk a Családsegítő Szolgálat által szervezett Cipős doboz akcióban. Sok szülő 
támogatta a hátrányos helyzetű és nehéz anyagi körülmények között élő gyermekeket. Több 
mint 30 doboz gyűlt össze. Jó megtapasztalni karácsony előtt azt, hogy a gyerekek nem csak 

kapni, de adni is tudnak.  

Minden csoportba ellátogatott az „angyal” és játékokkal lepte meg a csoportokat. A játékok 
beszerzésére kaptunk csoportonként 55.000Ft-ot, melyet szeretnénk megköszönni Mártinak. 

Január hónapban kiemelt feladatunk volt a madáretetés, melyhez folyamatosan gyűjtöttük a 
madáreleséget. 

Ebben a hónapban szervezte nyílt napjait a Tulipán és Maci csoport is, és ekkor tartotta szülői 
értekezletét is a Tulipán csoport. 

Hagyományos versmondó délutánunkat is ebben a hónapban szerveztük. Sok gyermek vett 
részt ezen a délutánon, ahol Téli versekkel örvendeztették meg a felnőtteket és társaikat.  

Kalap Jakab is ellátogatott óvodánkba és egy vidám zenés, bábelőadás keretében ismertették 
meg a gyermekekkel a magyar kutyafajtákat. Nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon 
élvezték a műsort. 

Február hónapban a Felsővárosi óvoda által szervezett rajzpályázaton vettek részt a Maci és 
Tulipán csoportos gyermekek. A „Képzelet szárnyán” című rajzpályázat célja a zene által keltett 
gondolatok, érzések, hangulatok megjelenítése a művészet eszközeivel. Nagyon szép 
alkotások születtek, melyeket a Felsővárosi óvodában is megtekinthettek a gyermekek. 
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Ebben a hónapban tartottuk hagyományos farsangi mulatságunkat is. Ez a délelőtt lehetőséget 
ad arra, hogy a gyermekek farsangi jelmezbe bújjanak, vidám játékokkal, táncokkal tegyék 
emlékezetessé a farsangot.  

A gyerekekkel közösen elkészítettük a Kisze-bábot és egy télűző mulatság keretében égettük 
el.  

Március hónapban a Maci csoportból két gyermek képviselte óvodánkat, a Zöld Híd egyesület 
által szervezett versmondó versenyen. 

Március 8-án került megrendezésre Jótékonysági estünk. A bál bevételéből kültéri zuhanyt, 
párakaput szeretnénk vásárolni, illetve élményekhez juttatni a gyermekeket.  

A bál bevétele 438.000.- Ft volt. 

Március 16-án a kialakult járványhelyzet miatt óvodánk bezárt. Az első héten ügyeletet 
tartottunk, majd szabadságra mentek a dolgozók. 

A szabadság ideje alatt azonban az óvónők online tartották a kapcsolatot a szülőkkel, 
gyermekekkel. A zárt facebook csoportokban minden héten feltöltötték az adott hét témáját. 
Verseket, meséket, kreatív ötletek küldtek a gyermekeknek.  

Április 28-án kezdték meg az óvónők a munkát. Legfontosabb feladatunk a csoportok 
átköltöztetése volt, amit sikerült megoldani 3 nap alatt. 

Május 04-én nyitott meg újra óvodánk, ügyelet jelleggel. Csoportonként 5 gyermeket tudunk 
fogadni. 

 

Beruházásaink 

Óvodavezetőnk sokat tett azért, hogy gazdagítsa óvodánk tárgyi feltételeit. 

Szeptemberben 165.092 Ft volt házi pénztárunkban. 

Kiadásaink: 
 Lóca együttes műsora + Cd 

 Ősz kincsei projekthez vásárlás 

 Kosarak 

 Nyugdíjasok vendégül látása 

 Karácsonyi party 

 Versmondó délután 

 Kalap Jakab műsora 

 Illóolajok mosdóba 

Bevételek: 
 Papírgyűjtés: 66.100 Ft 

 Gesztenyegyűjtés: 13.000 Ft 

 Jótékonysági bál: 438.000 Ft 

Jelenleg: 473.158.- Ft van házi pénztárunkban. 

Köszönöm minden dolgozó nevében, hogy lelkiismeretes munkájának köszönhetően szépül, 
gazdagodik óvodánk. 
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Fejlesztő pedagógus 

Óvodánkban SNI gyermek nincs. BTMN 12 fő. Hozzájuk a fejlesztő pedagógus minden héten, 

egy napon (csütörtökön) látogatott el. 

A gyermekek fejlesztése folyamatos.  

Az óvoda logopédusa minden héten, hétfői napon jön óvodánkba és foglalkozik a fejlesztést 
igénylő gyermekekkel.  

 

Munkatársi megbeszélések 

Minden második héten, hétfői napon tartjuk munkatársi megbeszéléseinket. Az 
aktualitásokat, az előttünk álló feladatokat, eseményeket beszéljük meg. Ezek a 
megbeszélések nagyon fontosak, tartalmasak a testület életében. A közös együtt 
gondolkodás, ötletelés, esetleges nevelési problémák megvitatása, egymás megerősítése, 
ezek összekovácsoló ereje óriási.  

 

Összegzés 

Az idei évre megbeszélt projekteket, programokat tartalmasan, sikeresen megvalósítottuk a 

pandemiás helyzetig. Elmaradt a Víz Világnapja, Húsvét, Szülői értekezletek, Föld Napja, 
Évzáró - Anyák napi műsorok, Ballagás, Családi nap. A ballagást igyekszünk pótolni egy későbbi 
időpontban, ha a kialakult helyzet lehetővé teszi. 

Törekedtünk arra, hogy a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzés útján szerezzenek 
ismereteket, tevékenyen vegyenek részt a projektekben. A szülőket is sikerült bevonni 
programjainkba, és jó volt érezni, látni, hogy aktívan vesznek részt a feladatokban. 

 

Pandémia 

A pandémia idején az óvónők zárt facebook csoportokon keresztül tartották a kapcsolatot 

csoportjuk gyermekeivel. A csoportnaplókat folyamatosan vezettük, a heti tevékenységeket 
megosztottuk a zárt csoportokban. Minden csoport máshogyan oldotta meg a feladatot. A 
Pillangó csoport a napló másolatát töltötte fel, a Tulipán csoport készített egy dokumentumot 
a heti tevékenységekről, ajánlásokkal, játékokkal, ötletekkel, ezt töltötte fel. A Maci csoport 

hetente több alkalommal töltött fel ajánlásokat a szülőknek. A Maci és Tulipán csoport Anyák 
Napjára kis videóval köszöntötte az édesanyákat.  

Tapasztalatok: A szülők visszajelzése változó képet mutat. Volt olyan csoport, ahol aktívak 
voltak a szülők, volt, ahol kevésbé jeleztek vissza. A kezdeti lelkesedés 2-3 hét után elfogyott, 
a szülők nagyon kis része jelzett csak vissza az óvónőknek. Úgy tűnik, minden család igyekezett 
hasznosan tölteni az együttlétet, ha nem az óvónők által kínált lehetőségeket használták ki, 
akkor önmaguk kerestek aktív tevékenységeket gyermekeiknek. 

Nehéz megmondani mennyire volt hasznos ez a szülőknek. A csoportok 1/3-a osztotta meg 

véleményét, tapasztalatát. A többi családról nem tudunk, nem ismerjük véleményüket. 

  



 

6 

 

A pandémia idején a dolgozók igyekeztek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Mindenki 
egy új helyzettel szembesült, bizonytalanság, sok kérdés jellemezte a közösséget. Országos 
szinten nem volt egységes álláspont az óvodák ügyében. A polgármesterekre volt bízva, 
hogyan, milyen feltételek mellett dolgoztatja a pedagógusokat. Ez bizonytalanságot is szült, 
hiszen sok olyan Önkormányzatról tudunk, ahol a home office munka a pedagógusoknak 
munkaidőnek számított. Nálunk ez nem így történt.    

Úgy érzem a nevelőtestület elfogadta a döntést és együttműködött a kialakult helyzetben. Az 
otthoni home office munkát mindenki saját képességei, tudása szerint oldotta meg. Köszönjük 
a pedagógusoknak, hiszen a szabadság alatt végezték ezt a feladatot.  

A pandémiás időszakban az információ áramlása a Százszorszép Óvodák Nevelőtestület 
csoporton belül történt. A vezető részéről pontos, naprakész volt a tájékoztatás, a dolgozók 
időben értesültek az előttük álló feladatokról. Kialakultak olyan helyzetek, amikor gyorsan 
kellett egy-egy adatot, információt szolgáltatni, az óvónők ebben is igyekeztek minden 
esetben a legrövidebb időn belül válaszolni.  

A szabadságok kiadása nem egyszerű feladat. A bizonytalan helyzet következtében és az 
előírások miatt (5 gyerek/csoport) nem lehet folyamatos szabadságot kiadni. Hetente egy 
pedagógus tud szabadságra menni, és helyette a pedagógiai asszisztens áll be a csoportba. 

Ezzel, (jelenleg), a nyári időszakban nem megoldott az aktív pihenés, feltöltődés, ami 
elengedhetetlen az új tanév megkezdése előtt. 
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nevelőtestületi értekezletre 
 

Megszépült intézményben kezdtük a tanévet szeptemberben, a belső felújításnak, az udvari 
játékok karbantartásának köszönhetően. 
Szeptemberben a csoportok megtartották az év eleji szülői értekezleteket, ahol tájékoztatták a 
szülőket a törvényi változásokról, a csoportokat érintő feladatokról, a tanév rendjéről. A 
logopédus és a fejlesztőpedagógus is részt vettek igény szerint az eseményeken. 

A Mesélő Dallamok komolyzenei koncertsorozat első előadása szeptemberben zajlott, Dóbiás 
Péter és művésztársai a Péter és a farkas zeneművet mutatták be óvodásainknak. Mindig 
élmény, még a felnőttek számára is ez az esemény, mert Péter előadásaiból sugárzik a zene 
szeretete, tisztelete és az az elhivatottság, hogy ezt az óvodás korosztállyal is megszerettesse. 
A tanév elején ortopéd szűrővizsgálaton vettek részt azok a gyermekek, akinek szülei ezt 
igényelték. Dr. Jókai István főorvos úr végezte a vizsgálatot viszonylag sok gyermeket 

megnézett gyógycipőt, már kevesebben rendeltek. A cipők csak hónapok múlva készültek el, 
de a szülők elégedettek voltak. 
A Felsővárosi Iskola állatsimogató rendezvényét látogatták meg nagycsoportosaink, az állatok 
világnapja alkalmából, ami már hagyománynak számít. 
Az első félévben papír és műanyagpalack gyűjtést szerveztünk. A szülők hozzáállása nagyon 
pozitív volt, szinte minden család megmozdult erre az eseményre és segített. A kollégák lelkes 
hozzáállása példaértékű volt, ami igazolja, egy ilyen kezdeményezés csak közös összefogással 
valósulhat meg. Az akció a környezetvédelem szempontjából fontos és hasznos esemény, 
azonban rendkívül körülményes a cég, akivel szerződést kötünk. Több email váltás, még több 
telefon és utánajárás után 2020. január 29-én megtörtént a kifizetés is, 65. 500 forintot 

gyűjtöttünk. Az év második felében elektronikus levélben tájékoztatást kaptam arról, hogy a 
cég megszüntette a hulladék ilyen formájú felvásárlását. 
Az őszi hónapokban gesztenyét is gyűjtöttünk, itt is nagyon lelkesek voltak a szülők és a 
gyerekek egyaránt. Gesztenyegyűjtésünk eredménye 14.000 forint. 
Az első óvodaszintű projektet a körte csoport álmodta, szervezte és valósította meg sikeresen 

A HALASI CSIPKE projekt októberben zajlott. A kollegák mindig rendhagyó témákkal 
színesítik óvodánk életét, köszönjük nekik. A projekt alatt a gyermekek változatos 
tevékenységek és eseménysorozatok megélésével ismerkedhettek városunk egyik leghíresebb 
nevezetességével. A témahét sikerességét igazolja, hogy a gyerekek még hetekig visszaidézték 
a közös élményeket, fotókról és séták alkalmával felismerik a látogatott helyeket az intézményt. 



 

2 

 

A Szivárvány bábcsoport jóvoltából. A "Halasi Csipke" - (etűdök) címmel kiselőadást láthatták 
a gyerekek. Az előadás nagyon látványos és élvezetes volt. Majd a projektet Sáli Levente 
különleges művészi homokanimációs előadása zárta. Művészi fantázia, alkotói szabadság, 
lebilincselő élmény volt gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A projekthét elérte célját. 
A Léghajó színház novemberben látogatott el hozzánk a Három kívánság című mesedarabjával. 
November 9-én rendeztük meg Őszi jótékonysági estünket, azzal a céllal, hogy az est 
bevételéből, óvodaszintű gyermeknap megvalósításához szükséges anyagi erőforrást 
előteremtsük. Sokat készültünk rá! Köszönöm Márti, a szülői közösség és pedagógus társaim 
munkáját, mellyel ezt a rendezvényt sikeresen zárhattuk. A team munkának és a testület aktív 
hozzáállásának eredményeként az est bevétele 580.000 forint lett. 
A gyermeknapi rendezvény szervezésébe belekezdtünk, felvettük a kapcsolatot és lefoglaltuk a 
légvárakat, a Lóca együttest is meghívtuk, azonban a járványhelyzet miatt, az óvodák 
bezárásával és fokozatos még elővigyázatos újra nyitásával ez a rendezvény nem valósult meg. 
A keretösszeg nem változott, az erre a célra elkülönített anyagi erőforrás változatlan összegben 
megvan. A programot a következő tanévben megvalósítjuk. 
Az első féléves fogadóórák lezajlottak. A szülők nem, vagy csak részben igénylik a 

kapcsolattartásnak ezt a formáját, sokan ezt inkább a napi néhány mondatos visszajelzéseket 
várják a pedagógusoktól. 
Az Adventi készülődés alatt közös gyertyagyújtással, énekléssel teremtettünk ünnepváró 
hangulatot. A Mikulást a főtéren köszöntötték a gyerekek. Az óvodában inkább a Mikulásvárás, 
ajándékozás misztériumát igyekeztünk megidézni, megteremteni, hogy az esemény varázsát 
visszacsempésszük a gyerekek életébe. 
Hagyományosan a nagycsoportosok szervezésében zajlott a Madarak karácsonya projektünk, 

melyen részt vettek a meghívott nyugdíjas kollégáink is. Tartalmas és szép ünnepi 
mesedarabbal ajándékoztak meg mindenkit a rendezők. Köszönjük az ünnepváró hangulat 
megteremtését, az ajándékokat. 
A 2020-as évet a három hetes vízhez szoktatással kezdtük. Két csoportban úsztak a gyerekek, 
szülők segítségét vették igénybe a kollegák a szárításnál és a kíséretben. A város által biztosított 
két kisbusz nagyon jó, de négy kísérőt igényel a két csoportnál, plusz az intézményben is 
szükséges egy személy, aki a csoporttal marad. Nagyon pártoljuk és jó dolognak tartjuk az úszás 
alapjainak elsajátítását kisgyermekkorban, azonban nagyon nehéz a dolgozó szülő között 
segítőket verbuválni. Ha lenne egy 10-11 fős kisbusz a szállításra az valamelyest megoldás 
lehetne a problémára. A program zökkenőmentesen lezajlott. 
3D-s vetítéssel egybekötött fotózáson vettek részt óvodásaink a X-Visión fotó jóvoltából. A 
vetítés különleges és érdekes volt, a fotózás gyors. Igényes és nem szokványos képek készültek 
a szülők változó elégedettségével, ami minden évben tapasztalható. A rendezvényt olyan 

szempontból sikeresnek értékelem, hogy a gyermekek egy 3D-s vetítés élményével 
gazdagodtak, amit nem minden gyermek tapasztalhatott volna meg, ha nem az óvodában 
történik. 
Rajzpályázatunk a „Képzelet szárnyán” az alma csoport szervezésében történt. Zenefestésre 
invitálták a 5-7 éves korosztályt a három intézményben. Havasi Balázs az Út című zeneművére 
alkottak a gyerekek. Beérkeztek a pályaművek kreatívok, sokszínűek voltak és 
megnyilatkozhatott általuk az alkotó gyermeki fantázia. A kiállítás még napokig díszítette 
óvodánk folyosóit.  
Az ünnepélyes díjátadóra 2020. február 7-én került sor, ahol tartalmas ajándékcsomaggal 
jutalmaztuk a gyerekeket, melynek anyagi forrásait óvodavezetőnk biztosította. 
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Szakmai nap keretében EFOP-3.9.2-16-2017-00004 pályázat – Konferencián vettünk részt 
„Együttnevelés, fejlesztőpedagógia, családpedagógia” témában. Az előadó nagyszerűen 
rendszerbe foglalta, felfrissítette ismereteinket, megerősített minket abban, hogy a problémákat 
felsőbb szinteken is ismerik és biztatott minket hivatásunk kitartása mellett. 
A tanévben utoljára megrendezett óvodaszintű projekt a Farsangra hangoló volt, melyet február 
utolsó hetében szerveztem. A projekt célja, hogy a gyermekeket az élő hagyományokkal 
megismertesse, illetve a farsangi népszokások, hagyományok ápolása, élményszerű 
megtapasztalása, és felkészítés a magyar kultúra egyre tágabb és mélyebb megismerésére, az 

egészséges identitástudat kialakítása. A hét folyamán többféle tevékenység (projektoros vetítés, 
álarckészítés, zajkeltő hangszerek készítése, kipróbálása) és eseménysorozat által teljesedett ki 
a projekt. Megrendezésre került a hagyományos KISZE báb égetés, a FARSANGI BÁL és a 
hetet egy nagyon jó hangulatú és színvonalas Táncház zárta, Mándity László táncpedagógus 
közreműködésével. A projektben aktívak voltak mind a gyerekek, mind pedagógus társaim, 
közvetlenül segítette a munkámat a pedagógiai asszisztens. Sikerült motiválni a családokat a 
gyermekeken keresztül, hiszen többen ellátogattak Mohácsra a Busójárásra. 
Kéthetente megtartottuk az óvónői megbeszéléseket, értékeltük a lezajlott projekteket, 
eseményeket, levontuk a tanulságokat, megfogalmaztunk közös célokat, feladatokat. 
A tehetségműhelyek tevékenysége az előző évekhez hasonlóan színvonalasnak értékelhető. 
Mind a Mocorgó, mind a Toporgó műhely teljes létszámmal dolgozott. A Tudóska műhely 
színesíti az idei évtől óvodánk tehetséggondozó munkáját, ahol természettudományos 
ismeretekkel, tapasztalatokkal lehetnek gazdagabbak az ide járó gyermekek. 
A márciusban történt fordulat, a COVID 19 járvány miatt kényszerleállás történt 
intézményünkben is, így a tavaszi és évzáró rendezvényeink meghiúsultak. Azonban a munka 
nem állt le óvodapedagógus társaimmal együtt, elektronikus úton tartottuk a kapcsolatot a 
családokkal, gyerekekkel. A heti ütemterveket elkészítettük, ajánlásokat, játékötleteket 
közvetítettünk és megosztottuk a szülői csoportokban. Mivel kollégáim munkájába nem volt 
módom betekinteni csak a magaméról tudok beszámolni. A szülők és a gyerekek lelkesen 
fogadták a heti témákat, nagy százalékban meg is valósították azokat. Sokan jeleztek vissza 
fotók, videók és chatek formájában. Nagyon jó érzés volt látni, hogy még vannak tettre kész és 
lelkes anyukák, aki időt és fáradtságot nem sajnálva szeretettel és kötelességtudattal 
foglalkoznak gyermekeikkel. Nagyon sok gyermekmunkát láttam viszont, verseltek és videó 

üzeneteket küldtek egymásnak és az óvó néninek a gyerekek. Ez a fajta munka először nagyon 
szokatlan volt és sok időt, energiát emésztett fel, főként a folyamatosan érkező üzenetekre való 
lelkes reagálás, de úgy érzem hasznos és tanulságos volt minden téren. 
A járványhelyzet miatt egy sajátságos és bizonytalan hangulat alakult ki és az ilyen nehéz 
időszakokban tapasztalható meg leginkább az emberek természete, hozzáállása társaikhoz. 
Sokakat félelemmel, aggódással töltött el ez az időszak és csak a saját elszenvedett áldozataikat 
látták, de ebben a helyzetben valamennyien hoztunk áldozatot, ki többet, ki kevesebbet. 
A járvány utáni fertőtlenítő nagytakarítások /helyiségek, bútorok, eszközök, játékok stb./ 
megtörténtek és az óta is folyamatosan zajlanak. A csoportok zökkenőmentesen átköltöztek, 
berendezkedtek és felkészültek a gyermekek fogadására. 
A kollégák az adminisztrációs munkájukat elvégezték. A csoport és fejlődési naplók lezárása 
zajlik, a nyári tervek elkészültek. 
A szabadságok kiosztása ebben az évben nem szokványos módon történt.  
A kényszerleállás és az országosan (az óvodákra) nem egységes rendelkezés miatt a leállás után 
éves szabadságok egy része kiadásra került, ám sokszor nem abban az időpontban ahogyan a 
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dolgozó azt eltervezte. Voltak, akik ezt nem örömmel, de toleránsan elfogadták és olyanok is, 
akik kevésbé voltak együttműködőek. 
A pandémia idején a vezető részéről az információ átadása, megosztása napra kész volt. 
Idejében értesültünk az előttünk álló feladatok végrehajtására. Igyekeztem táblázatokba foglalt 
áttekinthető kiírásokkal segíteni a dolgozó kollégáim munkáját. Munka és csoportbeosztásokat 
elkészítettem látható helyre kifüggesztettem. A kollégákat személyesen tájékoztattam. 
A HACCP rendszer évek óta működik az óvodában, melynek célja a meghatározásra kerülő 
termékbiztonsági szempontok betartása. A tevékenység alapvető eleme a minőségi munka, 
amely a folyamatosan jó minőségű, biztonságos élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos. A 
dokumentációs lapokat igény szerint folyamatosan biztosítom az érintetteknek. 
Nyilvántartások vezetése, jegyzőkönyvek begyűjtése folyamatosan megtörtént Az aktuális 
jegyzőkönyveket elkészítettem, határidőre begyűjtöttem és továbbítottam. A határidőket a 
munkatársakkal is betartattam. 
Gyermekbaleset a nevelési év során nem történt! 
Intézményi szintű beruházások és fejlesztések: 
Tanév elején minden csoport 25 000 forint rajzeszköz vásárlással kezdhette a tanévet, mely 
nagy segítség volt és lehetővé tette a minőségi anyagokkal történő munkakezdést. 
December hónapban 60 000 forintértékben vásárolhattak a csoportok karácsonyi ajándékot, 
játékot a csoportoknak. 

Március hónapban megújulhatott óvodánk irodai szobája, mely tisztasági festést kapott ügyes 

kezű karbantartónk jóvoltából. Jelenleg a külső nyílászárók festése történik.  
Megérkeztek egy csoport számára a gyermek asztalok és székek.  

A tavaszi hónapokban folyamatosan szépült udvarunk, füvesítés, műtrágyázás és virágültetések 

történtek és egy fészekhinta került elhelyezésre.  
A nyári óvodai életre az időjárásnak megfelelően felkészültünk, homokozók karbantartása 
megtörtént, játékokat átvizsgáltuk, a trambulinok összeállítása folyamatban van. 
Pénzügyi helyzetjelentés: 
Jótékonysági rendezvényünk bevétele: 580 000 forint. 

Ebből rendelkezésre áll 580 000 forint. 

Hulladékgyűjtés bevétele: 65.500 forint 

Gesztenye gyűjtés: 14.000 forint 

Kiadások: 
• virágföld, műtrágya, permetszer 7 400 forint, 

• csavar, elem, aprócikk a vizesblokkok meghibásodásának elhárítására:5.500forint. 
 

Kiskunhalas, 2020. május, 30. 
Dózsa Erika 
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I. Pedagógiai munka értékelése: 

A csoport fejlettségi szintjét százalékban kifejezve (csak a kiscsoportosoknál tudtuk, mivel 
ebben a tanévben került bevezetésre az új fejlődési napló): 

 Beszédfejlődés, anyanyelvi és kommunikációs mutatók: 68 % 

 Értelmi képességek fejlődése: 58,8 % 

 Érzelmi és szocializációs képességek: 67,6 % 

 Konfliktuskezelés, probléma megoldás sikeressége: Legtöbb estben kérik a felnőttek 
segítségét, de előfordul a verbális agresszió. 

 Csoport játékának szintje: Minden gyermek a szintjének megfelelően talál játék 
tevékenységet. Többen játszanak életkoron túl mutató tevékenységet. Néhány középsős és 
nagycsoportos tervez, szervez, részt vesz és kontrollál játéktevékenységet, alakít új 
szabályokat. Soha nem jellemző a kirekesztés a játékból. 

 

SNI, BTMN státuszú gyermekek fejlődése: 
A csoportban kettő gyermeknek van SNI státusza, amit a II. fél évben felülvizsgálat után 
fenntart a Bajai Pedagógiai Szolgálat szakembereinek véleményezése. 

H.H nevű gyermeknél a fejlődési görbe jó irányba és meredeken felefelé halad. Feladattudata 
és feladattartása nagyon sokat fejlődött, munkavégzése kitartó. Beszéde  összefüggő, tématartó 
viszont a hangerő kontroll még nem alakult ki. Szókincse sokat bővült, de előfordul, hogy 
beszédét akadályozza a szókeresési probléma. Az artikulációs problémái megszűnőben vannak, 
már csak az „r” hangzó képzi helytelenül. Mozgása dinamikus, erőteljes, feladatokban elfárad 
erős testalkata miatt. A pozitív változás a szülők az óvodapedagógusok a, fejlesztő és 
gyógypedagógusok összehangolt munkájának eredménye. Időszerű felülvizsgálati dátum 

2020/21-es tanév. 
Sz. D nevű gyermek fejlődése stagnál, oka a szülői elhanyagolás. Ritka és rendszertelen 
óvodába járás, gyógypedagógia foglalkozásokon ritka jelenlét. A felelőtlen szülői magatartás 
ellehetetleníti a fejlődést. Beszéde akadozó, szókincse szegényes, beszédartikulációs 
akadályokkal tűzdelt. Mozgása instabil, darabos, ízületei feszesek, kötöttek. Mozgásából 
hiányzik a bátorság. Időszerű felülvizsgálati dátum: 2020/21.  
A csoportban négy gyermeknek van BTMN státusza. Mind a négy gyermeknél tapasztalható a 
gyengített családi háttér (egy szülös modell, patchwork család, elhanyagoltság, egészségtelen 
otthoni légkör /dohányzás a lakásba/). A négy gyermek rendszeresen jár óvodába, részt vesz a 
fejlesztő foglalkozásokon.  
A.B-nak szépen kialakult a feladattudata, bátran mer segítséget kérni. Beszéde folyamatos, 
szókincse szegényes, artikulációs problémákkal küzd. Mozgását hajlékonyság lendületesség 
jellemezi, de erőnléte gyenge egészségügyi akadályozottsága miatt. Értelmi képessége gyenge, 
de könnyen motiválható. Érdeklődő, kíváncsi, pozitív hozzáállás jellemzi. Önmagához képest 
sokat fejlődött. Felülvizsgálat időpontja: 2021/22 

V.B.-nak nehezített a feladatértése, logikai gondolkodása, ezen a területen a fejlődése stagnál. 
Mozgása dinamikátlan, egyensúlyából nem billen ki. Beszéde lassú, szókincse szegényes, témát 
nem tart. Általános tájékozottsága gyenge. Az első félévhez képest a fejlődése nem mozdul 
semmilyen irányba. Jellemző az érdektelenség, nehezen motiválható. Magatartásával gyakran 
zavarja a csoport életét. Felülvizsgálat időpontja: 2021/22 
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Sz. R. Elhanyagolt családi körülmények közt él, a szülők számára nem fontos az óvodai élet. 
Tíz óra környékén érkezik az óvodában, ezáltal kimarad a szabadjáték tevékenységből. Nem 
biztosítják számára a logopédiai fejlesztést (nem viszik a szakszolgálatba) Kötetlenül keveset 
van a gyermekek társaságában ezért szociális érettsége gyenge. Ismeretei szegényesek. 
Beszédére jellemző a helytelen hangképzés, szerény szókészlet. Nehezen fejezi ki magát, témát 
nem tart. Figyelme nehezen tartható, feleadatértése nehezített. Fejlődési mutatója nem jelez 
emelkedést. Felülvizsgálat időpontja: 2020/21 óvodaév. 
M.I. nagycsoportos korú egy éve jár az óvodánkba. Visszahúzódó, nem konfrontálódó 
társaságot kerülő fiú szívesen van a felnőttek társaságában. Beszéde akadozó, szókincse 
szegényes, szókeresési nehézsége akadályozza a folyamatos beszédben. Több hangzót hibásan 
ejt, logopédiai fejlesztésen rendszeresen részt vesz. Feladattudata fejlődött. Kétszemélyes 
helyzetben jobban teljesít, mint mikro vagy nagy csoportban. Felülvizsgálat időpontja: 2020/21 

óvodaév. 

 Differenciálás 

Csoportunkban négy korosztály van, nagyon magas létszámmal (31 fő). Differenciálást 
életkorhoz, képességekhez mérten végezzük. A csoportbontás gyakran megtörtént ezzel az 
óvónő páros mind két tagja többletmunkát végzett. Több gyermek érkezett halmozottan 
hátrányos helyzetű családból. A nehezített körülmények kihatnak a gyermekek értelmi 
képességeikre. A képességek felmérését megfigyeléssel, feladat helyzetek kialakításával 
végeztük. Sajnos, rövid idő alatt rossz tapasztalatokat szűrtünk le. A gyermekek értelmi 
képességéről szerzett tapasztalatok mellet láttuk, hogy nincs megfelelő szabály és 
szokásrendszer és napirend kialakítva a családokban. A vegyes életkor és a szociokulturális 
különbségek széles spektrumú differenciálást igényel. Igyekeztünk a tervezésben tényleges 
célokat meghatározni és azokat megvalósítani. A kisebb csoportokra szabott tervezetek a 
tevékenységekben jól megvalósultak. 

 Tehetség csirák, Tehetséggondozás 

A Vackor Óvoda Telephelyen a Tudóska természetjáró tehetségműhely működik, tizenkettő 
fővel. Ez a létszám két kiskunhalasi és tíz pirtói óvodásból kovácsolódott össze. Ez a létszám 
nem azt jelenti, hogy az óvoda létszámának egy harmada tehetségcsíra. Ők jobban érdeklődők 
a természet iránt és a természettudományos kísérletek iránt. 

 Gyermekvédelmi esetek 

A második fél évben kettő alkalommal két család gyermekei érdekében kellett intézkednünk 
óvodavezetőnk segítségével..  A gyermekek elhanyagoltak, ápolatlanok voltak, a családon 
belüli viszonyok rendezetlenek. A szolgálat munkatársai rendszeres jelenlétével, segítségével 
túljutott a család a krízisen, nem volt szükség a gyermekek kiemelésére a családból.  

 Mozgás, testi fejlettség 

Jól kialakított rendben, heti rendszerességgel az iskola tágas tornatermében tartottuk a 
mozgásfoglalkozásokat. A játékba ágyazás és a rendgyakorlatok közt megtaláltuk az 
egyensúlyt. A gyermekek nagyon szerették és jókedvvel indultak tornázni. A hely adottsága és 
a gazdag torna eszközkészlet lehetőséget biztosított a lendületet és dinamikát kívánó mozgásos 
játékoknak. A gyermekek mozgás fejlettsége átlagosnak mondható, vannak kiemelkedően 
hajlékony, jó testi adottságokkal rendelkezők és vannak, akiknek az alapmozgásformák is 
nehezen mennek (kúszás, mászás…). 
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 Sikeres projektek 

Sikeresnek gondoljuk a Márton napi felvonulást és a Mihály napi vásárt. A két esemény teljesen 
új színfolt volt az óvodánkban. A gyermekek élménybeszámolóikból és a szülői visszhangból 
azt a következtetést vontuk le, hogy jól érezték magukat. Meg tudtuk mutatni a versekkel és 
dalos játékokkal, hogy mi hogyan készülünk a jeles napokra. Az élőzenei műsor szórakoztató 
lehetett mindenki számára.  
 

II. Óvodán kívül szervezett programok 

Az óvodán kívül szervezett programok fő célja, hogy a gyermekek új élményekkel, 
ismeretekkel gyarapodjanak. Több gyermek csak akkor hagyja el a települést, ha az óvodával 
kimozdul. Több gyermek anyagi és szociális körülményei nem teszik lehetővé a gyermekbarát 
programok látogatását. Próbáljuk kiegyenlíteni a család szűkös helyzetét, de teljesen pótolni 
nem tudjuk. A 2019-20-as óvoda év tartalmasnak mondható volt külső programok tekintetében. 
Jártunk Sóstón, piacon, színházban, múzeumban, Tartós szegfű tanösvényen. Négy alkalommal 
élvezhettük a Dóbiás zenekar műsorát. Rendszeresen túrázunk a közeli erdőkben. 
 

III. Szülői elégedettség 

A klíma teszteket februárban anonim módon osztottuk ki és a folyosón kihelyezett zárt ládában 
gyűjtöttük. Elegendő időt hagytunk a kitöltésre, de sajnos csak a kérdőívek 61% -a érkezett 
vissza.  

A válaszadók 66%-a pozitív visszajelzéssel volt. Gyakori válasz volt a „nem ismerem a 

munkájukat, nem vagyok érintett, csak a gyermekem kedvéért”. 
Egy szülői közösségben mindig van egy- két szülő, akivel nehezen értjük meg egymást. Az ok 
az lehet, hogy nem látjuk egyformán a gyermek érdekeit. Nem vallunk a gyermek nevelés terén 
azonos értékeket. A többség mindig fogékony a tanácsainkra, támogatja elképzeléseinket. 
Most, ebben a tanévben szorgalmas, törekvő szülői csapattal dolgozhatunk együtt. Nagyszerűen 
sikerült a papír hulladékgyűjtés. A Martin és Radvánszki szülők az udvari raktárunkba 
készítettek egy polc rendszert, az anyukák pedig segítettek a selejtezésben és a rendrakásban.  
 

Pirtó, 2020.05.28. 

Készítette: 

Kissné Papp Edit 
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BESZÁMOLÓ 

a kiadott elemzési szempontsor alapján 

 

 Óvodánkban minden dolgozó kiveszi a részét egyenlően a feladatokból. A dajkákra 
jellemző a precízség és a pontosság, a gyermekeket szeretettel veszik körül. A pedagógiai 
asszisztens egy ajándék az óvodánk számára, nem csak azért mert tehermentesít, hanem 
olyan szeretettel és türelemmel fordul a gyermekek félé, hogy jobbat nem is kívánhatnánk. 
Ezek mellet terhelhető, pontos, munkájára igényes kolléga. 

 A nyílt napot március 10-én szerveztük játékos mozgásfoglalkozást figyelhettek meg a 
szülők. A gyermekek jól motiváltak voltak, megtaláltuk a helyes egyensúlyt a 
rendgyakorlatok és a játékosság között. 

 A jótékonysági estét március első szombatjára szerveztük, sikerült megtölteni a művelődési 
házat. Szép bevételt könyvelhettünk el (437.000 Ft). A pénzösszeget élményekre, bútorra, 
szőnyegre és egyéb felmerülő költségekre fordítjuk. 

 Óvodánk minden dolgozóját könnyen lehet motiválni, mindenkinek meg van a maga 
erőssége; Niki kézimunkában, barkács munkák előkészítésében ügyes, Terike a gépi 
varrásba jeleskedik, Anikó kifinomult ízlése, esztétikai érzéke teszi szebbé az óvodánkat, 
Kriszti jó ötleteivel és óriás teherbírásával viszi előre a minden napokat. Jómagam 
teherbírónak és ötletgazdának érzem magam, amit megfűszerez a pozitív életszemléletem.  

 A kialakult pandémiás helyzet miatt a szabadságunk nem a megszokott módon alakult. 
Elfogadtuk az átütemezést. 

 A pedagógusok és a dajkák viszonya megfelelő, egyenrangú feleknek gondoljuk egymást. 
Tiszteletben tartjuk egymás élethelyzetét, segítünk, ahogy tudunk. 

 Március 13-ig a munkarendben foglaltak szerint bonyolítottuk a jeles napokat, ünnepeket, 
projekteket. 

 Helyettesítésre szükség volt. Rácz Istvánné Terike hosszan tartó betegsége miatt. Az első 
héten az óvónők álltak helyt a délutáni takarításban, utána a felsővárosi óvodából érkeztek 
dajkák. Azt tapasztaltuk, hogy mindenki nehézkesen érkezett, de jó érzéssel ment el a 
pénteki napon. Köszönjük a dajkáknak a kijárást és az intézményvezetőnek, Mártinak, 
hogy biztosította a helyettesítést. 

 A kapcsolatom a vezetővel kiváló. 

 Orvosi ellátást igénylő gyermekbaleset nem történt, kisebb horzsolások előfordultak. 

 HACCP oktatásra nyáron kerül sor. 

 A nyilvántartásokat, jegyzőkönyveket, írásos feladatokat időre leadtuk. 
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 Minden nyáron szépítjük az óvodánkat, alakítjuk a belső tereket. kellemes hangulatot 
teremt a zöld színű függöny, jó döntésnek bizonyult, hogy a legót felköltöztettük a 
galériára. A megérkeztem tábla és napos tábla szépen díszíti és egyben jelzés értékkel van 
a gyermekek és dajkák felé.  

 A kialakult egészségügyi vészhelyzet miatt az óvodai élet félbe szakadt, minden lezárás és 
befejezés nélkül. Minden dolgozóban űrt hagyott. Faddiné Kriszti kezdeményezésére 
kialakítottunk a szülők részére zárt Facebook csoportot. Kriszti olyan tartalmakat töltött fel 
az oldalra, ami a gyermekek értelmi képességét fejleszti, Ajánlott barkács tevékenyégeket. 
Különös figyelemmel voltunk arra, hogy olyan eszközigényű ajánlásokat tegyünk, ami 
költséghatékony vagy megtalálható a háztartásban. Négy alkalommal tettem közzé 
szaktudományos cikket, több alkalommal zenehallgatási anyagot ajánlottam. Április elseje 
óta minden nap mesélek. Készítettünk anyák napi egységcsomagot a az apukák részére, 
barkácsoljanak közösen, lepjék meg anyát. Csodálatos rajz csomagot tudtunk begyűjteni a 

gyermekektől, amivel a kórház dolgozóit örvendeztettük meg. 
Tapasztalatunk az, hogy minden csoporttag látja a bejegyzést, de nem mérhető a 
megvalósítás aránya. Sajnos azoktól a szülőktől kaptunk visszajelzést, akik egyébként is 
játszanak a gyermekkel, barkácsolnak, mesét olvasnak.  

 A vezető részéről minden információt megkaptunk. tájékoztatása korrekt, nyílt és őszinte 
volt.  

 

 

Pirtó, 2020. május 28. 
Készítette: 

Kissné Papp Edit 
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Önértékelés 

Kissné Papp Edit 
 

A 2019-20-as óvodai évben egy képzésben vettem részt, kommunikáció a szülőkkel-probléma 
megoldás témában. A képzéssel nem voltam megelégedve, nem kaptam hasznosítható tudást. 
Óvónő társammal a kapcsolatom jó, mindent megbeszélünk, szerzett tudásunkat átadjuk 
egymásnak. Azonos szabályrendszert alkalmazunk a nevelésünkben, de más attitűdökkel. 
Ötleteinkkel inspiráljuk egymást, gyakran projektek, jeles napok szervezésénél ugyanolyan 
ötletekkel állunk elő. Ezért könnyű együtt szervezni, és a hatékonyságunk is felfelé ívelő. 
Sokszor érezzük egymás gondolatát. Mivel nagy létszámú, de egycsoportos óvoda vagyunk a 
feladatok alól nem húzzuk ki magunkat egyenlő szerep vállalással dolgozunk, közösen visszük 
a terheket.  

Nagyon a szívemen viselem a pirtói ovisok sorsát. Nagyon sokan halmozottan hátrányos 

helyzetű családból érkeznek. A szociális és az anyagi hátrány az alul iskolázottság és a józan 
gondolkodás hiánya fokozza a normál gyermekkorhoz szükséges feltételeket. Ezért, minden 
gondolatommal és cselekedetemmel azon vagyok, hogy a hátrányokat csökkentsem. Fontosnak 

gondolom azt, hogy ismerjék meg a gyermekek a körülvevő természeti környezetet, 
mozduljanak ki a falu táblán kívülre is. A hétvégét és a munkaidőt meghaladva is szívesen 
szervezek színházlátogatást, piaci kirándulást. Kiemelkedő kompetenciámnak tartom a magas 
szintű varrástudásom, esztétikai megoldások, a textília sokoldalú felhasználása szebbé tudja 
varázsolni a csoportszobát.  
Jeles napjaink jól sikerültek. Jól szervezett, minden igényt kielégítőnek gondolom. Az óvodaév 
ideje alatt öt olyan programot szerveztünk (Mihály nap, Márton nap, Mikulás várás, farsangi 
mulatság, Jótékonysági bál), amire a szülőket is meghívtunk. Nem titkolt szándékunk az volt, 
hogy lássák az óvodában folyó munkát és ezeket a programokat közös örömmel tudja megélni 

szülő és gyermek. Fontosnak tartom, hogy a gyermek a családban megfelelő helyen legyen, 
érzelmi biztonságban nevelődjön, ehhez elengedhetetlen, hogy a szülő lássa a gyermeke 
mindennapjait. Sajnos a rossz sztereotípiák ellen folyamatosan tenni és bizonyítani kell. Sokat 

dolgoztam óvónő társammal együtt azon, hogy az a nézet, hogy az óvónő csak fél napot 
dolgozik és egész nyáron otthon van megváltozzon. Úgy gondolom, hogy ez a törekvés jó 
irányba haladt, bár ez a pandémiás helyzet nem tett túl jót a szakma presztízsének. Mivel ebben 
a hosszú intézmény bezárási szakaszban nem tudta ellátni a megőrzés funkciót. A szülők 
számára a megőrzés funkció a legfontosabb. 
Kellően innovatívnak érzem magam az infokommunikációs eszközök használatában, 
biztonsággal alkalmazom.  

Hagyományőrzésben nem vagyok kellően elmélyült. Nem ismerem a tájegységünk néptánc 
kultúráját.  Igyekszem az értékeket megőrizni és átadni. Érték átadásnak gondolom azt, hogy a 
gyermekek ismerjék meg a tájegység természeti kincseit. 
Indokolatlanul alább hagyott a hangszeres játékom (furulya) az őszi hónapokban, aminek nem 
a sikertelenség volt az oka. A tél beálltával rendszeresen használtam, ami nagyon motiválóan 
hatott a gyermekekre. Heti több alakalommal előkerül a hangszer. A gyermekek kezébe is 
szívesen adok ritmus hangszereket. Zenehallgatásra szívesen énekelek a magyar népdalokból, 
vagy a hallgatunk youtube csatornáról igényes népzenei előadókat. Továbbra is azt gondolom, 
hogy a Forrai Katalin féle gyűjtemény alapja az óvodai zenei nevelésnek. A könyv első negyven 
oldalán található módszertan a mai napig helyt álló.  
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Részt veszek a BÖCS és a Tehetség munkaközösségek munkájában. Szívesen vállalok 
feladatokat, számítógépes ismereteimet felhasználva.  
A Tudóska műhely vezetése az én feladatom, amit nagyon jó szívvel és lelkesedéssel végzek.  
 

Pirtó, 2020.05.28.  
 

Kissné Papp Edit 
óvodapedagógus 

 



 

 

 

12.) melléklet 

Fejlesztőpedagógus szakmai 
BESZÁMOLÓ 

2019/2020-as tanév végi 
 
A 2019/2020-as tanévben a Százszorszép Óvodák három tagintézményében végeztem 
fejlesztőpedagógusi munkám. Hétfő- Kedd - Szerda Felsővárosi, Csütörtök Csipkeházi, 
Pénteken a Pirtói Óvodában. 
Tanév elején a csoportvezető kolléganőkkel, minden fejlesztendő gyermekkel kapcsolatban 
megbeszéltük a feladatokat, célokat, hivatalos eljárás menetét. Az egyéni fejlesztési terveket 
elkészítettem. 
A tanév eleji szülői értekezleteken részt vettem. Különös hangsúlyt kapott az új törvényi 
változások értelmezése. 
A BTMN - es gyermekekkel egyéni és mikro csoportos formában végeztem a munkám. A 
Pedagógiai Szolgálat által ajánlott, előírt óraszámban és javasolt területeken. Tagóvodánként, 
csoportonként az alábbi felosztásban. 
Felsővárosi Óvoda: 

- Szilva csoport: 2 BTMN- s, 7 tehetségígéretes gyermek 

- Szamóca csoport: 2 BTMN -s gyermek 

- Szőlő csoport: 1 BTMN –s, 1 SNI –s gyermek 

- Körte csoport: 5 BTMN – s, 2 – SNI-s, 5 tehetségígéretes gyermek 

- Alma csoport: 4 BTMN- s, 1 SNI-s, 2 tehetségígéretes gyermek 

 

Csipkeházi Óvoda: 
- Tulipán csoport: 7 BTMN -s gyermek 

- Pillangó csoport: 1 BTMN- s gyermek 

- Maci csoport: 3 BTMN –s, 7 tehetségígéretes gyermek 

 

Pirtói Óvoda:  
- 5 BTMN- s 2 SNI- s gyermek 

A 2019/ 20-as tanév során a három tagóvodában, összesen ellátásban részesült gyermekek 
létszáma a következő: 

- BTMN: 30 gyermek 

- SNI: 6 gyermek 

- BTMN P.Sz.: 3 gyermek 

 

Három (3) BTMN-es gyermek, a Pedagógiai Szakszolgálatban részesült fejlesztésben a tanév 
során. Hat (6) SNI-s gyermeket egy utazó gyógypedagógus látta el a két tagóvodában. 
DIFER mérést elsősorban a BTMN-es felterjesztésre javasolt gyermekeknél végeztem. Szükség 
esetén a hiányosságok okának feltárása érdekében szakemberhez irányítottam, - Pedagógiai 
Szakszolgálathoz, melyet minden esetben elfogadtak a szülők. A Szakszolgálattól minden 
esetben írásos szakvéleményt kapott intézményünk. 
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A csoportvezető óvónők lehetőséget biztosítottak a tehetségígéretekkel való foglalkozásra, heti 
1 órában, a csipkeházi és a felsővárosi óvodában. Összesen 21 nagycsoportos gyermekkel 
sikerült megvalósítani a programot.   

- Maci csoport 7fő,  
- Szilva csoport 7 fő,  
- Alma csoport 2 fő,  
- Körte csoport 5 fő.  

 

A 2020/2021-es tanévben esedékes BTMN-s, SNI-s felülvizsgálati vizsgálatot igénylő 
gyermekek kérelmeit, szülői egyeztetés, az óvodavezetővel és a kolleganőkkel való 
megbeszélés, aláírás után 2020. június 30-ig benyújtom a bajai Szakértői Bizottsághoz és a 
kiskunhalasi Pedagógiai Szakszolgálathoz. Tervezett létszám,25 BTMN- es gyermek, 5 SNI-is 
gyermek. A kérelmek feldolgozása folyamatban van. 
A törvényi változásokhoz alkalmazkodások miatt eseménydús, változatos, hatékony volt a 
2019/20-as tanév. A gyermekek beiskolázása a szülők és a pedagógusok egyöntetű 
elégedettségére, sikeresen megvalósult, Hosszú 5 hónapos folyamat eredményeként. 
2020. március 16-án a COVID – 19 vírus megjelenése miatt óvodánk bezárt.  
Az otthon tartózkodás ideje alatt 7 szülő folyamatosan kért segítséget, anyagot a gyermeke 
foglalkoztatásához. Amint az óvodánk kislétszámban újra fogadott gyermekeket 2020. 05. 04-
től, erre személyesen is alkalom nyílt az érintettek számára.  
 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását! 
 

Kiskunhalas, 2020. 05.27. 
 

Szabóné Vér Éva 

fejlesztőpedagógus 
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eredményeinek összefoglalója  

(2019-2020) 

 

MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK: 

Állatok Világnapja 

 

Október 4. az állatok világnapja. A megemlékezés célja, hogy az ember és állat közötti barátság 
erősödjön, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. 

Szüret  

 

A napokban ismét voltunk szüretelni Soltvadkerten 

A tőkéről levágott szőlőt megkóstoltuk, ízletesnek találtuk, ezért néhány puttonnyi gyümölcsöt az 
oviba is vittünk, ahol Józsi bácsi és Lajos bácsi nekilátott a szőlőlé leszűréséhez a vásári 
forgatagban. 

 

A must gyorsan fogyott, az édes nedűt kivétel nélkül mindenki megkóstolta, így még a vásár is jobb 
hangulatban telt, ahol ismét gyümölcsért vásárolhattak különféle, kézműves termékeket a 
gyermekek 

 

 

Óvodánk hagyományos szüreti vásárát 2019. szeptember 25-én, szerdán délelőtt rendezzük meg. 
A színes forgatagban táncolhattok, dalolhattok, megismerkedhettek a mustkészítés titkaival, 
valamint az ovis társaitok által készített vásárfiákból is válogathattok. 

 

 

http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=221364
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=221343


 

Autómentes nap 

 

                 

 

Szeptember 20-án az Európai Autómentes Nap alkalmából idén is színes programok várták a 
gyermekeket a főtéren. Óvodánk Környezeti Munkaközösségének tagjai is készültek feladatokkal az 
ovis korosztálynak: motorozás, illetve a „Talpas Tanösvény”-en való kalandozás várta a legkisebbeket. 
Ezen kívül a gyerekek a főtéren kipróbálhatták a biciklizést, falmászást, buszos utazást. 
Ismerkedhettek a közlekedési táblákkal. Imitált baleseti helyszínen mondták el véleményüket, 
elektromos autókat próbálhattak ki. Az aszfalt rajzolás és sántaiskolázás is népszerű volt körükben. 

 

Nálunk járt a Mikulás! 

 

           
 

Az idei évben is, mint mindig izgatottan várta gyermek, felnőtt a Mikulás érkezését az óvodába. 
 

A jeles napot a folyamatos ráhangolódás, izgatott készülődés előzte meg. A gyermekek verseket, 
dalokat tanultak a Mikulás fogadására. Az óvodapedagógusok, mint minden évben, a jeles naphoz 
kapcsolódva mesejátékkal készültek. Ebben az évben a Mikulás kesztyűje című mese került 
feldolgozásra, majd előadásra. 
Nagy örömmel fogadták a gyermekek a mesejátékot, melybe a szereplők időnként bevonták őket. 
A mese végére megérkezett a várva várt Mikulás. Dalokkal, versekkel és még hangszeres játékkal is 
köszöntötték őt az ovisok. A legkisebbek a bölcsődések is kíváncsian nézték a jó öreg nagyszakállút. 
furulyaszót, majd ő is átadta ajándékait és már indult is tovább, hiszen sok – sok gyermek várta még.  

 

 

 

 

 

 

 

40 év a nevelés szolgálatában 

http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=221336
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=221651
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=221595
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/221336_2.jpg
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/221336_3.jpg
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/221336_4.jpg
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/221651_2.jpg
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/221651.jpg
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/221651_4.jpg


 

 

Óvodánk megnyitásának 40. évfordulójának megünneplésére gyűltek egybe az intézmény korábbi és 
jelenlegi dolgozói november 15-én délután. 
Szeriné Ferencsik Yvette és Varga Margit köszöntője után filmnézéssel kezdődött a program, melyben 
a készítők igyekeztek a 40 év történéseinek rövid, ám annál vidámabb összefoglalására. 
Ezután került sor az óvoda családfájának felavatására, ahová az innen nyugdíjba vonult pedagógus 
kollégák neve került fel. Nekik emléklappal köszönte meg az intézmény a sokéves fáradozásukat. 
A továbbiakban kellemes hangulatban folyt a régi és új kollégák, rég nem látott ismerősök 
beszélgetése, a régi emlékek felidézése. 
Születésnap nem múlhat torta nélkül, a jelenlévők vidám éneke és a tűzijáték kihunyása után, 
mindenki megkóstolhatta az intézmény születésnapi tortáját. 
Köszönjük, hogy sokan elfogadták meghívásunkat és jelenlétével megtisztelték közösségünket! 

 

Márton-napi lámpás felvonulás  

                        
 

Szerda este megtelt apró fényekkel az óvoda környéke.  
Az óvó nénik és a gyerekek idén is gondosan elkészítették saját kezűleg kicsiny lámpásaikat, melyek 
kiosztása után kezdődhetett is a lámpás menet. A világító, éneklő felvonulók körbesétálták az óvodát, 
mely során a gyermekek nagyon izgatottak voltak, hiszen sötétben sétálni nagyon izgalmas, a 
közösség ereje pedig még varázslatosabbá tette a felvonulást. 
A séta végeztével elkezdődött a táncház, ahol népi gyermekdalokra mulathattak kicsik és nagyok. 
Ezután forró tea várta a gyermekeket, fűszeres lélekmelegítő a felnőtteket. Zsíros kenyér, ’Luca féle’ 
kürtös kalács és mindenféle jó várta azt, aki megéhezett a nagy izgalomban. Mindenkinek jutott egy 
jó falat, egy melengető korty, egy kis beszélgetés. Mindez köszönhető volt annak, hogy sokan sokat 
tettek már hetekkel a rendezvény előtt. Szülők és nagylelkű felajánlók ajándékozták a díszítő 
elemeket, valamint a sok sós és édes finomságokat, sült tököket. 
Az óvoda dolgozói több napon keresztül szervezték a programot, díszítették az óvodát, annak 
érdekében, hogy minél jobb hangulatúvá tegyék Márton-napi hagyományunkat.  
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Mikulás! 

                    
 

Az idei évben is, mint mindig izgatottan várta gyermek, felnőtt a Mikulás érkezését az óvodába. 
 

Nagy örömmel fogadták a gyermekek a mesejátékot, melybe a szereplők időnként bevonták őket. 
A mese végére megérkezett a várva várt Mikulás. Dalokkal, versekkel és még hangszeres játékkal is 
köszöntötték őt az ovisok. A legkisebbek a bölcsődések is kíváncsian nézték a jó öreg nagyszakállút. 
 

 

„Luca, Luca kity-koty…” 

              

  
 

13-án (pénteken!) a Pillangó csoportosok elevenítették meg e nap hangulatát. A legkisebbek is 
ámulva nézték a népi ruhába öltözött gyerekeket, ahogy az ízléses díszlet között eljátszották nekik a 
kotyolást. Hiszen volt itt minden: ház körüli munka, énekszó, felelgetős, sok jókívánság. A pillangósok 
ajándéka minden csoport számára cserépbe elkészített vetni való búzamag, melyet átadtak nekünk.  

 

lkotó-Öröm-Évkör 

         
 

„Boldog óvó nénik, boldog gyerekek.” 

 

Avagy, ha szeretnénk gyermekeinket kiegyensúlyozottnak, örömtelinek látni, akkor azt mi módon 
tegyük? Igen, igaz a mondás, mi magunknak kell ilyenné válni! Rengeteg út, lehetőség adott e 
témában, melyből mindenki megtalálhatja a magáét. 
 

Feltöltődés… Önkifejezés… Inspiráció… 

 

Farsang 

Idén sem maradt el a farsangi forgatag. 
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Tavasz – 2020. – elmaradt közös programok 

 

Az idei tavasz szokatlan kihívások elé állított mindannyiunkat. Átalakultak hétköznapjaink. 
Elmaradnak a közös élmények, a sok játék, vidám, együtt töltött percek. A tiszta termeket nem tölti 
be gyermekzsivaj. 

A játékok elárvultan sorakoznak a polcokon. A jó idő ellenére az udvar is szokatlanul csendes. 
 

Bármennyire is hiányzunk egymásnak, a megváltozott életforma új lehetőségeket teremt a családok 
számára. Megnövekedett az együtt töltött idő, melynek értéke felbecsülhetetlen. Igyekezzünk hát jól 
kihasználni ezt az időt, észrevenni pozitívumait, új ötletekkel, tartalmas tevékenységekkel megtölteni 
megváltozott élethelyzetünket! Meséljünk, játsszunk, mozogjunk, beszélgessünk, nevessünk sokat! 

 

EGYÜTTMŰKÖDEK, SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS: 

- TALENTUM Tehetség Tanács tagság, pályázati tevékenység  
- Fazekas Mihály Általános Iskolával szakmai együttműködés - megállapodás alapján 

- Rendszeres média megjelenés Halas TV-ben (Aprók vására, Márton nap, Lucázás, Mikulás nap, 
Betlehemezés, farsang, Kisze égetés, gyerekszáj, riportok az aktualitásokról) 

- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal rendszeres kapcsolattartás 

- SNI-s gyermekekkel kapcsolatos szakmai együttműködés és nyomon követés – Pedagógiai 
Szakszolgálat, Bajai Képességvizsgáló szakértői Bizottság 

- Védőnői hálózattal való kapcsolattartás 

- Szociális segítő közfoglalkoztatott fogadása (5 fő) 
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- Együttműködés felnőttképzés lebonyolításában (gyakorlati hely és oktatási helyszín 
biztosítása) 

- Évenkénti programok: Mentők, Tűzoltók, Rendőrség  
- Városi szakértői munkacsoport tevékenységében való szakmai együttműködés 

- Városi közbiztonsági nyílt nap előkészületi munkálataiban való részvétel 
- Csordás Krisztina néptánc oktató – „zöld levelecske” néptánc szakkör és tábor 
- Lengyel Erika, Szemerédi Tünde- óvodapedagógusok,” Robottörp” robotika 

műhelyfoglalkozások és tábor 

- Civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolattartás: Kiskunhalasi Birkózó Klub, 
Labdamanó) 

- Városi rendezvényeken gyermekműsorral való megjelenés  
- Városi Óvodavezetők, Óvodák, Városi Bölcsőde, Köznevelési intézmények 

SZERVEZETFEJLESZTÉS: 

- Tehetségműhelyek működtetése (öt műhellyel) 
- Rendszeres belső szakai továbbképzések szervezése (Mozgáskotta, kézműves technikák, -

nádazás, fazekasság, nemezelés, szövés, fonás) 

- Felkészítés a portfólió írásra és a minősítésekre (óvodánk öt köznevelési szakértő vezetésével) 
- Belső önértékelési rendszer működtetése 

- Házi bemutatók szervezésével módszertani fejlesztés az óvodapedagógusok számára 

- Csapatépítő nevelőtestületi kirándulás, ünnepi összejövetelek szervezése 

- Gyakornokok mentorálasa, felkészítése az óvodapedagógusi pályára 

 

FEJLESZTÉSEK: 

- Óvodai helyiségek, bútorzatok időszakos festése 

- A tehetségműhely tevékenységeihez helyiség biztosítása a megfelelő tárgyi feltételekkel 
- Konyhai eszközök pótlása, fejlesztése 

- Udvari játékeszköz park bővítése 

- A Bajza utcai óvoda játszóeszköz ütéscsillapító gumiburkolattal való ellátása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE 

A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI (EREDMÉNYESSÉG) AZ ÓVODA MUNKATERVE ALAPJÁN 

 

A feladat, 

tevékenység  
megnevezése  

Reflexiók 

 

Az Intézmény 
dokumentumainak 

felülvizsgálata, a 
törvényi 

változásokhoz igazítva 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának, 
Házirendjének és SZMSZ-ének felülvizsgálatára és átdolgozására 
bölcsődei férőhely bővítés miatt került sor. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának és 
egyéb alapdokumentumainak 

aktualizálása és bővítése is megtörtént. 

A Pedagógiai Program következő elemeiben módosult: 

·        Egészségfejlesztési Program mellékletben való megjelenése 

·        Boldog Óvoda Program beépítése 

·        Esélyteremtő Óvoda projekt eredményeinek megjelenítése 

·        SNI-s gyermekek neveléséhez kapcsolódó elvek bővítése 

·        Intézményi eredményeink, innovációink megjelenítése 

Ennek eredményeképpen az intézmény alapdokumentumai mind 
törvényességi, mind szakmai és tartalmi szempontból megfelelnek a 
hatályos előírásoknaK 

 

Differenciált nevelés, 
fejlesztés 

Elmondható, hogy a pedagógusok módszertárába beépült a differenciálás, 
mint módszer és azt a napi nevelőmunka minden tevékenységében 
alkalmazzák.  
A nevelési évben kiemelten tárgyaljuk ezt a témát, mivel a csoport 
naplóban hangsúlyosabban kell, hogy szerepeljen. 

A vezetői látogatások tapasztalatait összegezve és a fejlesztési lapok és a 
naplók ellenőrzése alapján elmondhatjuk, hogy a differenciált nevelés, 
fejlesztés kisebb hiányosságokkal megvalósult, a fejlesztési tervek 
elkészítése nagyobb odafigyelést igényel. 

SNI-s gyermekek 

integrálása 

Minden csoportban vannak SNI-s gyermekek (19 fő).  
Az óvónők elfogadják őket és részt vesznek a fejlesztésükben a 
gyógypedagógusok segítségével. Nagy segítséget jelent a pedagógiai 
asszisztensek jelenléte. 
Fontos a fejlesztő szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, 
konzultáció (szurdopedagógus, mozgás fejlesztő szakember, logopédus, 
gyógypedagógus, autista specifikus gyógypedagógus) 



Tehetség, képesség 

kibontakoztatását 
segítő tevékenységek, 

módszerek 

 A csoportokat vezető óvónők azonosították a csoportjaikba járó 5-6-7 

éves gyerekek közül a kiemelkedő képességűeket. 
 Műhelyvezetők az azonosított gyerekeket felmérték és eredményeik 

alapján beválogatták a tehetségműhelyekbe. 
 Szülői értekezletet tartottunk a szülőknek. A tehetségműhely vezetők 

bemutatkoztak és tájékoztatták a szülőket a tevékenységekről. Video 
film levetítésével betekintést nyerhettek a műhelyekben folyó 
fejlesztésekről. 

 „Fürkész” természeti műhely beválogatási mérőeszközöket 
elkészítettük, kipróbáltuk és az első félév tevékenységeit a 
műhelyvezetőkkel közösen kidolgoztuk.  

 Csoportos tehetségpályázat IV. (Matehetsz) valósítottunk meg a 
„Vackoló” dráma tehetségműhelyben, a tanév első félévében. 

A tehetségműhelyekben megkezdődtek heti 1 alkalommal a 

tehetségtámogató tevékenységek 

Elindítottuk kísérleti jelleggel zenei tehetségműhelyünket, az első félévre 
a tevékenységeket tartalmilag összeállítottuk, melyeket kipróbáltunk 
gyakorlatban is. 

 

 2020.03.16 - tól a koronavírus járványra való tekintettel az 

országos veszélyhelyzet kihirdetése miatt a 
tehetségműhelyeink tevékenységeket nem tudtuk folytatni és 
megvalósítani. 

A „Csiribiri” művészeti tehetségműhely tevékenységei alapján egy 
Módszertani Eszköztárat készítettünk el az intézményben dolgozó 
óvodapedagógusok szakmai továbbfejlődése érdekében. 
     

 

Gyermekvédelmi 
tevékenységek 

  

 A Bóbita Óvoda és Bölcsödébe járó gyermekek száma összesen: 
283fő +14bölcsődés 

 HH gyermekek száma összesen: 14 fő 

 HHH gyermekek száma összesen:6fő 

 Veszélyeztetett gyermek: -- 
 SNI gyermekek száma: 19fő 

 Más településről bejáró gyermekek száma: 13fő 

 Kollégista gyermekek száma:1fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:43fő 

 Ingyenesen étkező gyermekek száma:252fő 

 Térítést fizető gyermekek száma:31fő 

 

 

 Mindkét intézményben az első szülői értekezleteken 
tájékoztatást nyújtunk a szülőknek a gyermekvédelmi 
támogatással kapcsolatos lehetőségekről, valamint rendszeresen 
felhívjuk a figyelmüket, a gyermekvédelmi támogatás lejáratának 
határidöjéről. 

 Az intézményeinkbe járó gyermekek 4 %-a HH, HHH, 5% SNI 

gyermek, akik fokozottabb odafigyelést igényelnek. Kiemelt 
szerepe van esetükben az egyéni differenciálásnak, fejlesztésük 
elősegítését integrált nevelés keretében valósítjuk meg.  



 Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes, 
anamnézist vesznek fel a gyermekekről, a szülőkkel közösen. 
Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek 
viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy 
bármilyen változásra, amely az óvodai élet alatt a gyermek 

életében szokatlan, kirívó. A HH, HHH gyermekek helyzete 
elsősorban szociális körülményekből (a rendezetlen anyagi 
háttérből, a rendezetlen lakás körülményekből) adódik, de 
megfigyelhető az ehhez kapcsolódó alacsony iskolázottság, illetve 
a különböző mentálhigiénés problémák is, és egyéb 
krízishelyzetek, a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi 
fejlődését akadályozó tényezők. 

 Az óvoda gyermekvédelmi felelősei és az óvodapedagógusok, 
rendszeresen és kölcsönösen megkeresik egymást az érintett 
gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosítása, valamint az 
információk hitelessége szempontjából. Ha szükséges, 
esetmegbeszélésre kerül sor, amelyen az intézményvezető is 
részt vesz. 

 A 2018/2019. tanévtől intézményünkben is tevékenykedik óvodai 
szociális segítő, aki rendszeresen fogadóórát tart 
intézményünkben és részt vett minden csoport szülői 
értekezletén, ahol tájékoztatta a szülőket tevékenységéről, 
feladatairól.  

 Gyermekvédelmi jelzés 4 alkalommal történt 2019-ben, az 

intézményünkbe járó két testvér kapcsán. Esetmegbeszélést is 
tartottunk intézményünkben, amelyen részt vett a 
családgondozó, és a gyermekek óvodapedagógusai, az 
intézményvezető, a gyermekvédelmi felelős, valamint 
intézményünk szociális segítője. A szociális segítő ezután heti egy 
alkalommal megfigyelte a gyermekek viselkedését a 
csoportjukban, egyénileg is foglalkozott velük. Újabb 
esetmegbeszélés kapcsán, ahol már a többi intézmény 
képviselője is részt vett, az a határozat született, hogy a mi 
intézményünkbe járó gyermekek részére kollégiumi elhelyezés 
lesz biztosítva és elindul a védelembe vételük. 

 A hatékonyabb együttműködés érdekében javaslatunk a 
továbbiakban is, hogy a helyi gyermekjóléti szolgálat mindig  
jelezzen a befogadó intézménynek, hogyha a család, a gyermek 
gondozás vagy védelem alatt áll, és  ki a családgondozó. 

 A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában 
segítségünkre vannak a városunkban működő 
gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények: Városi 
Gyámhivatal, Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, 
Védőnői szolgálat, Rendőrség. Ezen intézmények ügyintézőivel, 
dolgozóival, az esetek függvényében tartjuk a kapcsolatot, 
szóban, és írásban. 

 Több gyermek, családjával együtt a Családok Átmeneti 
Otthonában lakik. Az ott lakó gyermekek esetében jó kapcsolatot 
ápolunk az intézményben dolgozó családgondozókkal. 

 A cigány származású gyermekek óvodába járásának fontosságát 
kiemelten kezeljük. Hiányzásuk esetén a szociális hálózattal, az 
utca bizalmiakkal hatékonyan tudunk együttműködni. 



 Ebben a tanévben a külterületi, tanköteles gyermekek 

tekintetében, továbbra is jellemző a rendszeres óvodába járás, 
általában csak betegség, vagy a rossz időjárási viszonyok miatt 
hiányoznak. 

 Kollégista gyermekeink nevelésében partnerként tekintünk a 
Bernáth Lajos Kollégium vezetőjére, nevelőire. A problémák 
gyors megoldásában, mindig hatékony segítségünkre vannak. 

 Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Védőnői szolgálattal, 
tapasztalataink szerint a gyermekek gondozása több esetben 
nem megfelelő módon történik, ebben az évben is találtunk több 
fejtetűvel fertőzött gyermeket. 

 Az előző évekhez képest, továbbra is jellemző, hogy magas az 
intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek száma. 
Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel együtt közösen próbáljunk 
hatékony segítséget nyújtani az érintett családoknak. 

 

Elégedettségmérés 

 

 A március hónapban kialakult járványügyi helyzet miatt nem 
tudtuk megvalósítani 

 

Kapcsolattartás a 

szülőkkel, szakmai 
szervezetekkel, segítő 

munkatársakkal 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás módja a napi 
óvodapedagógusi kommunikáción túl a szülői értekezletek, 
fogadó órák, családi nap és nyílt nap keretében történt meg.  

 A járvány megjelenésével egy időben a különböző online 
kommunikációs platformok nagyobb szerephez jutottak. 

Az óvodában 
szervezett 

hagyományos 

programok, 

ünnepélyek 

A megvalósult hagyományőrző ünnepeink, jelesnapjaink: 
1. Aprók vására és tánca  Időpont:2019. szeptember 25. 
2. Márton napi vigasság Időpont: 2019. november 07. 

3. Advent, karácsony hava 

 Mikulás napja: Ajándék mesedramatizálással készültünk, ami a 
csiga-biga csoport szervezésében, meg is valósult. A Bajza utcai 
Óvodában, a Mókus csoport szervezte a Mikulásváró délelőttöt. 

 Adventi vásárt idén, csak a Bajza utcai óvoda szervezett. 
 Luca napi kotyolást a Pillangó csoport játszotta el. Színvonalas 

népi játék összeállítással készültek. 
  Bajza utcai óvodában a Pillangó csoport lucázott 
 Karácsony napján az adventi időszak zárásaként, színvonalas 

díszletek között egy karácsonyi mesejátékkal lepték meg a 

gyermekeket az óvónők. A műsor szervezője, összeállítója az Alma 
csoport volt. A Bajza utcai óvodában a Maci csoport szervezte a 
karácsonyi ünnepüket. 

 

4. Farsang 

            Időpont: 2020. február 22. 
 

Eddigi hagyományainkhoz híven, idén is a moziban tartottuk farsangunkat, 

a fellépő csoportok, rendkívül szép és látványos előadásokat mutattak be, 
a farsangi néphagyományaink, népi játékaink felelevenítésével. A Bajza 
utcai óvodában is hagyományőrző, népies farsangot tartottak az 



óvodapedagógusok, táncházat is szerveztek. Hagyományőrző farsangi 
álarcok minden csoportban készültek idén is. 
A kiszebábbal a Napocska csoportosok járták körbe az óvodai csoportokat 
a hozzá illő népi viseletben, rigmusokkal, dalokkal, jókívánságokkal kísérve. 
A Kiszét az udvaron égettük el közösen, a hamvazó szerdán. 
 

A munkatervben megfogalmazott célokat, feladatokat megvalósítottuk 
egészen 2020 márciusáig. Az ezután következő programok a kialakult 
járványhelyzetre tekintettel elmaradtak.  

Az óvoda 
belsőellenőrzése, 

egyéb szervek 

ellenőrzései 

 

Kiemelt célunk volt: A gyermekek óvodai életével és fejlődésével 
kapcsolatos szülői tájékoztatás hatékonyságának fejlesztése, valamint a 
lemaradó gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó feladataink szélesebb 
körű megismertetése a szülőkkel. (szülői elégedettség mérés adatai is 
indokolták a kitűzött fejlesztési célokat) 
Kitűzött feladataink a következőképpen valósultak meg: 
 

 Felülvizsgáltuk a szülői tájékoztatás helyi gyakorlatát, mely 
eredményeképpen szükségesnek láttuk hatékonyabb módszerek, 
segédanyagok kidolgozását.  
 

 Elkészült a pedagógusaink számára egy szülői értekezlethez 
használható segédanyag, mely segíti a szülői tájékoztatást, hisz 
számos hasznos információt tartalmaz óvodánk nevelési elveiről, 
céljairól, eredményeiről, felzárkóztató/tehetségfejlesztő 
munkánkról… 

 

 A gyermekek félévente történő értékeléséhez értékelő lapokat 
állítottunk össze, mely tartalmazza a gyermek fejlődésével 
kapcsolatos megállapításokat, az erős - és a fejlesztésre szoruló 
képességterületeket, valamint a fejlesztés további főbb feladatait. 
A szülők fogadóra keretében részletesen megismerhetik ezek 
tartalmát, az óvónőkkel közösen beszélhetik meg a gyermek 
további fejlesztésével kapcsolatos tennivalókat, javaslatokat. A 
féléves értékelő lapok az Egyéni fejlődési naplóban kaptak helyet, 
így jól követhető a gyermek fejlődésének alakulása. 
 

 Új módszert dolgoztunk ki a fogadórákra való jelentkezés 
hatékonyabbá tétele érdekében.  

 

 Érzelmi-és mentálhigiénés fejlődés érdekében olyan programokat 
szerveztünk, mely lelki önsegítő módszerek megismerésében és 
alkalmazásában segíti az óvónőket és általuk a gyermekeket is. 
Belső továbbképzést tartott Blank Zita kolléganőnk a 
művészetterápia óvodai alkalmazásának megismerésére. A 
program nagy sikert aratott a nevelőtestület körében, s vélhetően 
a megismert technikák sokat segítenek majd a napi munkánkban, 
és a mentális fejlődésben/fejlesztésben.  
 

 Boldogságóra Program”-hoz való csatlakozásunk megtörtént, de 
sajnos a program megismertetését szolgáló - Hardiné Grizák Ivett, 



a programban résztvevő munkatársunk tudásmegosztó 
foglalkozása a koronavírus járvány miatt elmaradt. 
 

 Az ünnepeink élményközpontú innovatív megvalósítására 
tervezett Húsvéti program és a „Nemzeti összetartozás napjára” 
tervezett módszertani segédanyag összeállítása– a koronavírus 
járvány miatt – elmaradt, melyet a következő nevelési évben 
igyekszünk pótolni. 

 

Gazdasági ellenőrzések:  
 költségvetés ésszerű tervezése, folyamatos felülvizsgálata  
 helység leltárok napra kész vezetése  
 gazdaságos, pazarlás mentes működés (az interneten is 

megtalálható szakmai anyagok használata)  
  

Tanügy-igazgatási ellenőrzések:  
Az ellenőrzések az alábbi területeken történtek:  
tanköteles korú gyerekek hiányzásainak igazolása, kedvezményezettek 
nyomon követése, oktatási azonosító számok igénylése a gyermekeknek. 
TAJ számok megléte 

KIR rendszerbe adatszolgáltatás 

Munkaügyi ellenőrzések:  
Munkaköri leírások aktualizálása  
Annak megállapítása, hogy a kedvezményes étkezést  
igénybevevők nyilvántartása alátámasztja-e a kedvezményre való 
jogosultságokat (Szabályszerűségi ellenőrzés)  
 

Személyi anyagok felülvizsgálata 

 

A szülői (munka) 
közösséggel való 

együttműködés 

 

A szülői munkaközösséggel való együttműködés a munkatervünk 
véleményezésére, a dokumentumok elfogadtatására irányult. 
Az óvodai nyílt rendezvényeken lehetőséget biztosítunk a részvételre.   
 

Gazdálkodási 
feladatok 

 

A költségvetés hatékony és takarékos felhasználására törekedtünk. Az 
eszközbeszerzéseknél az ésszerűség, a tartósság volt irányadó.  
Védőruha a dolgozóknak biztosított 
A dolgozók számára étkezési hozzájárulás biztosított 

 

 

 

 

 

 

 



 ÉRTEKEZLETEK: 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA 

 

 

 

Időpont Téma Résztvevők Felelős Helyszín
Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika, Huczekné Törköly Tímea
Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika, Huczekné Törköly Tímea

Óvodai dajkák
Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák
Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák
Pedagógiai asszisztensek

Kuruc Vitézek tér 17.

 Aktuális fealadatok megbeszélése 

4 2019.10.16 Munka - és tűzvédelmi oktatás Alkalmazotti közösség Szeriné Ferencsik Yvette Kuruc Vitézek tér 17.

1 2019.09.02  Aktuális fealadatok megbeszélése Nevelőtestület/delelőttös 
óvónők

NevelőtestületTanévnyitó értekezlet

4 Kuruc Vitézek tér. 17.

Féléves nevelőtestületi értekezlet

HACCP oktatás Óvodai dajkák

Nevelőtestület

Szeriné Ferencsik Yvette

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér 17.Szeriné Ferencsik Yvette

Tanév rendjének megbeszélése

Kuruc Vitézek tér. 17.

2019.09.02

2019.09.18

2020.01.21

2019.10.15

2

3

5 Szeriné Ferencsik Yvette

Nevelőtestület/délutános 
óvónők

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér. 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

2020.06.12

Éves munka értékelése, nyári feladatok 
megbeszélése Szeriné Ferencsik Yvette

7

Szeriné Ferencsik Yvette

Szeriné Ferencsik Yvette

2019.09.03

2020.01.25

NevelőtestületTanévzáró értekezlet Szeriné Ferencsik Yvette

Aktuális feladatok megbeszélése

1

2



 

 

 

 

MELLÉLLETEK 

 

 

1. Hagyományápoló munkaközösség beszámolója 

2. Külső világ megismerése és egészséges életmódra nevelés munkaközösség beszámolója 

3. Képességfejlesztő munkaközösség beszámolója 

4. Minőségbiztosítás munkaközösség beszámolója 

5. Tehetségfejlesztő munkaközösség beszámolója 

6. Ovi újság munkaközösség beszámolója 

 

 

 

                                                                                    

Szeriné Ferencsik Yvette 

     Intézményvezető 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. június 28. 



NÉPHAGYOMÁNYÁPOLÓ MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 



 

Néphagyomány éltető munkaközösség éves 
tervének értékelése 

2019-2020. tanév 

 

 

 

A néphagyomány éltető munkaközösség programja a jeles napokra épül, a pedagógiai 

programunkhoz kapcsolódó jeles napokat dolgozzuk fel a tanév során. Fontosnak tartjuk, hogy 

a gyermekeink átéljék, megéljék a magyar nép hagyományait, a népszokásainkat. 

Természetesen mindez a korosztályuknak megfelelő szinten, játékos formában történt ebben a 

tanévben is. Célom volt, hogy a szülőkkel szorosabb együtt működést alakítsunk ki, 

segítségükre eddig is számíthattunk, de ez után még inkább azt szorgalmazzuk, hogy a 

néphagyományok megismerésében tevékenyen vegyenek részt, együtt éljék meg gyermekükkel 

a jeles napok ünneppé emelkedését. 

A kialakult járványhelyzet miatt márciustól a tervezett programjaink, ünnepeink elmaradtak. 

 

A megvalósult hagyományőrző ünnepeink, jelesnapjaink: 

1. Aprók vására és tánca 

           Időpont:2019. szeptember 25. 

Szent Mihály napjához kapcsolódva, óvodánk első közös ünnepe az Aprók vására és tánca. A 
vásári hívogatót a Halacska csoport óvónői szervezték. A vásárra való készülődés kapcsán a 
csoportok óvodapedagógusaival, a munkaközösség tagjaival megbeszélést tartottunk. 
Megbeszéltük a teendőket: plakát készítés, dekoráció gyűjtése, „áruk” készítése, helyi TV 
értesítése a vásár időpontjáról, udvar dekorálása, népi ruházat előkészítése, táncház szervezése, 
szőlő préselés, must kóstolás. A felelősöket megválasztottuk, velük többször is megbeszélést 
tartottunk. A projektzárásaként került megrendezésre az Aprók vására és tánca. A gyermekek 



számára élményt nyújtottunk a programokkal, s azzal, hogy az általuk készített portékákat 
árusíthatták.(az árukat egy gyümölcsért árusították egymás között). Az árusított termékek 
színvonalasok voltak, egy-egy népi kismesterség köré csoportosítva készültek. Az árusító 
asztalok, a gyermekek és a felnőttek ruházata is a népies hangulatot tükrözték. A táncházat 
rendeztünk Csordás Krisztina vezetésével. Ezen a programon a Bajza utcai Óvoda 
nagycsoportosai is részt vettek.  

 

 

2. Márton napi vigasság 

            Időpont: 2019. november 07. 

Az udvari dekoráció idén is nagyon megemelte az ünnep hangulatát, a munkaközösségünk 
tagjai aktívan, kreatívan vettek részt, a tervezésben, kivitelezésben. A szülőkre nagymértékben 
számíthattunk az eszközök, termények, sütemények gyűjtése során. 
Jó ötletnek bizonyult és idén is nagy sikere volt a szülők, pedagógusok körében, a 

kürtőskalácsos részvételének, ezen az estén, sajnos a tavaly meghívott kenyérlángos készítő 
idén nem tudott jelen lenni programunkon. Az esemény gördülékenyen lezajlott, a lámpás 
felvonulás, a népi táncos szülő által vezetett táncház, mind, mind élményt nyújtott a szülőknek, 
gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt. Bebizonyosodott, hogy a készülődés, az 
ünnepvárás, a közös ünneplés közelebb hozza egymáshoz a gyermekeket és a felnőtteket.  
 

3. Advent, karácsony hava 

 Mikulás napja: Ajándék mesedramatizálással készültünk, ami a csiga-biga csoport 

szervezésében, meg is valósult. A Bajza utcai Óvodában, a Mókus csoport szervezte a 

Mikulásváró délelőttöt. 
 Adventi vásárt idén, csak a Bajza utcai óvoda szervezett. 
 Luca napi kotyolást a Pillangó csoport játszotta el. Színvonalas népi játék 

összeállítással készültek. 
  Bajza utcai óvodában a Pillangó csoport lucázott 
 Karácsony napján az adventi időszak zárásaként, színvonalas díszletek között egy 

karácsonyi mesejátékkal lepték meg a gyermekeket az óvónők. A műsor szervezője, 
összeállítója az Alma csoport volt. A Bajza utcai óvodában a Maci csoport szervezte a 

karácsonyi ünnepüket. 
 

4. Farsang 

            Időpont: 2020. február 22. 

 

Eddigi hagyományainkhoz híven, idén is a moziban tartottuk farsangunkat, a fellépő csoportok, 

rendkívül szép és látványos előadásokat mutattak be, a farsangi néphagyományaink, népi 

játékaink felelevenítésével. A Bajza utcai óvodában is hagyományőrző, népies farsangot 
tartottak az óvodapedagógusok, táncházat is szerveztek. Hagyományőrző farsangi álarcok 

minden csoportban készültek idén is. 
A kiszebábbal a Napocska csoportosok járták körbe az óvodai csoportokat a hozzá illő népi 
viseletben, rigmusokkal, dalokkal, jókívánságokkal kísérve. A Kiszét az udvaron égettük el 
közösen, a hamvazó szerdán. 



A munkatervben megfogalmazott célokat, feladatokat megvalósítottuk egészen 2020 

márciusáig. Az ezután következő programok a kialakult járványhelyzetre tekintettel 

elmaradtak. Ezeket a jövő tanévben igyekszünk pótolni, megrendezni. Mindezek ellenére a 

programok és a visszajelzések tükrében, sikeresnek ítélem meg a megvalósított projektjeinket, 

feladatainkat. 

 A szervezett programok, a jeles napok mind hozzájárultak ahhoz, hogy az ide járó 

gyermekekben megalapozzuk a hagyományok, a népi kultúra, és a népművészet iránti 

fogékonyságot. 

 

 Kiskunhalas, 2020. június 15. 

 

 

                                                                                    

 

                                                                      Tóthné Kamara Ildikó 

Néphagyományápoló munkaközösség vezető 

 



KÜLSŐ VILÁG MEGISMERÉSE ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 
MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA    

 

 



Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

 

 

 

A környezeti nevelés munkaközösségének 2019/2020. évi 
munkatervének értékelése  

 

 

 

 

                                                 Készítette: Huczekné Törköly Tímea 
                                                                                                  Munkaközösség vezető 

 



A munkaközösség tagjai: 

 

 Ágoston Kornélné 

 Blank Zita 

 Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia 

 Csapi Antalné 

 Deli Zita 

 Huczekné Törköly Tímea  

 Németh Zoltánné 

 Péterné Raáb Beáta 

 Rékasiné Szalma Mariann 

 Szakál Mónika 

 Vincze Boglárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A környezeti nevelés munkaközösségének 2018/2019. évi munkatervének 
értékelése  

 

A 2019/2020-s nevelési évben 2 kiemelt tevékenységet terveztünk.  

2019 október 04-én az Állatok világnapjához kapcsolódva szerveztük meg a Nálatok laknak-e 

állatok? programot, melynek célja az óvodáskorú gyermekek szemléletformálása, állatvédő 
szemléletmód megalapozása, az ember és állat közötti barátság, felelősségvállalás erősítése. 

 A projekt tevékenységei magában foglalták a gyermekek felkészítését ( beszélgetőkör, 

állatsimogató, saját élmények, fényképek gyűjtése, kiállítása), illetve a szülők bevonását is. A  

programnak köszönhetően megvalósult a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület támogatása a szülők 
bevonásával. Az intézmény méreteihez képest is nagymennyiségű állateledel gyűlt össze, 
melyet az egyesület tagjai örömmel fogadtak. 

A program eredményeképpen a gyermekek szemléletformálása ( önzetlenség, támogatói 
magatartás megerősítése) mellett megerősítettük a jó kapcsolatunkat a Kiskunhalasi Állatvédő 
Egyesülettel, akik - az állatvédelem területén - nélkülözhetetlen munkát végeznek 
településünkön. 

A másik kiemelt tevékenységünk a Fürkész tehetségműhely jó gyakorlatának 
tudásmegosztása, melynek célja a Jó gyakorlat részletes ismertetése a munkaközösség 
tagjaival, tapasztalatok megosztása, kérdések tisztázása szakmai beszélgetés a témához 
kapcsolódóan. Ezt a programot  a következő nevelési évre halasztottunk az érintett kolléganő 
áldott állapota miatt. Munkatársunk a rendelkezésünk bocsájtotta a tehetségműhelyhez 
kapcsolódó foglalkozásterveit, melyeket a jövőben fogunk felhasználni a környezeti nevelés 
területén.  

2020 szeptember 23-án  ismételten lehetőségünk nyílt arra, hogy nagycsoportosaink részt 
vegyenek az őszi betakarítási munkákban, vagyis Kiskőrösön szőlőt szüreteljenek. Ovisaink 

élményekkel gazdagodva érkeztek vissza intézményünkbe. 

A városi Autómentes Napon 2019.09.20-án munkaközösségünk 4 tagja  különböző játékos 

tevékenységekkel segítette a városszintű program megvalósulását. 

Óvodánkban továbbra is mindkét épületünkben működik a Madár- Barát Kert program. Télen 
madáretetéssel, nyáron madáritatással könnyítjük meg a madarak életét. 

Az úszásoktatást és a különtornát idén is megszerveztük nagycsoportosaink számára, hogy 
még több területen valósuljanak meg az egészséges életmódra nevelésre vonatkozó céljaink 
intézményünkben. 



2020 őszén tovább folytatódott a Halas és Környéke Gazdakör támogatásával megvalósuló 
Óvodakert program. A feltételek megteremtése mellett, a szakemberek segítségét is 
biztosították számunkra, így a gyermekek  növénygazdálkodási szakember támogatásával 
gondozhatták -egyénileg kialakított- kiskertjeiket. A kiskertek gondozása mellett a gyógy és 
fűszernövénykert gondozásával is gazdagodhattak óvodásaink ezen a területen. 

 

Az  EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban című 
pályázat kapcsán több regionális rendezvény helyszíneként támogattuk a pályázat 
megvalósulását, azonban a tavaszi programok a pandémiás korlátozások miatt elmaradtak. 
megvalósításuk valószínűleg az őszi időszakban kerül megrendezésre. 

 

Kiskunhalas, 2020.06.15.                                                                                                                                                        

                                                                            ---------------------------------------------------------- 

                                                                                           munkaközösségvezető 
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A „Képességfejlesztés módszerei” munkaközösség 2019-2020. évi munkájának 

értékelése 

A 2019-2020-es nevelési évben az Alma csoport (5-6 évesek) és a Logikai tehetségműhely 
gyermekei tapasztalhatták meg a program élményeit. A program sikerességének érdekében 
továbbra is szorosan együttműködtünk munkánk során a Tehetségfejlesztés, és a 
Minőségfejlesztés munkaközösség tagjaival is.  

Több kolléganőnek is lehetősége nyílt részt venni 5 órás továbbképzésen, melyek 

köszönhetően megismerkedhettek a sakkjátszótér program sokszínűségével. A Bajza utcai 
telephelyünkről két kolléganő is nyitott volt a programra, és az új eszközök segítségével 
szeptembertől ők is el tudják indítani a sakkjátszótért az ottani nagycsoportos gyerekekkel. 

 

Az idei év kiemelt feladati közé tartozott ismét a nemzeti identitástudat, a keresztény 
kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés alapjainak 
erősítése. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának nemrégiben elfogadott módosítása 
tette hangsúlyosabb feladattá az óvodapedagógus, óvodák számára a fent említett változtatást. 
Ennek érdekében: 

 Húsvéti témakör 
 

Az intézményben közös programot dolgozunk volna ki az a húsvéti témakörre, mely által a 
népi hagyományápolásra helyezzük a hangsúly. A Néphagyomány éltető munkaközösség 
tagjaival közösen terveztük, szerveztük volna a programot. 

 

 A kialakult vírushelyzet miatt március 16-tól a nevelési évnek vége lett, így a tervezett 
második féléves programokat, továbbképzéseket, fejlesztéseket nem tudtuk megvalósítani. 
Bízunk benne, hogy a következő nevelési évre tervezett programok meg tudnak majd 
valósulni, és az elmaradt eseményeket is be tudjuk pótolni. 

 

 

Tapasztalatok: 

 A nagycsoportokban azok a gyerekek is motiváltak voltak a sakkjátszótér tevékenység 

iránt, akik más logikai játékokban nem szívesen vesznek részt.  



 
2 

 Az Alma csoport gyerekei már a kezdetektől érdeklődtek a játék iránt, és a szabályok 

megismerése után, nagyon gyakran választották a sakkot, mint játékot, szabad játék 

idejében. 

 Szülők visszajelzése alapján, szinte minden családnak be kellett szereznie egy sakkot 

otthonra is, hiszen az egész családot bevonták a gyerekek az újonnan tanultakba. 

 A pedagógusok visszajelzése alapján, segítséget nyújtott nekik a komplex fejlesztés 
során, bármilyen más tevékenységet könnyen párosítottak a sakkjátszótérhez, így a 
gyerekeket is könnyebben motiválták. 
 

 

Terveink között szerepel a jövőben még több képességfejlesztési módszer bevonása, mely 

pedagógiai munkákat hatékonyan segíti.  Szeretnénk az elmaradt Húsvéti témakört 

kidolgozni, szervezni, lebonyolítani a Néphagyományt éltető munkaközösséggel 

együttműködve. Reméljük jövő tavasszal lesz lehetőségünk meghívni Gergely Ildikót hogy 

tartson a nevelőtestületnek „Közösségi képzés”-t a korszerű mozgásfejlesztés érdekében. 

Szeretnénk, ha minden kolléga megismerkedne a játékos mozgás alapelveivel, és ehhez éves 

játéktervvel is gazdagodna az óvodai kincsestárunk. A képzésen való részvétel díjhoz kötött, 

melynek megvalósulását a költségvetés határoz meg. 

Végül megköszönöm a munkaközösségünk tagjainak egész éves felelősségteljes munkáját. 

 

 

Kiskunhalas, 2020.június 05.                                         ….…………………………………….. 

           Gajdacsiné Benedek Gréta 

      Képességfejlesztés módszeri munkaközösség vezetője 
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A Minőségfejlesztés munkaközösség  

2019-2020. évi munkájának értékelése 

 

Az idei nevelési évre kitűzött főbb céljaink, feladataink: 

 2019. évi tanfelügyeleti látogatásokra való felkészülés  
 a belső önértékelési munka folytatása, BECS munkájának koordinálása 

 szülői elégedettségmérés és a gyermeki igény-és elégedettségmérés lebonyolítása értékelése 

 az átdolgozott „Egyéni naplók” bevezetése, az eredmények értékelése 

 belső továbbképzések szervezése, megvalósítása 

 szakmai munkaközösségeinkkel való együttműködés  

 szülői tájékoztatás hatékonyságának fejlesztése 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó feladataink szélesebb körű 
megismertetése a szülőkkel 

 érzelmi-és mentálhigiénés fejlesztés a gyermekek és a pedagógusok körében 

 

Feladatok megvalósulásának értékelése 

 

A 2019-20. évi kiemelt nevelési feladataink értékelése: 

Kiemelt célunk volt: A gyermekek óvodai életével és fejlődésével kapcsolatos szülői tájékoztatás 
hatékonyságának fejlesztése, valamint a lemaradó gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó feladataink 
szélesebb körű megismertetése a szülőkkel. (szülői elégedettség mérés adatai is indokolták a kitűzött 
fejlesztési célokat) 
Kitűzött feladataink a következőképpen valósultak meg: 
 

 Felülvizsgáltuk a szülői tájékoztatás helyi gyakorlatát, mely eredményeképpen szükségesnek 
láttuk hatékonyabb módszerek, segédanyagok kidolgozását.  
 

 Elkészült a pedagógusaink számára egy szülői értekezlethez használható segédanyag, mely 
segíti a szülői tájékoztatást, hisz számos hasznos információt tartalmaz óvodánk nevelési 
elveiről, céljairól, eredményeiről, felzárkóztató/tehetségfejlesztő munkánkról… 

 

 A gyermekek félévente történő értékeléséhez értékelő lapokat állítottunk össze, mely 

tartalmazza a gyermek fejlődésével kapcsolatos megállapításokat, az erős - és a fejlesztésre 
szoruló képességterületeket, valamint a fejlesztés további főbb feladatait. A szülők fogadóra 
keretében részletesen megismerhetik ezek tartalmát, az óvónőkkel közösen beszélhetik meg 

a gyermek további fejlesztésével kapcsolatos tennivalókat, javaslatokat. A féléves értékelő 
lapok az Egyéni fejlődési naplóban kaptak helyet, így jól követhető a gyermek fejlődésének 
alakulása. 
 

 Új módszert dolgoztunk ki a fogadórákra való jelentkezés hatékonyabbá tétele érdekében. 
Táblázatos formában, meghatározott napokra előre bejegyezhették a szülők a számukra 
alkalmas időpontot, így mindenki számára kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé váltak ezek az 



alkalmak. Nem titkolt célunk volt a szülői érdeklődés, aktivitás fokozása is. Sajnos nem 

mondható, hogy minden csoportban elértük célunkat, viszont a nagycsoportokban 

érzékelhető javulást tapasztaltunk. 

 

 Érzelmi-és mentálhigiénés fejlődés érdekében olyan programokat szerveztünk, mely lelki 

önsegítő módszerek megismerésében és alkalmazásában segíti az óvónőket és általuk a 
gyermekeket is. Belső továbbképzést tartott Blank Zita kolléganőnk a művészetterápia óvodai 
alkalmazásának megismerésére. A program nagy sikert aratott a nevelőtestület körében, s 
vélhetően a megismert technikák sokat segítenek majd a napi munkánkban, és a mentális 

fejlődésben/fejlesztésben.  
 

 Boldogságóra Program”-hoz való csatlakozásunk megtörtént, de sajnos a program 

megismertetését szolgáló - Hardiné Grizák Ivett, a programban résztvevő munkatársunk 
tudásmegosztó foglalkozása a koronavírus járvány miatt elmaradt. 
 

 Az ünnepeink élményközpontú innovatív megvalósítására tervezett Húsvéti program és a 
„Nemzeti összetartozás napjára” tervezett módszertani segédanyag összeállítása– a 

koronavírus járvány miatt – elmaradt, melyet a következő nevelési évben igyekszünk pótolni. 
 

Belső önértékelés 

 

Az önértékelési folyamat idén főleg az újonnan érkező és a visszatérő kolléganők valamint a 

tanfelügyeleti ellenőrzésekre fókuszált.  
A felelősök megtekintették az ellenőrzés dokumentumait, elkészültek az interjúk és a kérdőívek is 
rendelkezésre állnak. 
Az informatikai felületen mindezek rögzítése megtörtént. 
A 2020. tavaszra tervezett pedagógus ellenőrzések sajnos a járványhelyzet miatt elmaradtak, melyeket 
jövőre pótolunk.  
(Bővebben: Zsigmond Márta, a BECS vezetője összefoglalója- melléklet) 
 

A belső dokumentumaink ellenőrzését önértékeléstől függetlenül kétévente folyamatosan 

elvégezzük, eredményeit értékeljük. Erre 2020-21. nevelési évben kerül sor. 

 

Belső továbbképzések –tudásmegosztás 

 

 Művészet- terápia alkalmazási lehetőségei az óvodában – Belső továbbképzés Blank Zita  
(művészeti csoport) vezetésével megvalósult. Számos hasznos technikát, módszert 
megismert a nevelőtestület, melyek a napi nevelő munka során hatékonyan 
kamatoztathatók. 

 A járványhelyzet miatt elmaradt a „Boldogságóra Program” megismerését célzó - Hardiné 
Grizák Ivett, a programban résztvevő munkatársunk tudásmegosztó foglalkozása. 

 Elmaradt az általunk kidolgozott Gyermeki igény-és elégedettségmérés módszertani 
bemutatása is (utolsó turnusnak), melyet a jövő nevelési évben pótolunk. (Felelős: 
Szemerédi Tünde) 

 

 

 

 

 

 

 



Partneri elégedettség - kérdőíves mérés 

A 2019-20. nevelési év szülői elégedettségi mérése a koronavírus járvány miatt elmaradt, a 

kérdőívezés tervezett időszakában óvodánk zárva tartott. 

 

 

Mérés-értékelés 

 

Gyermeki igény- és elégedettségmérés 

 

Sajnos a járvány miatt meghiúsult. 
 

A gyermek fejlődésének nyomon követése: 
 

 „A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” új változata került bevezetésre az idei 

nevelési évben. 
A mérőlapokon  a kompetencia területek értékeinek összesítése megtörtént.  A képességfejlődés 
mutatóinak csoportszintű  értékelését, az eredmények számszerű összegzését elvégezték az óvónők. 

A nevelőtestület véleménye alapján, ezek intézményi szintű összesítése 3 évente elegendő, mivel a 

mutatókban releváns változás csak néhány év elteltével mutatható ki. (2022-23-as nevelési évben) 

A pedagógusok féléves értékeléseire épülő fogadóórák részben megvalósultak. (I.félév) 

 

Összességében elmondható, hogy a megszokottól kissé eltérő rendben, de a lehetőségekhez mérten 
tartalmas évet zárunk. Kitűzött céljaink nagy része megvalósult, pozitív eredménnyel zárult.  
Nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben is az innovatív szemléletű minőségi nevelő-oktató munka 
megvalósítására, új, korszerű módszerek, jó gyakorlatok felkutatására és alkalmazására.   
A záró munkaközösségi megbeszélésen születtek ötletek a következő nevelési év főbb célkitűzéseire, 

feladataira (IKT óvodai alkalmazása, újszerű fejlesztési módszerek-tudásmegosztás). 
Végül megköszönöm a munkaközösségünk tagjainak egész éves felelősségteljes munkáját. 
 

 

Kiskunhalas, 2020. június 11. 

                                                                                                      
 

                                                                                                                            Lengyel Erika 

                                                                                                                 Minőségfejlesztés- munkaközösség vezetője 

 

 

 

 

 

 

  



 

MELLÉKLET 

 

Belső Önértékelési Csoport 

Az intézményi –és vezetői ellenőrzésének értékelése 

2019/2020. nevelési év 

Készítette: Zsigmond Márta 

Belső Önértékelési Csoportvezető 

 

Az idei nevelési évben az új, illetve a gyermekgondozásból visszatérő munkatársak látogatása, 

dokumentumaik ellenőrzése  a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Ezt a 2020/2021. nevelési év 

folyamán tervezzük megvalósítani. 

A vezetői önértékeléshez kapcsolódó interjú a vezetőtársakkal 2019. január hónapban lezajlott 

Benedek Gréta vezetésével. A vezetői dokumentumok elemzését Huczekné Törköly Tímea és Lengyel 

Erika intézményvezető-helyettesek végezték. A vezetőtársakkal készített interjú összegzése, valamint 

a fenntartóval készített interjú a vezetői tanfelügyelethez kapcsolódóan 2019. februárban zajlott.  

Ezt követően elvégeztük az intézményi önértékelést is Lengyel Erika vezetésével. Megtörtént az 

intézményi dokumentumok elemzése, az intézmény bejárása, a vezetővel, a pedagógusok, valamint a 

szülők képviselőivel készített interjú, a partneri elégedettségmérés melyekben minden BECS tag 

aktívan részt vett Zsigmond Márta koordinálása mellett. Az eredmények Benedek Gréta munkájának 

köszönhetően részletesen dokumentáltak. 

Ezt követően 2019. október 8-án a vezetői, és 2019. november 21-én az intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés sikeresen, igen pozitív értékelés mellett lezárult. 

A vezetői/intézményi önértékelés, a vezetői- és intézményi tanfelügyelet során elkészült 

dokumentumok digitálisan és papír alapon is rögzítésre kerültek. 

A tanfelügyeleti eredmények és javaslatok alapján önfejlesztési -és intézkedési tervek készültek a 

2020 - 2025. időintervallumra, melyek az OH által támogatott informatikai felületen feltöltésre 

kerültek. Ezekben a dokumentumokban a fejlesztési célok, valamint a célok eléréséhez szükséges 

feladatok egyaránt megfogalmazásra kerültek. 

Az óvodapedagógusok körében a dokumentáció vezetésére és a tervező munka ellenőrzésére 

kétévente, így a 2020-21. nevelési évben kerül sor. 

2019.06.15. 

                                                                                                                Zsigmond Márta- BECS vezetője 
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TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKAKÖZÖSSÉG  
ÉVES MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 

2019-2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                             

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tehetségfejlesztő műhelytevékenységek, a tudásmegosztás, innovációk Szemerédi Tünde 
tehetségfejlesztő mesterpedagógus mesterprogramjának megvalósításán keresztül történt. 

A 2019-20-as tanév első éves terveit és azok megvalósítását tartalmazza. 

 

 

Szeptember 

 

 A csoportokat vezető óvónők azonosították a csoportjaikba járó 5-6-7 éves gyerekek 
közül a kiemelkedő képességűeket. 

 Műhelyvezetők az azonosított gyerekeket felmérték és eredményeik alapján 
beválogatták a tehetségműhelyekbe. 

 Szülői értekezletet tartottunk a szülőknek. A tehetségműhely vezetők bemutatkoztak és 
tájékoztatták a szülőket a tevékenységekről. Video film levetítésével betekintést nyerhettek a 
műhelyekben folyó fejlesztésekről. 

 „Fürkész” természeti műhely beválogatási mérőeszközöket elkészítettük, kipróbáltuk és az 
első félév tevékenységeit a műhelyvezetőkkel közösen kidolgoztuk.  
Felelősök: Szakál Mónika műhelyvezető (Kuruc óvoda) 
                   Oszlár Marianna műhelyvezető (Kuruc óvoda) 
                   Csapi Antalné (Bajza utcai óvoda) 
                   Tatics Éva   (Bajza utcai óvoda)          

 Csoportos tehetségpályázat IV. (Matehetsz) valósítottunk meg a „Vackoló” dráma 
tehetségműhelyben, a tanév első félévében. 

Felelősök: Szeriné Ferencsi Yvette intézményvezető mestrepedagógus, közoktatási szakértő 

                   Szemerédi Tünde tehetségfejlesztő mesterpedagógus 

                   Benedek Gréta dráma műhelyvezető 

 

 

Október 

 A tehetségműhelyekben megkezdődtek heti 1 alkalommal a tehetségtámogató tevékenységek 

 Informatika a XXI. század óvodájában képzésen vett részt: 2019.10.17-én Szemerédi Tünde és 
Lengyel Erika mesterpedagógusok 

 

 

November 

 Az óvodai alapprogramunkhoz kapcsolódó tehetségprogram kibővítettük a „Fürkész” 
természeti területre 

Felelősök: Szemerédi Tünde tehetségfejlesztő mesterpedagógus 

                   Szakál Mónika tehetségfejlesztő pedagógus, természeti műhelyvezető 

 Baján regionális Tehetségpont találkozó volt 2020.11.7-én –Matehetsz szervezésében 

Résztvevők: Szemerédi Tünde mesterpedagógus 

                       Benedek Gréta dráma műhely vezetője 

 Elindítottuk kísérleti jelleggel zenei tehetségműhelyünket, az első félévre a tevékenységeket 

tartalmilag összeállítottuk, melyeket kipróbáltunk gyakorlatban is. 

 

Január 

 Team megbeszéléseken az első félév tapasztalatairól értekeztünk. 
 A második félév tevékenységi terveket kidolgozták a műhelyvezetők. 
 Az első féléves értékeléseket elkészítették és a szülőket tájékoztatták a gyermekek fejlődéséről 

az adott tehetségterületen az óvodapedagógusok. 



Február 

 Az elkészített második féléves tervek alapján a tehetség fejlesztő, támogató 
tevékenységeket elkezdtük, 2020.03.15-ig megvalósítottuk. 

 

      Március 

 2020.03.16 - tól a koronavírus járványra való tekintettel az országos veszélyhelyzet 
kihirdetése miatt a tehetségműhelyeink tevékenységeket nem tudtuk folytatni és 
megvalósítani. 

    

    Április 

 A „Csiribiri” művészeti tehetségműhely tevékenységei alapján egy Módszertani 
Eszköztárat készítettünk el az intézményben dolgozó óvodapedagógusok szakmai 
továbbfejlődése érdekében. 
Felelősök: Blank Zita műhelyvezető óvodapedagógus 

                   Szemerédi Tünde tehetségfejlesztő mesterpedagógus 

 A tehetségnaplókat online felületen kitöltötték és nyomtatásra megküldték a 

műhelyvezetők, melyeket lezártunk. 
     

 

 

 

 

      Kiskunhalas, 2020.05.05. 

 

 

___________________________________                             _________________________________ 

                    Szemerédi Tünde                                                                  Szeriné Ferencsik Yvette 

           Tehetségmunkaközösség vezető                                                      Igazgató 
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                   Tatics Éva   (Bajza utcai óvoda)          
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                   Szemerédi Tünde tehetségfejlesztő mesterpedagógus 
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Október 

 A tehetségműhelyekben megkezdődtek heti 1 alkalommal a tehetségtámogató tevékenységek 

 Informatika a XXI. század óvodájában képzésen vett részt: 2019.10.17-én Szemerédi Tünde és 
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November 
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Felelősök: Szemerédi Tünde tehetségfejlesztő mesterpedagógus 

                   Szakál Mónika tehetségfejlesztő pedagógus, természeti műhelyvezető 

 Baján regionális Tehetségpont találkozó volt 2020.11.7-én –Matehetsz szervezésében 

Résztvevők: Szemerédi Tünde mesterpedagógus 

                       Benedek Gréta dráma műhely vezetője 

 Elindítottuk kísérleti jelleggel zenei tehetségműhelyünket, az első félévre a tevékenységeket 

tartalmilag összeállítottuk, melyeket kipróbáltunk gyakorlatban is. 

 

Január 

 Team megbeszéléseken az első félév tapasztalatairól értekeztünk. 
 A második félév tevékenységi terveket kidolgozták a műhelyvezetők. 
 Az első féléves értékeléseket elkészítették és a szülőket tájékoztatták a gyermekek fejlődéséről 

az adott tehetségterületen az óvodapedagógusok. 



Február 

 Az elkészített második féléves tervek alapján a tehetség fejlesztő, támogató 
tevékenységeket elkezdtük, 2020.03.15-ig megvalósítottuk. 
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      Kiskunhalas, 2020.05.05. 

 

 

___________________________________                             _________________________________ 

                    Szemerédi Tünde                                                                  Szeriné Ferencsik Yvette 

           Tehetségmunkaközösség vezető                                                      Igazgató 

 



„OVI ÚJSÁG” MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

 



OVI ÚJSÁG A NETEN MUNKAKÖZÖSSÉG  

BESZÁMOLÓJA 

 A 2019-2020. NEVELÉSI ÉVRŐL 

 

Munkaközösségünk egyik kiemelt feladata jelenlegi és leendő óvodás, illetve 

bölcsődés gyermekek szüleinek tájékoztatása, az információszerzés 

megkönnyítése, valamint átfogó kép nyújtása intézményünk sokszínűségéről.  

Az idei tanévre célkitűzésünk volt, hogy az ünnepeken, kiemelkedő eseményeken 

túl a gyermekek hétköznapi életét is gyakrabban bemutassuk a honlapon. Mindez 

sajnos ebben a tanévben nem valósult meg, az első félévben az egyéb programok, 

ünnepek sűrűsége miatt, a második félévet pedig a koronavírus-járvány rövidítette 

le. Ezt a tervünket a következő tanévben szeretnénk megvalósítani. 

A tanév során a munkaközösségi tagok ötleteikkel, javaslataikkal, konkrét 

vállalásaikkal (cikkek írása, fotózás, szülők, kollégák bevonása) tették lehetővé a 

honlap eredményes működtetését. Mindenki igyekezett a hozzá közel álló témával 

színesíteni az összképet. 

Rendszeresen gyűjtötték és küldték az óvoda honlapjára felkerülő cikkeket, 

anyagokat, képeket. Figyelembe vették és igazodtak a honlap készítés tartalmi és 

formai sajátosságaihoz, követelményeihez.  

Továbbra is jól működött a korábban bevezetett jóváhagyási folyamat betartása. 

Csoportbemutatkozó szövegek, képek módosítása, új dolgozók adatainak, 

fényképének feltöltése megvalósult. 



Elkészültek az aktualitásokról a rövid, képekkel illusztrált cikkek, beszámolók, 

videófelvételek, és a fontosabb eseményekre történő előzetes felhívások. 

Segítségünkre voltak szülők és munkaközösségünkbe nem tartozó óvó nénik is, 

köszönjük a tőlük érkezett írásokat, fotókat! 

Igyekeztünk érdekes, szülőket, gyermekeket, pedagógusokat egyaránt érintő 

témákra felhívni a figyelmet. 

Köszönetet mondunk Németh Zoltán rendszergazdának, aki feltöltötte írásainkat 

óvodánk honlapjára. 

Célkitűzésünk, hogy továbbra is fontos, pontos információkkal lássuk el a 

honlapra látogatókat, hogy minél inkább betekintést nyerhessenek ezzel 

intézményünk életébe. Szeretnénk örömet szerezni a szülőknek, családtagoknak 

azzal, hogy felfedezhetik gyermekeiket írásainkban, képeken, videókon.  

 

 

Kiskunhalas, 2020. 06. 15.                               Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia 

                                                                                       munkaközösség vezető 
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2019/2020- as nevelési év értékelése. 
 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020.08.31. 
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Székhely:6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 4 sz. 

 

 

Telephelyek: 

Átlós Úti Óvoda: 6400 Kiskunhalas Átlós út 1.sz. 

Magyar Utcai Óvoda: 6400. Kiskunhalas Magyar utca 16.sz. 

Szilády Áron Utcai Óvoda:6400. Kiskunhalas Szilády Áron utca 12.sz 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020.08.31.      Ph.             Készítette: Ácsné Fehér Klára 

                                                                                                  Intézményvezető 
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Óvodai Nevelési Év Értékelés 

2019/2020 

 

Intézményünket érintő hatályos jogszabályok. 

 

2019/2020  nevelési évben hatályos jogszabályok: 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről szóló (Nkt.)    
  8. § (1-6) óvodakötelezettség, óvodai nevelés finanszírozott időkerete, 

nyitvatartási idő,   
  25. § (7) óvodai csoportok minimális-maximális átlaglétszáma,  
  49. § (1-3) óvodai felvétel, átvétel,  
  95. § (7) hatályba léptető rendelkezés,  
  1-8. sz. mellékletek.  
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.  

  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 63. fejezet 

161§ (1.), (2), (3).  

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

 

Humánerőforrás gazdálkodás eredményei: 

Intézményünkben 24 óvodapedagógus dolgozó biztosította a zavartalan szakmai működést, 

2019/2020-ban. 1 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonul, 1 fő óvodapedagógus elköltözik.           

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők 3 fő pedagógiai asszisztens, 16 fő dajka, 1 fő  
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óvodatitkár, 2 fő technikai munkatárs látta el. Két fő intézményvezető helyettes csoportban 

folyó pedagógiai tevékenysége mellett látja el a helyettesi feladatokat.  

          

             A Cigány Nemezetiségi Önkormányzatunk  1 fő szociális segítőt biztosít a cigány 

kisebbségi nemzetiségi felzárkóztatás megvalósításához. 

             A 2 fő óvodapedagógus minősítése a Ped I.-ből a Ped II.be lépéshez megtörtént.      

100% százalékos megfeleléssel sikerültek a minősítések óvodáinkban. Ez is mutatja az 

óvodapedagógusok magas szintű felkészültségét. Az önértékelések az éves tervnek 

megfelelően a betervezett kollégáknál megvalósultak, és megerősítéseket kaptunk, hogy 

óvodapedagógusaink napi szinten folyamatosan tudatos, fejlesztő, tervezett, nevelő munkát 

végeznek a gyermekek között. Az önértékelési folyamatot 2020.03.16.-tól felfüggesztettük a 

Covid 19 Vírus megjelenésére való szükséghelyzetre való tekintettel. Így az elmaradt 

önértékeléseket a következő nevelési évben fogjuk folytatni.  Egy fő óvodapedagógus kolléga 

minősítési eljárása is elmaradt, ezt a 2020/2021 nevelési év kezdetén fogja lefolytatni az 

Oktatási Hivatal által kijelőlt szakmai csoport. 

Év végi értékelés területei 

1. Pedagógiai folyamatok értékelése. 

A 2019 - 2020. Nevelési év munkaterve alapján pedagógiai feladatai, kiemelt 

feladatok értékelése. 

 Iskolára való felkészítés hangsúlyozása, tudatos, tervezett, differenciált 

fejlesztések megvalósítása mentén. 

 A kezdő kollégák megismertetése, alkalmazásának megbeszélése az érvényes 

Pedagógiai Program bemutatásával. Szakmai elmélyülés az óvodai nevelés 

területein. 

 Anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés megvalósítása kiemelt jelentőséggel a 

hagyományőrzés mentén. Mese, vers, mondák, anyagválasztásának 
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figyelemmel kísérése. Az előzőekben említett terület jelenléte az óvodai élet 

minden napjaiban hogyan épül be? 

 Kis és középső csoportban a játékon keresztül történő ismeretátadás 

folyamatos megvalósítása. 

Értékelés az intézményi önértékelés szempontjainak megfelelően. 

1. Mellékletek  

 Mérés- értékelés munkaközösség beszámolója. 

 Környezeti munkaközösség beszámolója. 

 Differenciált munkaközösség beszámolója. 

 Egészséges Életmódra nevelés munkaközösség 

beszámolója. 

 Dokumentációs munkaközösség beszámolója. 

1. Csoport gyermeklétszámok a nevelési év zárásakor: 
 

Gyermeklétszámok 

2019/2020 

Év végi létszámok. 
 

 

Ady Endre Utcai Óvoda. 
 

 

68 fő 

 

Szilády Áron Utcai Óvoda. 
 

 

77 fő 

Magyar Utcai Óvoda. 
 

 

43 fő 

Átlós Úti Óvoda. 
 

 

24 fő 

 

Összesen: 
 

 

212 fő 
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Értékelés 

 Iskolára való felkészítés hangsúlyozása, tudatos, tervezett, 

differenciált fejlesztések megvalósítása mentén. 
 

A gyermekek iskolára való felkészítése nem csak az utolsó nevelési évben történik meg. Az 

óvodai nevelés tudatos, tervszerű felépítése lehetőséget ad az egész személyiség önmagához 

való egyéni differenciált fejlesztésének. Ennek tudatában már az óvodába lépéstől igyekszünk 

apró, részletes, fejlesztéseknek helyet, időt biztosítani a napi nevelés során. Az ismeretszerzés 

tevékenységeken keresztül történik meg a játékból indítva, oda vissza érve. 

         Az óvodai élet utolsó szakasza a nagycsoport az ahol az ismereteket megszilárdítjuk, 

rögzítjük, elmélyítjük. Nagyon fontos a rendszeres óvodába járás, ami óvodáinkban egyre 

jobban megvalósul. Értem itt a hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járásának 

figyelemmel kísérését.  

      Tudatos, tervszerű felépítése az éves munkának elengedhetetlen. Ezeket az óvodai 

dokumentumokban egymásra épülve, összhangban egymással megtalálható minden 

csoportban. 

     Az Országos Óvodai Alap program kiemelt feladatként emelte ki az iskolai életrevaló 

felkészítés fontosságát. Ezt követve a helyi Óvodai Pedagógiai Programunkban is kiemeltük. 

Hatékonyságát az éves látogatások, szakmai munkaközösségek, értékelések, által 

összegezzük. 

   A 2019/2020-as nevelési év januárjában új iskolai felmentési eljárás jelent meg a 

Köznevelési Törvényben. Óvodáinkban az óvodapedagógusok, kisegítő szakemberek, 

fejlesztőpedagógusunk mindenkit időben tájékoztatott a változási eljárásról. A szülőkkel 

szorosan együtt működve ahol szükséges volt az eljárást lefolytattuk és mindenki sikeresen 

beiratkozhatott a számára, képességeinek legmegfelelőbb iskolába. Azért azt elmondhatjuk, 

hogy a felmentési kérelem beadása azon szülők körében, akik nem rendelkeznek IKT 

eszközökkel, internet hozzáféréssel, nem egyszerű. Ezen esetekben, az óvodában az 

óvodapedagógus segítségével tudták megtenni.  
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Amint már említettem az óvodai egységünkben nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni 

differenciált fejlesztésre minden területen. Minden alap dokumentumunk is kihangsúlyozza 

ezt. Ennek tudatában, tükrében végezzük fejlesztő munkánkat. A csoportnaplóban, az egyéni 

fejlődési naplóban, fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógusi fejlesztések által egyéni 

fejlesztések valósulnak meg óvodai csoportjainkban.  

     A Differ méréseket minden gyermeknél elvégeztük és ezen eredményeket feldolgozva az 

óvodai fejlesztésbe beépítettük.  

    Nagy figyelmet összpontosítunk a megfelelő szakemberek felkeresésében, a speciális 

esetekben a szülőknek segítséget, javaslatot teszünk a gyermek eredményes fejlődése 

érdekében.  

     Szükséges esetekben a gyermekek eljuttatása a különböző szakértői bizottságokhoz. 

  A szociokulturális különbségek leküzdése, hiányosságok pótlása a különböző pályázatok 

megvalósításával még nagyobb lehetőségeket biztosítottak ebben a nevelési évben. 

TOP, EFOP, Esélyteremtő Óvoda EFOP pályázatok folyamatos és rendszeres külön 

fejlesztési lehetőségeket, ismereteket biztosítottak. Ezen pályázatokban óvodapedagógusink 

aktívan kivették részüket. Sokat dolgoztak annak érdekében, hogy a gyermekek egyforma 

élményekhez jussanak. 

A felzárkóztatásban, az esélyteremtésben kiemelkedő példaértékű munkát végeztünk az év 

folyamán, most is. 

 

 A kezdő kollégák megismertetése, alkalmazásának megbeszélése 

az érvényes Pedagógiai Program bemutatásával.  

Szakmai elmélyülés az óvodai nevelés területein. 
Örömünkre van, hogy ezt a feladatot is fel vettük ebben a nevelési évben a kiemelt feladatok 

közé. Az évek folyamán folyamatosan változik az óvodapedagógusi nevelőtestület 

összetétele. A folyamatos változások eredménye képpen minden évben fiatal kezdő 

pályakezdők csatlakoznak, hozzánk diploma szerzésüket követően.  

  Munkába lépésüket tapasztalt, jó óvodapedagógus kollégák segítik, aki átveszik a 

mentorálásukat is. Fontosnak tartjuk, és segítjük a beilleszkedésüket óvodáinkban. Minden 

óvodánkban van kezdő gyakornok kolléga ki most nálunk kezdi el hivatását. Nagyon fontos, 

meghatározók az első benyomások, a bizalom, a segítség adás minden kolléga részéről.  
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Az óvodai élettel, a szakmaisággal folyamatosan találkoznak a napjaikban. Lényeges az 

összhang kialakítása, megalapozása, amely megvalósult ebben az évben is. A tapasztalt 

kollégák szívesen segítenek, a gyakornokok pedig elfogadják a javaslatokat, egymás tisztelete 

mellett.  

   A gyakornokok munka idejének hasznos kitöltése, tapasztalat cserére ad sok lehetőséget. A 

munkaközösségekben aktívan bekapcsolódtak. 

Elkezdik gyakornoki éveiket majd, mint eddig a kollégák sikeres minősítés keretein belül 

folytatják óvodapedagógusi munkájukat. 

   Nem csak kezdő óvodapedagógusok között népszerű a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, 

hanem a különböző képzésekben résztvevők között is, mint levelezős óvodapedagógus, 

nappali tagozaton gyakornoki helyként, a pedagógiai asszisztens, dajka képző területein. Több 

intézményből is érkeznek a tanulók.  

  Nagyon büszke vagyok erre, hogy a szakmai tudásunk már ismert a képzési intézményekben 

és szeretettel, tisztelettel, bizalommal keresnek fel bennünket. Igyekszünk mindenkinek 

megtalálni a legmegfelelőbb helyet ahol gyakorlatát töltheti. Köszönöm kollégáimnak, hogy a 

minden napi tetendőik mellett erre is hangsúlyt helyeznek. 

 

 Anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés megvalósítása kiemelt 

jelentőséggel a hagyományőrzés mentén. Mese, vers, mondák, 

anyagválasztásának figyelemmel kísérése. Az előzőekben említett 

terület jelenléte az óvodai élet minden napjaiban hogyan épül be? 

 

Nagy hangsúlyt helyeztek a kollégák a népi hagyományok, népmesék, mondókák előtérbe 

helyezésével a népszokások megismeréséhez. A magyar népmesék gazdag szófordulatait, 

hangulatos, tanulságos meséit, verseit a gyermekekkel a nap folyamán megismertették.  

A mesék mellett a mondókázás, a vers tanulás is megvalósult az életkori, és egyéni 

képességeket figyelembe véve. Mindig a korosztálynak megfelelő anyagot választották a 

kollégák a munkájukhoz. A kiscsoportban sok ölbéli hőcögtető, játékos mondókázás került 

előtérben.  
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A beszéd és a gondolkodás szoros kapcsolatban áll, ezért az anyanyelvi nevelést kiemelten 

kezeltük ebben a nevelés évben. A gyermekek nem csak tisztábban és jobban fognak beszélni, 

hanem gondolkodásukat is fejlesztettük. Az anyanyelvi-, nyelvi nevelés az óvodai nevelésünk 

szerves része, áthatja egész napunkat, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósul, 

a személyiség fejlesztés egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköze. Olyan élménygazdag, 

tevékenységgel töltöttük, meg amely segítségével a beszélő környezetet, kellemes nyugodt 

légkört megteremtettük a gyermekeknek. A gyermekek szívesen és bátrabban beszélnek, 

kérdeznek, társalognak a közvetlen környezetükben lévő felnőttekkel, társaikkal. 

Külön figyelmet fordítottunk a nemzetiségi családokból érkező gyermekek nyelvi 

fejlettségének megismerésére, magyar nyelvű szókincsük bővítésére.  

  A gyermekek között egyre több a beszédhibás, fejlesztésükhöz logopédus segítségét vesszük 

igénybe minden nevelési évben. Kiegészíti az óvodapedagógusok anyanyelvi fejlesztését, 

segítve így a hatékonyabb fejlődést, beszédhibák javulását. 

       A logopédiai szolgálat minden évben felméri a kiscsoportosok érettségét az anyanyelvi 

nevelés területén. Ha szükséges volt, már kiscsoportos kórtól megkezdődött a gyermekek 

fejlesztése. Fontos kiemelni, hogy sajnos nagy logopédus hiánnyal küzd az egész nevelési 

rendszer az országban. Szakemberhiány van ezen a téren is. 

 

„Az óvodában ajánlott gyermekirodalmi alkotások a gyermek életkorának, pszichés 

érettségének megfelelő, nyelvi-, erkölcsi- esztétikai értéket hordozó mesék, versek, 

történetek” (137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 

rendelethez Az Óvodai nevelés országos alapprogramja) 

A tevékenységeink célja: 

 komplex élménynyújtás, más műveltségtartalmakkal együtt, illetve  

 komplex személyiségfejlesztés. 

Az irodalmi élmény a gyermekek érzelmi nevelésének egyik leghatékonyabb eszköze. A 

mese, vers biztosítja az emocionális együttélést, a szereplőkkel való azonosulást. Miután az 

irodalmi szövegek formai elemeinek érzelemgazdagító szerepe van, ezért hívtuk segítségül a 

mindennapok során a gyermekirodalmi alkotásokat, hiszen segítségükkel a gyermekek  
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 érzelmeit formálhattuk, elmélyíthettük, vagy éppen új érzelmeket alakíthattunk ki.  

A mesélés az érzelmi intelligencia fejlesztésének az alapja. 

Éppen ezért a csoportok életében –különböző módon – jelent meg a mindennapos mesélés, 

verselés, mondókázás, hiszen ez a kisgyermek egészséges lelki fejlődésének elmaradhatatlan 

eleme. A mesére, a versre, mint örömforrásra tekintettünk, ezért értékes gyermekirodalmi 

alkotásokkal biztosítottuk a gyermeki érdeklődés fenntartását a természeti és társadalmi 

környezet iránt. A mesék, versek hallgatása, az ismeretek megszerzésének módja, amely segíti 

a gyermekeket az egyéni-, verbális- és értelmi megismerésben. Az egyedi befogadás során - a 

világról alkotott kép - a szöveg típusától függően az illusztráció, a szerkezetalakítás, a ritmika, 

a nyelvhasználat módja, a költői képek, a fantázia, a humor, a befogadó érzelmeinek tudatos 

felkeltése, irányítása mind esztétikum forrásai. Fontosnak tartottuk az élményt kiváltó 

esztétikai kategóriák megjelenését a választott mesékben, úgymint: szép, rút, tragikus, 

komikus. De legfontosabbnak mégis a szép, a jó, az igaz hármas egységének megtartását 

tartjuk, hiszen a jó mese normákat közvetít, szerepmintákat nyújt, amihez erkölcsi tartalom 

párosul. A mesék és az erkölcsi nevelés kapcsolata szoros, elválaszthatatlan. A mesében a jó –

rossz bipolaritása érvényesül, illetve a követendő és az elutasítandó. Ezek mindig érzelmi 

alapú mozzanatok, amelyek a gyermeki pszichikum belső képeiben is visszatükröződnek, 

tehát a mese nevel, ítéletet alkot, segít eligazodniuk a világban.  

       A tevékenység szervezeti formáját tekintve: kötetlen szervezeti forma, átgondolt, 

tervezett, illetve spontán módon alakított tevékenységet részesítjük előnyben. Teret adunk 

annak is, hogy a hétköznapok során megjelenjenek az igény-, vagy élmény alapú, mesék, 

versek.  

 Kis és középső csoportban a játékon keresztül történő ismeretátadás 

folyamatos megvalósítása. 

     A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, és így az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. 

Mind ezek ismeretében a szabad játék kiemelt helyet foglal el óvodáink életében. 
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Eredményünk: 

Olyan változatos helyzeteket, feltételeket teremtettek, a csoportokban az óvodapedagógusok 

melyek a legjobban segítették a gyermekek önfeledt, szabad játékát, a 

személyiségfejlődésüket a nevelési év folyamán. 

A játék szabad folyamat - a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete,- melyet mindennap 

visszatérő módon, hosszantartóan igyekeztünk kielégíteni, és ezt az óvodai mindennapok 

során maximálisan biztosítani.  

Az elmélyült játékhoz időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítottunk, így 

a különböző játékformákhoz is. Tudatos jelenlétünkkel, az élményszerű, elmélyült játék 

kibontakozását - mindezt szükség- és igény szerinti együtt játszással-, támogató, serkentő, 

ösztönző magatartásunkkal, indirekt módon biztosítjuk. 

A nap folyamán előtérbe helyezzük a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A 

szabad játék és a kezdeményezett, inspirált, pedagógiai játék  közös vonásait mindenkor 

szem előtt tarjuk. 

Nagyon fontosnak tartjuk a játékosság meglétét, amely a különböző tanulási lehetőségek 

színterének játékos hangulatát és azoknak a belső és külső feltételeknek a megteremtését 

jelentik, amelyek révén a játékban megnyilvánuló, ill. a játékra jellemző vonások a tanulási 

tevékenységet áthatják. Ezeknek a napi szinten történő megjelenését mindig szem előtt tartjuk 

és a napi munkákba beépítjük.  

Arra törekedtünk, hogy tanulás nagyszámban jelen legyen a játékban, éppen ezért 
ehhez az alábbiakat biztosítottuk: 

     A játékon belüli tanulási lehetősége, amelyet szívesen alkalmazunk az, amikor kialakul az 

egyéni vagy általunk szervezett tapasztalatokra épülő közös játék. 

A gyermeki egyéni fejlődési füzetben a gyermekek haladásának, fejlődésének mérése, 

értékelése, visszacsatolása: A visszacsatolás a szülők irányában és az egyéni fejlődési ütem 
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követése és rögzítése is tendenciózusan megvalósult ez év márciusáig, a megfelelő etapok 

alapján, személyre szabottan, az egyéni eltérések figyelembevételével. Folytatás 2020 

szeptemberéből a következő nevelési évtől.  

Értékelés az intézményi önértékelés szempontjainak megfelelően. 

 

1.1. Tervezés  

     1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, 

továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi 

tervek elkészítése): 

             A 2019-2020. nevelési év munkatervét a korábbi év tapasztalataira és eredményeire, 

hiányosságaira építve, az év végi beszámolók figyelembevételével készítettem el, melyet a 

nevelőtestület megismert és elfogadott.  

           A tanévnyitó értekezleten a célok megvalósulásáért, mind a végrehajtandó feladatok, 

mind a felelősök és az időpontok egyeztetésre kerültek. Ebben a nevelési évben kiemelt 

feladat volt az óvoda alapdokumentumainak a felülvizsgálata. A Pedagógiai Programunk, a 

Szervezeti-és Működési Szabályzat és a Házirend megújult az előre látható átszervezések 

miatt. Ezen dokumentumokat az önkormányzat képviselőtestülete elfogadta és 2020.09.01.-től 

hatályba lép.  

             A 2018-2023-as Továbbképzési Program részeként a 2019-2020 nevelési év 

beiskolázási tervét folyamatosan megújítjuk a szükséges jelentkezések alapján, melyet a 

nevelőtestület elfogadott.  

            A csoportnaplók felülvizsgálata elkészült. Az óvodapedagógusokkal egyeztetve a 

2019/2020-as nevelési évben nem találtuk szükségesnek a változtatást. Ha szükséges, akkor 

aktualizáljuk a következő nevelési évben.  

       A tervezett stratégiai és operatív tervezés megvalósult 2019/2020.-ban. 

   Fejlesztendő feladat 2020/2021.-ben: Az intézményi átszervezés, a Kertvárosi Óvoda 

beépítése, a tervekben, valamint a szabályzatok további felülvizsgálata.  

         1.1.2.Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya az 

operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (PP, munkaterv, házirend): 
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          A 2019-2020 nevelési évben a Pedagógiai Programunk további sikeres és hatékony 

megvalósítása érdekében megfogalmazott kiemelt feladataink mentén történt. Értékelésük az 

előzőekben található.  

 

              A kiemelt feladatok megvalósulása, a pedagógiai folyamatok működése, az éves 

munkaterv alapján a nevelési és tevékenységi tervek szerint történt, amelyet a 

csoportnaplókban rögzítettünk. A szakmai munkaközösségek éves terveik szoros összhangban 

található a célokkal és feladatokkal.  

                A házirendben mellett ebben a nevelési évben új tervet kellett készítenünk a 

COVID 19 vírus megjelenésével. Ez a Pandémiás Terv, amely szabályozza az óvodába 

érkezést, az óvodai élet újra tervezését, az egészségügyi előírások mentén. Az óvoda 

biztonságos működését szolgálják, kötelező érvényűek az óvoda alkalmazottjaira, látogatóira 

egyaránt.  

            1.2. Megvalósítás  

      1.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és az 

értékelések egymásra épülnek. A célok elérést, a feladatokat, tevékenységeket, programok 

éves ütemezését a munkaterv tartalmazta. Ennek figyelembe vételével készültek el a 

munkaközösségi tervek, valamint valósultak meg a nevelési év folyamán. A csoportnaplók 

tartalmazzák az óvodapedagógusok éves nevelési-fejlesztési, tevékenységi terveit. Ezek 

értékelése minden csoport részéről megtörtént az év végén. A 2019/2020 nevelési évre kijelölt 

feladatok, az óvodapedagógusok éves beszámolói, munkaközösségi vezetők értékelései, és az 

óvodavezetői beszámoló után fogalmazódnak meg. Mind ezek mellett a vezetői programban 

megfogalmazottokat figyelemmel kísérjük a fejlődés érdekében.  

               Félévente a nevelőtestületi értekezletek során értékeljük az addig elérteket, 

fogalmazzuk meg a feladatok folytatását.  

Fejlesztendő feladat: A mérés – értékelési rendszer aktualizálása, a közvetlen partnerek, 

külsős kapcsolatokkal (gyermekek, szülők, Fenntartó, szakszolgálatok, szakemberek) 

körében.  
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               1.2.1. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya.  

Az évvégi beszámolók célja az előző nevelési év intézményi tevékenység áttekintése, 

értékelése, az eredmények, a fejlesztendő területek meghatározása.  

 

A 2019-2020 nevelési év beszámolójának megállapításai meghatározzák a 2020-2021 évi 

munkatervben meghatározott új feladatokat, programokat, a szakmai munkaközösségek 

terveit, az ellenőrzések szempontjait, a gyermekvédelmi munkát, a külső és belső 

kapcsolatokat. Jelen beszámoló igazodik a mindenkori érvényes intézményi önértékelési 

rendszerhez.  

1.2.2. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása. 

            Az óvodapedagógusok a Pedagógiai Program tükrében, a munkatervben 

meghatározott feladatokkal (programok, kirándulások, ünnepek figyelembevételével) 

készítettik el a csoportok éves, tematikus, és heti tevékenységi terveit, ütemezve a teljes évi 

pedagógiai folyamatot. A tervezésnél hangsúlyt kap az egyéni bánásmód a differenciális 

fejlesztés (képesség, adottság figyelembevételével).  

                  1.3. Ellenőrzés  

             1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen 

gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?)  

Az intézményi SzMSz - ben és a PP- ban megfogalmazottak alapján az éves munkaterv. A 

pedagógiai munka ellenőrzésének, értékelésének dokumentumai megtalálhatóak a 

csoportnaplókban, továbbá a Belső Ellenőrzési Csoportnál (továbbá BECS). Az éves 

csoportlátogatásokról, hospitálásokról szóló írásos értékeléseket, jegyzőkönyveket az 

óvodavezető rendszerezi, és tárolja. Az ellenőrzések, látogatások a munkatervben 

meghatározottak szerint történtek meg. 

           Az intézmény önértékelési feladatainak folyamatát, annak lebonyolítását a BECS a 

végezte el. A minősítési eljárások ismét nagyon szép értékekkel végződtek. 
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Egy kollégánál a COVID 19 miatt óvoda zárva tartása miatt 2020. őszén valósul meg az 

elmaradt minősítése. 

 Fejlesztendő feladat: A gyakornok kollégák folyamatos segítése. Nevelőtestületünk 

folyamatos személyi változásokon megy át, ezért sok a kezdő óvodapedagógus. A 

hatékonyabb szakmai segítség adás végett egy óvodapedagógus jelentkezett a mentori mester 

pedagógus minősítésre. Nagy segítség lesz ez az összes kollégának a gyakornokok 

figyelemmel kísérésében, szakmai irányításában 

          Intézményegységünknél az óvodába kerüléstől az iskolakezdésig egyéni fejlődési 

naplót vezetünk, a gyermekek fejlődéséről a szülőket évente kétszer, írásban is tájékoztatjuk.  

           1.4.Értékelés 

        1.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok 

szakmai munkájának értékelése.)  

           A nevelési év végén minden óvodapedagógus meghatározott szempontok szerint 

értékelte éves tevékenységét. Meghatározta a nehézségeit, a fejlesztendő területeit, sikereit és 

eredményeit munkája során a csoportjában, az óvodájában, valamint a nagy óvodai 

egységünkben.  A szakmai munka értékelésében a reflektálás kiemelt jelentőségű, melyet az 

óvodapedagógusok lelkiismeretesen végeztek.  

            Fejlesztendő feladat: A 2020-2021. nevelési évben kialakításra kerülő 

partnerelégedettségi mérés elvégzése, összegzése, értékelése, feldolgozása, ezek nyomán 

szükséges új feladatok megfogalmazása. 

1.4.2. A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a 

gyakorlatban: 

      Óvodánkban a gyermekek fejlettségi állapota folyamatosan nyomon van követve a 

megfigyelési tapasztalatok dokumentálásra kerülnek, figyelve az egyén fejlődési ütemére. A 

fejlődést nyomon követő dokumentáció intézményünkben az anamnézis lap, egyéni fejlődési 

napló, szülői tájékoztató. Az egyéni fejlődési naplóban az óvodapedagógusok a gyermekek 

értelmi, beszéd, hallás, látás és mozgásfejlődésének eredményeit rögzítették, erről a szülőket 

tájékoztatták. 
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              1.5. Korrekció  

1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe. 

    A 2019-2020 nevelési év tapasztalatait az évzáró nevelési értekezleten összefoglaltuk. Az 

óvodapedagógusok elkészítették a pedagógus az éves értékelésüket.  

      

        A nevelőtestület, az előző évek tapasztalataira támaszkodva a csoportnapló további 

korrigálását nem tartja elérkezettnek, de folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat és 

lépéseket teszünk az elektronikus napló folyamatos bevezetésére 2020/2021.-ben. Könnyítve 

a kollégák leterhelését, valamint hatékonyabbá téve a tervezést.  

                 1.5.2A mérési, értékelési eredmények (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, 

pedagógus- értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.) 

      A gyermekmérések eredményeinek értékelése, elemzése folyamatos, melynek eredményei 

rögzítésre kerülnek. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszajelzési kötelezettséggel vannak szüleinek (gondviselőjének) és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyerekeknek.  

      Fejlesztő pedagógusunk külön egyéni értékelést készít a gyermekek fejlődéséről.  

                2.Személyiség- és közösségfejlesztés  

       2.1. Személyiségfejlesztés  

       2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok 

megvalósítása. 

    A nevelőtestület minden tagjának tovább és önképzése folyamatosan megvalósult. Ebben a 

nevelési évben EFOP pályázaton belül különböző továbbképzési lehetőségek, konferenciák 

valósultak meg városunkban. Ezeken aktívan részt vettek kollégáink.  

     A szakmai munkaközösségek fontos szerepet töltenek be intézményünk szakmai 

fejlődésében. Szakmai tevékenységükkel elősegítették az egységes nevelési elvek, értékek 

meghatározását, azok átadását, valamint az innovációs törekvéseket. 
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        2.1.2. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének 

megvalósítása Pedagógiai Programunk két fő profilja a környezetünk megóvása, az 

egészséges és környezettudatos életmód alakítása. Az óvodai élet mindennapjait 

meghatározzák, óvodai életükbe beépítették azon tevékenységeket melyek ezt elősegítik.  

A környezettudatos életmód megismertetését követően ennek elmélyítése volt a feladatunk, 

ezen belül is nagy hangsúlyt kapott a szelektív hulladékgyűjtés fontossága (szelektív kinti és 

benti hulladékgyűjtők kerültek beszerzésre) a fenntarthatóságra nevelés 

       A rendszeres mozgáshoz minden feltétel adott. Minden óvodánkban lehetőség van a 

rendszeres mozgás fejlesztésre, ezekhez az eszközöket sikeresen bővítettük ebben a nevelési 

évben is a pályázatokból adott eszköz park bővítésével. Ezen felül óvodáim a Bozsik tehetség 

fejlesztő programban is aktívan kivették részüket. Sokat tartózkodnak a gyermekekkel a 

szabad levegőn nagy figyelemmel tették ezt a vírus helyzetben is.  

     A TOP, EFOP, Esélyteremtő pályázatok különböző tervezett programok megszervezésére 

adtak lehetőséget, amivel éltek az óvodapedagógusok az év folyamán. Ezek a tevékenységek 

tovább erősítették a gyermekek természet iránti szeretetét és felelősség vállalását.  

             A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményegységéből három óvoda elnyerte az 

„Örökös Zöld óvoda” címet! A negyedik óvodánk a következő nevelési évben pályázza ezt 

meg, melyet, eddigi munkáját figyelembe véve elfog nyerni. Így minden óvoda a címet fogja 

viselni! Az ezzel kapcsolatos programok és a különböző események tervezése megvalósulása 

a munkatervekben, értékelésekben, nyomon követhetők a gyakorlatban és a 

dokumentumokban.  

              2.1.3. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek 

megismerési gyakorlata.  

      Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztési gyakorlatának 

megvalósítása a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak figyelembe vételével történt 

meg az év folyamán. Nagy hangsúlyt helyezve a felzárkóztatásra, az esélyegyenlőség 

megteremtésére óvodáinkban.   

      E tekintetben az óvodapedagógusaink az óvodákból rendszeres feltáró, elemző munkát 

végeztek az oktatási hivatal alkalmazásában az Esélyteremtő Óvodai program 
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megvalósításában. A módszertani kultúrájuk fejlesztése folyamatos, amely ebben a nevelési 

évben képzéseken keresztül valósult meg.  

 

                Az intézményünkben egy fejlesztőpedagógus segíti a gyermekek külön fejlesztését, 

az iskolára történő felkészítés megerősítésében. Óvodáinkban igen nagy számba veszik 

igénybe a gyermekek ezt a fajta külön segítséget. Az óvodapedagógussal szoros 

együttműködéssel folytatódik ez a tevékenység, sok egyeztetés, szakmai megbeszélés követi 

az egyes eseteket. Szülőkkel is nagyon jó kapcsolata van és így egyéni megbeszélések keretén 

belül tudjuk segíteni a szülőket, ha szükséges a gyermekek egyéni kiemelt fejlesztése. 

              2.1.4. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének megvalósítása már teljesen 

beépült az óvoda minden napjaiba. Igyekszünk minden gyermek, de különösen a halmozottan 

hátrányos helyzetből, hátrányos helyzetből érkező gyermekek esetében az óvodapedagógusok, 

családsegítő szolgálat, tanyagondnoki szolgálat segítségével megismerni a családok szociális, 

társadalmi helyzetét, tisztában lenni az esetleges problémákkal, a segítségnyújtás módjaival 

           Az ismeretszerzés családlátogatásokon, személyes beszélgetések keretében, 

fogadóórák, szülői értekezletek alkalmával valósultak meg. Napi kapcsolatban állunk a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a szociális segítővel, a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, védőnőkkel. A 2019-2020 nevelési évben is az óvodapedagógusok 

tapintatosan, magas empátiával közelítették meg ezeket a feladatokat. A kitartó, türelmes 

munkának eredménye képpen a gyermekek rendszeresebben jártak óvodában, és a délutáni 

időszakot is kihasználták, hogy gyermekük szakemberek (óvodapedagógusok) segítségével 

játékos keretek között folyamatos ismeretszerzésnek legyen a részesei.  

       A játékba ágyazott, tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a 

képességfejlesztést az intézményben folyamatosan végezzük.  

           Ki kell hangsúlyoznom, hogy az óvodai élet délutáni időszakában is kihasználnak 
a szakképesített főiskolát végzett óvodapedagógusaink a fejlesztési lehetőségeket. Ekkor 

még nagyobb lehetőség nyílik a differenciált egyéni fejlesztésekre kiscsoportos 
formában. A nevelési-tanulási módszerek, eljárások kiválasztása a fokozatosság és az 
egyéni bánásmód, a differenciálás elvének figyelembevételével történik.  
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            A BTMN és a SNI gyermekek logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztésben részesültek 

szakemberek segítségével folyamatosan egész nevelési évben. Az óvodapedagógusok 

szorosan együttműködtek a fejlesztő szakemberekkel.  

             A BTMN-es gyermekek ellátása is jól működött azok körében a szakvélemény 

alapján. A 2019-2020 nevelési évben a BTMN gyermekek száma sajnos növekedett, így a 

jövőben még nehezebb lesz megoldani az ellátásukat a magas létszám miatt.  

           2.1.6. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok 

értékelése a gyakorlatban. 

       Az óvodába járó gyermekek értékelése mind szóban, mind írásban folyamatos és 

differenciált, figyelembe véve a gyermek adottságait, egyéni fejlődési ütemét, állapotát. 

Középpontban a pozitív megerősítés van, a fejlesztendő területek meghatározása mellett. 

Intézményvezetőként rendszeresen ellenőriztem a csoportnapló terveit, a fejlődési naplókat, a 

pedagógiai jellemzéseket, egyéni fejlődési naplókat.  

       2.2. Közösségfejlesztés  

          2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat. 

     Óvodánkban a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők – az óvoda minden dolgozója 

modell a gyermekek számára, mind ezt, megjelenésünkkel, kommunikációkkal, képviselnek. 

A nyugodt, szeretetteljes, családias óvodai légkör kialakítása és megtartása megvalósult 

óvodáinkban.  

      Az óvodapedagógusok nevelési terveikben rendszeres megjelentik a gyermekcsoport 

közösségének fejlesztését, amely az összetartozás érzésben, egymás segítésében, 

elfogadásában nyilvánul meg.  

      Következetes szokás- és szabályrendszer kialakításával a gyermekek biztonságérzetét 

erősítettük. Az ideális csoportlégkör kialakításával változatos tevékenységeket, közös 

élményeket és a választás lehetőségét biztosítottuk a mindennapok során. Fontosnak tartottuk, 

hogy a gyermekek elfogadják egymást. Törekszünk arra, hogy olyan attitűdöket alakítsunk ki 

a gyermekekben, amelyek a szűkebb, tágabb környezetükhöz, a szülőföldhöz való 

kötődésüket segítik.  
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          2.3. Személyiségfejlesztés  

      2.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek. 

             Óvodáinkban a gyermekeknek, szülőknek, családoknak közös programokat 

szerveztünk. Ezek meghatározása a munkatervben megfogalmazódott így a szülök időben 

minden eseményre feltudtak készülni az óvodapedagógus segítségével, ha szükséges volt az.   

A jövőben szeretnénk, ha az óvodákban megalakult szülői szervezetek jobban bele folynának 

a szülők mozgósításába, ha közös rendezvényünk van óvodai szinten. A sok közös 

rendezvény segített abban, hogy a szülők jobban megismerjék egymást. Ezek az 

összejövetelek nagyon hangulatosak voltak.  

         Fontos kiemelnem a szülők fegyelmezett, türelmes, megértő magatartásukat a 

megjelenő COVID 19 vírus megjelenésével tett intézkedések hatékony bevezetésére, és 
azok betartására. Mindenki együttműködő, megértő volt szeretnénk, ha ez a jövőben is 

ilyen gördülékenyen menne, ha szükség lesz rá. Nagyon megértően fogadták az 
intézményvezető által hozott intézkedéseket, a zsilip rendszer betartása, hatékony volt. 

          A szülők számára segítség képpen ebben a nevelési évben nem tartottunk nyári 
zárva tartást, így aki kérte biztosítottuk a gyermekek folyamatos ellátását. Segítve őket a 

munkába álláshoz, valamint folyamatos munkavégzéshez.  

           3. Eredmények  

      3.1. Eredményességi mutatók az intézményben.  

Pedagógiai programunkban világosan megfogalmazódnak az óvodáskor végére elérendő 

elvárt jellemzők. Ahol nem volt egyértelmű a gyermek iskolaérettsége, az óvodapedagógus 

kérte a pedagógiai szakszolgálat segítségét a gyermek fejlettségének megállapításában. A 

DIFER mérést továbbra is végezzük tanköteles korú gyermekek körében. Az új iskolai 

felmentési lehetőségekről tájékoztattuk a szülőket több fórumon, megbeszéléseken, 

szülőiértekezleteken. óvodapedagógusaink készen álltak azon szülők megsegítésére, akik a 

megfelelő IKT eszközökkel nem rendelkeznek otthon. Így minden óvodában zökkenő 

mentesen, időben megtörténtek a felmentési dokumentumok kitöltése, nyomtatása, 
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továbbítása az Oktatási Hivatal felé. Itt szeretném megemlíteni, hogy a központi rendelkezés 

megvalósítása kicsit nehezebb azon családoknál kik a szociálisan hátrányoshelyzetből 

érkeznek. Itt az együttműködés az óvoda részéről elkerülhetetlen. 

       3.2. Az intézmény szervezeti eredményei. 

     Az év során megrendezett programokat, folyamatos tevékenységeket, a tervezettnek 

megfelelően sikerült megvalósítanunk 2020.03.16.-ig amikor is be kellett zárni az óvodákat. 

Reméljük, hogy az őszi időszakban már bepótolhatjuk ezeket a rendezvényeinket. Nagyon 

furcsa volt, hogy nem voltak anyák napi rendezvények, évzárok, így a nagycsoportosok 

búcsúztatásával is várni kellett. Az óvodapedagógusok azért nem felejtették el és a közösségi 

csoportokban, közösségi felületeken igyekeztek ezeket a hiányokat valamilyen módon 

pótolni. Most még jobban kimutatkozott, hogy mégis milyen nagy jelentőséggel bírnak ezek a 

közös rendezvények. A szülőknek is nagyon hiányzottak. Ehhez az egész nevelőtestület 

összehangolt munkájára volt szükség.  

       Nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a közösségi felületek folyamatos megújítására, 

csoportok kialakítására, felkészülve minden lehetőségre. Úgy gondolom jól vizsgáztunk ebből 

is a 2019-2020 nevelési évben. Mi óvodák is tudtunk segítséget, támogatást, feladatokat, játék 

ötleteket adni a szülőknek, a gyermekeknek, hogy ne érezzék magukat elveszettnek. Igaz 

nagyon jó lett volna egy egységes útmutató kiadása az oktatási hivatal részéről az óvodák 

számára, mint ahogyan ezt megtették az iskoláknál. De köszönöm kollégáimnak, hogy itt is 

nagyon jól helyt álltunk.  

   Az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA cím elnyerése megvalósult. Az erre irányuló pályázati anyag 

összeállítása, teljesítésének bemutatása óvodánként megtörtén. 2019-2020-as nevelési évben 

pedig elnyertük az örökös címet. A címmel járó feladatokat beépítettük a napi óvodai életben. 

         3.3. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési 

gyakorlata. 

     A gyermekek követésének kialakult rendje van, amelyet sajnos ebben a nevelési évben 

nem tudjuk folytatni. Ha rendeződik, a helyzet újra vissza állítjuk a rendet ebben a 

tevékenységben. Minezek mellett minden általános iskolával jó kapcsolatot ápolunk még 

ebben a helyzetben is. Igyekszünk, egymást segíteni ahol tudjuk. 
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                4. Belső kapcsolatok, együttműködés.  

        4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik. 

     Óvodánkban a szakmai munkaközösségek továbbra is színvonalasan működötek az elmúlt 

nevelési évben. Éves munkatervüket összehangban, a pedagógiai programban valamint a 

munkatervben megfogalmazottoknak, megfelelően készítették el, és valósították meg.  

          A különböző programok, tevékenységek megvalósítása, összehangolt, közös tervezést, 

folyamatos együttműködést kívánt meg az intézmény nevelőtestületétől. A munkaközösség 

megalkotta éves munkatervét, amely alapján valósította meg a kitűzött célokat. Éves 

beszámolóik, értékeléseik a beszámoló végén a mellékben található.  

          Az intézményi célok elérése a szakmai munkaközösség munkája nélkül kevésbé lett 

volna megvalósítható.  

            4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata. 

           A belső tudásmegosztás lebonyolításáért a munkaközösségi vezetők, az óvodavezető 

helyettesek és az intézményvezető is felelőse voltam. A megbeszélések, értekezletek, 

munkaközösségi délutánok alkalmával valósultak meg. Az óvodapedagógusok lelkesedésének 

köszönhetően a tudásmegosztás munkaidőn kívül történik meg mindig. Ekkor tudunk nyugodt 

feltételek mellett külön nevelői szobában biztosítani az IKT eszközök segítségével az 

elmélyült szakmai munkát. Ez már hosszú évek óta nagyszerűen működik. Sok féle csatornát 

használunk a tudás megosztásra óvodáinkban, de még mindig a legnépszerűbb a személyes 

találkozások, ahol nem csak a tudás, hanem a lelkesedés, a kollégák elhivatottsága is átjön. 

          4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata. 

 Az információátadás színterei óvodáinkban már évek óta jól működő rendszerben történnek. 

Biztosított az óvodapedagógusok számára a munkájukhoz szükséges információkhoz, 

ismeretekhez való hozzáférés minden óvodában. Több vezetői megbeszélés, szakmai 
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munkaközösségi összejövetelek, munkatársi megbeszélések adnak lehetőséget az információ 

cserére.  

          5. Az intézmény külső kapcsolatai. 

      5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei. 

           Az intézmény külső és belső partnerei Pedagógiai Programban azonosításra kerültek, 

melyek minden dolgozó számára ismertek. A kapcsolattartás folyamatos, szükségszerinti 

tartalmas együtt munkálkodás a gyermekek érdekében a legjobb feltételek biztosításával.  

   Közvetlen partnereink:  

 Gyermekek  

 Szülők  

 Alkalmazottak  

 Fenntartó  

     Közvetett partnereink:  

 Szociális-, nevelési- és oktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) 

 Közművelődési intézmények (Mozi, múzeumok, közösségek háza, 

könyvtár, Csipkeház) 

 Egyesületek 

 Speciális segítő intézmények, szakemberek: 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baja, Tanulási Képességet 

vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Bácskai Szakértői 

Bizottság?) 

 Családsegítő –és Gyermekjóléti Szolgálat,  

 Családsegítő Központ 

 Házi gyermekorvosok,  

 Védőnői szolgálat 
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   Egyéb partnerek:  

 POK (Pedagógiai Oktatási Központ) 

 Kiskunhalasi Járási Hivatal  

 Kiskunhalasi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya 

 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

 ÁNTSZ  

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 Szponzorok, támogatók 

 Civil szervezetek 

 Alapítványok 

 Családok Átmeneti Otthona 

 Egyházak  

 

 

            5.2. Az intézmény részvétele a közéletben.  

         Fontosnak tartjuk, hogy a városunk életében aktívan részt venni, a helyi 

rendezvényekben lehetőség szerint bevonva a családokat, gyermekeket is. Ebben a nevelési 

évben a következő rendezvények lebonyolításában közreműködtünk: 

 Autó mentes nap városunkban. 

      Szent Márton napi lámpás felvonulás (családok, óvodapedagógusok)  

      Adventi városi ünnepség, Télapó várás (óvodapedagógusok és gyermekek, szülők) 

     Tök fesztivál és családi nap óvodáinkban  

     Bozsik program a RFC szervezésében Ovi foci keretein belül  

     Jótékonysági koncert szülői felajánlással Napos Oldal c. zenekar Szilády Áron Utcai 

Óvodánkban  
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               6. A pedagógiai munka feltételei.  

         6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek értékeinek, céljainak tükrében. 

       A folyamatos eszköz hálózat bővítése megtörténik évről évre, de az helyzetre való 

tekintettel intézményeinkben több laptop beszerzésére van szükség az online oktatás, 

információ átadásra, nevelési tanácsok, ötletek megadásához a szülők irányában.  

        Óvodaépületeinkben az internet erősségén még javítanunk kell, hogy a minden napi 

nevelésben az IKT eszközök használata, és későbbiekben az Online óvodai csoportnapló 

vezetése folyamatosan megtörténhessen. Az oktatási hivatal által adott feladatok, mint 

önértékelés, iskolai beiratkozások, óvodai beiratkozások megújult rendje is szükségessé teszi 

az előzőekben leírtakat. 

      A továbbiakban is nagy figyelemmel kell lenni, hogy minden évben megtörténjenek a 

tisztasági festések az előírásoknak megfelelően (mosdók, tálaló konyhák). 

       Az óvodák udvarain folyamatos fejlesztéseket végzünk.  

Minden óvodánkban megtörtént Csanádi Lajos és a Gazdakör segítségével az óvodai 

kiskertek újra gondolás, új elhelyezése és ebben való gazdálkodás, növénytermesztés az 

óvodás gyermekekkel, óvodapedagógusokkal. 2020/2021.-ben folyamatosan beültetésekkel, 

növény gondozással színesítjük az óvodai munka kerti gondozási feladatait a fenntarthatóság 

jegyében. 

 Ady Endre Utcai Óvoda:   1. ütéscsillapító lehelyezése 70m2.-en, hogy a gyermekek 

biztonságosan, balesetmentesen tudjanak mozgást végezni a szabad levegőn. 

                                           2. udvari tároló épület felújítása, udvari játékok tárolására 

szolgáló épület.  

                                            3. Udvari játékok festése, szükség szerinti javítása. 

                                            4.A szelektív hulladékgyűjtő tárolókat beállítottuk, 

amelyeket az udvarra, melyeket adományként kaptunk pályázati forrásból. Ezzel is 

alakítva, megerősítve a gyermekek környezettudatos szemléletét.  
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 Átlós Utcai Óvoda:    1. Óvoda udvarán új játék eszközök találhatók melyek 

folyamatos karbantartása, festése, szükség szerinti javítása megtörtént. 

                                          2.Kiskert kialakítása a régi homokozó helyén megtörtént. 

 Magyar Utcai Óvoda:       1. Udvari játék eszköz park folyamatos bővítése pályázati 

forrásokból. 

                                            2.Udvari ivókút javítása. 

      Készülődés az új Kertvárosi Óvodába ahová ki helyezére kerülnek az udvari 

játékaink a 2020/2021-es nevelési évben. 

 Szilády Áron Utcai Óvoda:  1. Pályázati forrásból új udvari játékok lehelyezése. 

                                               2.A meglévő játékok teljeskörű festése, javítása, 

karbantartása. 

                                                3.Óvodapedagógusaink az óvodai zárva tartás idejét 

hasznosan, sok munkával kitöltve új udvari játékokat festettek fel a különböző 

felületekre (sánta iskolát, keresd az utad, hová kanyarodik az utad stb.) színes, 

változatos, fejlesztő jellegű, de játékos módon, mert még többet tartózkodunk a szabad 

levegőn a gyermekekkel.  

                6.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem 

szempontjainak érvényesítése (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.). 

     A környezeti neveléshez szükséges eszközök többségében rendelkezésre állnak. A 

tevékenységekhez, megfigyeléshez folyamatosan bővítettük ebben az évben is főképp 

pályázati pénzből. Beszerzésre kerültek az óvodai fejlesztés minden területén 

megjelenő új eszközök, melyek a gyermekeknek sokat segítenek a személyes 

megtapasztaláshoz, az óvodapedagógusoknak pedig segítik a fejlesztő munkájukat.  

A szelektív hulladékgyűjtés csoportos és intézményi szinten egyaránt megvalósult.  

         6.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, 

személyiségfejlesztésének tükrében. 

Törekszünk a speciális fejlesztésekhez is beszerezni a leghatékonyabb eszközöket, 

melyek a különleges bánásmódot igénylő gyermekek tekintetében fontos. Itt is 

figyelve az esélyegyenlőség elvének betartását.  
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          6.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői. 

 

 A rendelkezésre álló IKT eszközöket maximálisan kihasználtuk. Az 

óvodapedagógusok számára viszont folyamatos eszköz park fejlesztésre van szükség 

az előzőekben említettek miatt. Jelenleg a pedagógusok a dokumentációt többnyire 

otthon végzik, pedig egyéni és munkaközösségi szinten is indokolt lenne az 

intézményben még több laptop használata. Célom, hogy minden csoportban jó 

minőségű laptopok, internet hozzáférés legyen a munka gördülékenysége miatt. a 

használata. A gyermekcsoportokban a saját IKT eszközeik segítik munkájukat 

megismertetve a gyerekeket a számítógép használatának pozitívumaival. 

 

               6.2. Szervezeti feltételek  
      6.2.1. A pedagógus-továbbképzés irányai mentén a jogszabályi előírások alapján 

elkészült a 2018-2023 vonatkozó továbbképzési terv, amelyet folyamatosan 

megújítottunk, frissítettük, a személyi változásokat figyelembe véve. A tervben 

megfogalmazott elvek alapján évekre lebontva beiskolázási tervek alapján történik a 

kollégák továbbképzése. A továbbképzések témáit figyelve leginkább a Pedagógiai 

Programunkhoz illeszkedő továbbképzésekre fókuszáltunk. Pályázatok keretein belül 

az ingyenes képzéseken, konferenciákon és szakmai napokon vettünk részt a 

nevelőtestületünkből. 

             6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, 

módszereket alkalmazása. 

           Az óvoda szervezeti kultúrája megfelelő feltételeket nyújtott az innovatív, 

alkotó munkához. A folyamatos fejlesztés érdekében nagy figyelmet fordítottunk a 

2019-2020-as nevelési évben a nyugodt, biztonságot árasztó légkör megteremtésére, 

melyet a nyitott, kötetlen beszélgetés, a folyamatos információáramlás, a működést 

szabályozó dokumentumok betartása is segített megvalósítani.  

     Kiemelném itt a rendkívüli helyzetet, amikor is még hatékonyabban kellett ezt a 

kapcsolattartást működtetni. Úgy látom eddig zökkenő mentesen megoldottuk a 

feladatainkat.  
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      A pedagógiai munkát segítő dolgozókkal való szoros, összehangolt 

együttműködés nélkülözhetetlen a zavartalan működéshez, ami nagyon nagy 

megértéssel, empátiával, elfogadással valósult meg ebben a nevelési évben.  

               6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának 

értékelése. 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák hagyományai sokfélék, változatosak, helyiek. 

 2020.03.16.-ig a gyermeki programokhoz és közös családi programokhoz, 

tevékenységekhez, megvalósításukhoz minden feltétel megvolt és addig meg is 

történtek. Az elmaradt eseményeket, amit lehet a következő nevelési évben fogjuk 

  megvalósítani reméljük.  

                6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi 

gyakorlata.  

         A munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe és 

témákban megtörtént. A feladatok megosztása, felosztása során az óvodavezetősége 

igyekezett az egyenletes terhelés elvét figyelembe venni. Szeretjük a fiatalokat is 

bevonni az egész munkafolyamatban, bizalommal vagyunk irányukban. Szeretjük, ha 

önálló gondolattal, ötlettel, javaslattal állnak elő a tervezés során. Mindig 

megbeszéljük azok megvalósíthatóságát.  

                 6.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése. 

 Óvodánk nevelőtestülete innovatív, kreatív, nyitott az újra a jóra, az alkalmazható 

pedagógiai eljárásokra. Az új ötleteket többségében jól fogadták. A fejlődés 

érdekében elfogadtak és a munkatársi értekezleteken, valamint rendkívüli 

összejöveteleken megbeszéltük.  

            Mindenki igyekezett maximálisan, lelkiismeretesen végezni munkáját, ellátni 

feladatait, hogy a gyermekek fejlődése biztosítva legyen.  

          Óvodáinkban három pedagógiai asszisztens segítette az óvodapedagógusokat a 

nevelési feladatok ellátásában.  

           Az SNI gyermekek ellátását külsős szakemberek segítségével, megbízási 

szerződéssel tudtuk biztosítani. Így a gyógypedagógiai fejlesztők, valamint a 

logopédus végezte a gyermekek szakszerű felkészítését az iskolára.  
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           A BTMN gyermekek ellátását a 2019-2020. nevelési évben is az óvodánk 

fejlesztőpedagógusa végezte el. A pedagógiai szakszolgálat által javasolt fejlesztési 

módokat, kibővítve, színesítve azt vége, így még hatásosabb a fejlesztő munkája. 

Szakmai munkáját mind a négy óvodánkban. Ez igen nagy szervezést igényel, mert a 

négy épület a város különböző részein találhatóak. Az óvodapedagógusokkal napi 

kapcsolatban van.  

                  6.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak. 

A országos probléma a megfelelő szakemberek alkalmazása az óvodapedagógusi hiány miatt. 

Sajnos ez hozzánk is elért. Egyre nehezebb óvodapedagógusokat találni térségünkben. A 

nyugdíjazások, az óvodapedagógusi átlag életkor mutatói alapján egyre jobban fel kell 

készülni a hiányra. Nehéz a helyzetet megoldani szakemberekkel.  Az óvodában évek óta 

dolgozó pedagógusok lelkiismeretesek, jól képzettek, nyitottak az újra, fejlesztik tudásukat. A 

2019-2020-as nevelési év indításakor is szinte utolsó pillanatokban sikerült megoldani. 

    Szeretném kiemelni a kollégák egymáshoz való viszonyát, türelmüket, mellyel   

megoldották ezt a helyzetet, problémát. gyermekek számára.  

         7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés. 

             7.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban A 

pedagógiai program jogszabályi alapjai. 

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

  Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/201. (XII:17) Korm. Rendelet 

  A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI 

rendelete 
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 Az intézmény alapító okirata.  

 

           8. A szakmai munkafolyamatos ellenőrzése.  

 

            A szakmai munkafolyamatos nyomon követése megtörtént a 2019/2020-as nevelési 

évben is. Az éves látogatási időpontokban, és a munkatervben megfogalmazott megfigyelési 

szempontok alapján. Ezen látogatások közös megbeszélésekkel, szakmai konzultációkkal 

értek véget, melyet a jegyzőkönyvekben minden estben rögzítettünk.  

          A látogatások éves tervezése a vezető részéről mindig tudatos felépítést mutat, melyet 

szintén az éves munkatervben rögzít. A szükséges időpont módosításokat, ha szükséges volt 

egyeztetésre kerültek. Nagy figyelmet fordítottam arra, hogy a látogatások a kezdő 

óvodapedagógusok, gyakornoki idejében többször valósuljon meg. nagyon fontos itt a 

szakmai tudás, óvodai szokás rendszerek ismertetése, kialakítása. Ezt a jövőben is nagy 

figyelem kíséri, mert intézményünkben folyamatosan érkeznek a kezdő óvodapedagógusok.   

             A szakmai munka menetének, változásainak megbeszélése a nevelőtestületi 

értekezleteken megtörténtek ahol is közös véleményezés, viták, egyeztetések történnek meg.                           

Továbbra is nagy igény mutatkozik a kollégák részéről az egyéni, személyes beszélgetésekre, 

csoportos összejövetelekre, egyéni, speciális nevelési problémák megbeszélésekre. Erre a 

jövőben nagyobb teret kell adni.  
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Mellékletek : 

 

Dokumentációkat felülvizsgáló munkaközösség 

beszámolója. 

Mérés- értékelés munkaközösség beszámolója 

 

Módszertani munkaközösség beszámolója 

 

Zöld Óvoda Szakmai Munkaközösség beszámolója 

 

Fejlesztőpedagógusi beszámoló 
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Dokumentumokat felülvizsgáló és előkészítő munkaközösség 

beszámolója. 

2019/2020-as nevelési év 

 

          A munkatervben meghatározott feladatokat a betervezett határidők megtartásával 
végeztük el az első félévben. Még a nyár folyamán elvégeztük a Csoportnaplók és az Egyéni 
fejlődési naplók felülvizsgálatát, átszerkesztését, kibővítését és időben megtörtént a megfelelő 
számú sokszorosítása, nyomtatása is. 

          Óvodai korosztály számára kiírt Bozsik programban való részvételt folytatni tudjuk 
ebben az évben is a Magyar, Ady és a Szilády Áron Utcai Óvodákban. Óvodapedagógusok 
tájékoztatása, felkészítése, kapcsolattartók kiválasztása minden óvodából megtörtént. Az adott 

korcsoporthoz tartozó gyermekek névsorát az óvodapedagógusok összegyűjtötték, amit az 

intézményi koordinátornak a határidőn belül továbbítottunk. 

A munkaközösség feladata volt a Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megszervezése is 
októberi hónap folyamán. Ehhez a Halas Tűzvédelmi Kft.-vel a kapcsolat felvétele, 
időpontegyeztetés, helyszín, eszközök biztosítása, jelenléti ívek, szükséges dokumentumok 
előkészítése, nyomtatása és az oktatás lebonyolítása időben megtörtént. 

A júliusban kihirdetett, és szeptemberben, illetve 2020. januárjában hatályba lépő Köznevelési 
törvény módosításáról a nevelőtestületet és a szülőket is tájékoztattuk, a módosítások 
tükrében a Pedagógiai Programot és az SZMSZ-t is felülvizsgáltuk. 

            A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében, a gyermekeik érdekében eljáró szülők hiteles 
tájékoztatása a köznevelés működéséről fontos oktatáspolitikai kérdés. A jogalkotó úgy 
teljesíti a tájékoztatási joggal összefüggő alkotmányos feladatait, hogy tájékoztatási, értesítési, 
közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettséget ír elő a köznevelési intézmények – 

közöttük az óvoda - számára. A különös közzétételi listát összeállítottuk a törvényben 
meghatározott adatokkal, majd gondoskodtunk a honlapon nyilvánossá tételéről is. 

Az éves Munkatervben meghatározott feladatokat 80%-ban, a határidők megtartásával 
sikerült teljesíteni még az első félévben. Sajnos a járványhelyzet miatt 2020. március 23-tól 
bezártak a köznevelési intézmények. Ebből kifolyólag a második félévre tervezett feladatokat 
nem tudtuk megvalósítani. Ezek: a határon túli kapcsolatok ápolása érdekében a 
magyarkanizsai óvodák munkatársainak meghívása, vendégül látása, illetve az alkalmazotti 

közösség számára tervezett kirándulás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos  
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feladatok elvégzése volt. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése és lebonyolítása 
munkaközösségünkre a következő nevelési év feladatai közé kerül majd. 

 

Kiskunhalas, 2020. 08. 31. 

                                                                                                              Kovács Renáta 

                                                                                                        munkaközösség-vezető 

 

Mérés-értékelés, intézményi önértékelést támogató munkaközösség 

éves beszámolója. 

 

A Mérés-értékelés munkacsoport ebben a tanévben is külső partnereink közül a szülők 

elégedettségét szerette volna vizsgálni, mivel ők az első és legfontosabb partnerünk. Az 

elmúlt években is jól működő méréseket tovább akartuk folytatni ebben a tanévben is. A 

szükséges kérdőívek sokszorosítása, illetve a mérésekbe bevont pedagógusok tájékoztatása, 

felkérése megtörtént még az első félévben, a mérések elvégzését viszont sajnos a 

járványhelyzet miatt nem tudtuk minden óvodában befejezni. A kiadott kérdőívek lehetőséget 

adhattak volna minden korcsoportban, hogy óvodáinkkal kapcsolatban a szülők véleményét 

megismerhessük, valamint összehasonlítsuk az előző év eredményeivel.  

- Kiscsoportban a beszoktatással, a fejlesztéssel, tájékoztatással kapcsolatos 

elégedettségükről kérdeztük volna meg a szülőket. 

- Középsőcsoportban a szülői értekezletekkel való elégedettségükről kérdeztük 

volna meg a szülőket. 

- Nagycsoportos szülőket pedig arról kérdeztük volna, hogy mennyire elégedettek 

az óvodában folyó munkával, gyermekeiket felkészítik-e megfelelően az iskolára.  
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Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is mind a négy középső csoportban szerettük 

volna elkészíteni a szociometriai vizsgálatot. Ennek segítségével képet kaphatunk a 

gyermekeknek a csoportba elfoglalt helyéről, a társas kapcsolatokról. A szociometria 

elvégzését a POSTÁS játékkal oldjuk meg a gyerekek körében. Ezzel kapcsolatban a 

munkaközösségi találkozások alkalmával megbeszéltük a tagokkal a vizsgálat menetét, 

hiszen több pályakezdő és fiatal kolléga is van, akik még nem végeztek csoportjukban 

ilyen vizsgálatot. Ezeket a munkaközösség értékelte és elemezte volna, de sajnos a 

zárások miatt ezt sem tudtuk befejezni. 

                Ebben a félévben a munkatervben nem szereplő, de az intézmény kis- és 

középső csoportjainak szüleit érintő kérdőívet dolgozott ki Mongyi Marianna a Zöld 

Óvoda munkaközösség vezetője. Ebben a szülők környezettudatos magatartásáról és 

nézeteiről szerettünk volna tájékozódni, ami nagyon fontos lenne abból a szempontból is, 

hogy most már 3 óvodánk is megkapta az Örökös Zöld Óvoda címet. Mivel ez a kérdőív 

is szerves része az intézményben folyó mérés-értékelési munkának, úgy gondoltuk, hogy 

a két munkaközösség összedolgozva és együttműködve oldja meg ezt a feladatot. A 

kérdőíveket még ki tudtuk osztani a szülők körében, de sajnos nem érkeztek vissza, ezért 

ezek értékelése is elmaradt, de a következő tanévben ez is elsőbbséget élvez a mérés-

értékelés feladatok között.  

             A munkaközösségünk feladatai közé tartozik az intézményi önértékelések 

előkészítése, pedagógusok tájékoztatása a folyamatról, az önértékelések lebonyolítása is. 

Az Éves önértékelési tervben meghatározott kollégák értékelését folyamatosan végeztük, 

és március 23-ig minden a tervben leírt ütemezéssel történt meg. Négy kolléga, Kissné 

Halász Éva, Katona Judit, Békési Szilvia és Sarokné Juhász Anita önértékelését 

elvégeztük, a jegyzőkönyveket feltöltöttük az informatikai felületre és a kollégák az 

intézményvezetővel közösen az 5 évre szóló önfejlesztési tervüket is feltöltötték az OH 

oldalára. Egy kolléganő önértékelését kellett felfüggesztenünk a járványhelyzet miatt, 

amit jelenlegi terveink szerint a következő tanévben szeretnénk pótolni. 

Kiskunhalas, 2020. 08. 31. 

                                                                                             Kovács Renáta 

                                                                                        Munkaközösség-vezető 
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Módszertani munkaközösség éves beszámolója. 

 2019/2020 

 

Helyszín: Szilády Áron Utcai Óvoda 

Tervezett összejövetelek: éves szinten 4 alkalommal 

Munkaközösség vezető: Szabó-Kocsisné Ökrös Ildikó 

 

Az eddig végzett tartalmi munka értékelése: 

1. A munkaközösségünk tervezett feladatai közül az alábbiakat teljesítettük:  

- az elméleti és gyakorlati ismeretek felelevenítése, elemzése, megbeszélése, 

- Az új ismeretekkel való bővítése, belső szakmai-módszertani megbeszélésekkel, 

- az elméleti ismereteinek integrálása a gyakorlati nevelőmunkánkba 

 

2. A minél hatékonyabb információáramlás reményében az alábbi elemek segítették 

a team tevékenységét: 
- irányító, koordináló-,  

- determináló-,  

- szabályozó-,   

- és problémafeltáró információ 

 

3. A munkaközösség eddigi team-munkájában az alábbi módszerek bizonyultak 
hatékonynak:  
- fórum, kerekasztal - beszélgetés,  

- kiscsoportos beszélgetés,  

- „nyitott ajtó” módszer; bárki bekapcsolódhat a beszélgetésbe, 
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- kiscsoportos beszélgetés, 

- „ötletroham”(brainstroming),  

- lehetséges módszerekből válogatás, 

- szerepjáték, 

- együttműködést feltételező módszer: tapasztalatok elemzése, rendezése és 

értelmezése.  

4. A munkaközösségünk előre meghatározott tematikájából eddig ezeket a 
területeket tekintettük át: 
- Az óvoda alapdokumentumai (Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Pedagógiai 

Program)  

-  az óvodai módszertan kérdésköréről (felidéző elméleti szintű beszélgetés) 

- Az óvodáskorú gyermek befogadását segítő pszicho fiziológiai- és kognitív 

tényezők 

A folyamatosan vezetett jelenléti ívek alapján a részvétel tekintetében elmondható, hogy 70-

80-90%-ban jelentek meg a munkaközösség tagjai. A távolmaradás okát a helyettesítések, 

betegségek, létszámbeli akadályok tették ki. 

A találkozásaink alkalmával közösségépítő játékkal kezdünk, ez segíti az adott feladatra 

történő ráhangolódást. A verbális visszajelzések alapján ezen alkalmakkor az ott hallott 

kognitív ismeretek valódi, - a hétköznapi munkát jól támogató tartalommal erősítettek, 

bővítették a közösségi információszerzés minőségi elemeit.  

 A munkaközösségünk tagjainak kapcsolattartását, tevékenységét hatékonyan segítette, 

támogatta az információkommunikációs hátterünk is, az általam létrehívott Facebook-os 

csoport. Erre az oldalra - a minél munkákhoz - szükséges információk, illetve a találkozásaink 

teljes módszertani anyaga - letölthető, nyomtatható verzióban - naprakészen felkerült. A 

Facebook csoportnak - a tantestületünkből - természetesen bárki tagja lehet, a „nyitott ajtó” 

módszerünknek megfelelően. Így a team munkáját az érdeklődő kollégáink folyamatosan 

aktív módon bekapcsolódva nyomon követhetik. 

          2019 októberétől - eddig - három alkalommal találkoztunk, az előre betervezett 

időpontokat tartva. Még egy alkalom várt ránk ebben a tanévben, ahol befejeztük „az 

óvodáskorú gyermek befogadását segítő pszicho- fiziológiai- és kognitív tényezők  
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felelevenítése ” témakört. A COVID 19 miatt kialakult pandémiás helyzet okán ezt a 

találkozót nem személyesen, hanem virtuálisan a Facebook csoportunkon keresztül tudtuk 

megoldani, de nem maradt el!  

Problémaérzékeny és a szervezés szempontjából flexibilis módon foglalkoztunk a fellelhető új 

kutatási eredményekkel, így e témakör kapcsán - az előre tervezett kettő helyett - három 

alkalmat kellett betervezni, amely jól mutatja a téma összetettségét, bonyolultságát. 

A gyakornok pedagógusaink is bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, ezzel is hozzásegítve őket 

a minél hatékonyabb és sikeres szervezeti integrációjukhoz, ezt a lehetőséget tovább 

szélesítjük, a folyamatot folytatjuk 2020 szeptemberétől is. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Szabó-Kocsisné Ökrös Ildikó 

                                                                                        Munkaközösség vezető 

 

Kiskunhalas, 2020. 08. 31. 

 

A Zöld Óvoda Szakmai Munkaközösségünk négy alkalommal tartotta megbeszélését a 2019/20-

as éves tervnek megfelelően, az előzetesen meghatározott tematikus terv szerint. A munkát 
folyamatosan végeztük a megbeszélések közötti időszakban is. Minden megbeszélésnek a 
munkatervben meghatározott céljai voltak a feladatokat közösen végeztük el.  

 

a) Az első munkaközösségi megbeszélés 2019. október 15-én volt.  
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Az első alkalommal a fő cél a tudásmegosztás volt, ezzel kezdtük szakmai tevékenységünket. 
Egyrészt fontos volt a zöld óvoda kritériumrendszerének megismertetése az új munkatárssakkal, 
másrészt a régi kollégák gyakorlati tapasztalatainak átadására is fókuszáltunk, hiszen háromszoros 
illetve örökös zöld óvodák lettünk 2019-ben. A fenntarthatóságra nevelés elméleti és gyakorlati 
kérdéseit is figyelembe vettük. Sor került a nemzetközi, a hazai és a helyi környezetvédelmi 
alapelvek, törvények megismerésére, hogy látókörünk szélesedjen. Megbeszéltük az 
alapprogramban foglaltakat és az ökoiskolák ismérveit a távlatos gondolkodás érdekében. 
Hangsúlyt fektettem a Pedagógiai Programunkban foglalt zöld óvoda tartalmak részletezésére, a 
zöld óvoda legújabb módszertani kiadványának megismertetésére, az elmélyítésére továbbá a 
madárbarát óvoda tartalom megbeszélésére. A közös gondolkodás gazdagította a munkánkat, 
szélesítette a látókörünket, úja ötletek és javaslatok is megfogalmazódtak. Az első alkalom 
szakmai anyagának a végén hasznos folyóiratok ajánlása is található. 

Létrehoztam a facebookon egy zárt csoportot azzal a céllal, hogy a munkaközösségi alkalmakon 
elhangzott szakmai anyagok hozzáférhetővé váljanak elsősorban a munkaközösségi tagok 
számára, de a nevelőtestület minden tagja hozzáférhet a szakmai gyűjteményhez. 

 

b) A második munkaközösségi megbeszélést 2019. november 12-én tartottuk. 

A 2019-20-as tanévtől bővült a pedagógus kompetenciák száma. 

 A 7. pedagógus kompetencia: a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság 
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadása. A munkánk során a 
fő cél a szakmai tudásunk bővítése volt. Megismerkedtünk a 7. kompetencia tartalmával, a pedagógus I., 
pedagógus II. besorolás esetén, de figyelemmel kísértük a mesterpedagógus és a kutatótanári környezeti nevelési 
kompetenciákat is.   

Összeállítottam egy listát, ahol úgymond tetten érhető, ahová a pedagógus beépítheti és be is kell, építse a minősítés 
miatt a 7. kompetenciát a különböző dokumentumokba: pl. szakmai életútjába, az intézménye bemutatásába, 
szakmai tevékenységeibe, csoportprofilba, reflexiókba. Ehhez a munkához szükséges további ismereteket 
gyűjtöttem össze az érvényes minősítési útmutatóból, illetve pl. táblázatokat a zöld óvoda tevékenységben 
fejleszthető kompetenciákról. A 7. kompetencia indikátorait is megbeszéltük. A szakmai anyag végén pedig 
további hasznos információ linkjét helyeztem el.  

Az aktuális jeles nap: Márton-napi projekt megbeszélése, a korábban megkezdett szakmai munka folytatása is 
megtörtént. A Márton nap komplex projektként van jelen mind a négy óvodánkban. A munkatársaim korábbi 
gyűjtését foglaltam össze, kiegészítve a módszertani tartalmakkal, bővítve a szakirodalmi hivatkozások 
forrásával. Ezt a projektet tovább úgy tudjuk bővíteni, hogy a korcsoport szerint bontást is elkészítjük hozzá. 

 

c) A harmadik szakmai megbeszélésünk 2020. január 21-én volt. 
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Ennek célja az innováció elősegítése volt. Környezettudatos játékokat gyűjtöttem össze, két kiadványt ajánlottam a 
munkaközösségi tagok számára 

 FEHÉR ANNA JÁTSZUNK? TERMÉSZETESEN! A VILÁG BEFOGADÁSÁNAK 
ELÉRHETŐSÉGE című figyelemreméltó kiadvány egy teljes játékgyűjtemény, mely 
tartalmazza a játékok két nagy csoportját 
1. Értelemfejlesztő szabályjátékokat ezen belül: társasjátékokat, anyanyelvi játékokat, 

mozgásos szabályjátékokat  
2. Szenzitív (érzékelést fejlesztő) játékokat: látást, hallást, szaglást, tapintást, ízlelést fejlesztő 

játékokat. 

 

 Natúrázzunk! Kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak – Dél Alföldi régió számára készült 
kiadvány 

Tartalma széleskörű: a Natura 2000 nevelési játékgyűjtemény foglalja magában, mely minden 
korosztálynak szól, továbbá foglalkozik a Zöld óvodák helyzetével a Natura 2000 programban. 
Bemutatja a Natura 2000 területek megismerésének és megismertetésének lehetőségeit, és a 
kompetenciák fejlesztésének lehetőséget a terepi foglalkozások alkalmával. 

A két nagyon hasznos gyűjtemény mellett foglalkoztunk a szülők számára összeállított kérdőív 
sorral. Mesterprogramom ötéves vállalásának célja a Halasi Napsugár Natura (gyűjtemény) 
létrehozása, amelyet a későbbiekben az óvoda jó gyakorlatává kívánok tenni. A kérdőív 
környezetünk védelmével, a környezeti neveléssel kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Helyzetképet 
ad a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák négy tagóvodájának szülői véleményéről, szülői attitűdjéről. 
Az összeállított kérdőívet két részre bontottuk, a szakmaiság figyelembe vétele mellett, hogy a 
szülők számára is könnyebben kitölthető legyen. A kérdőívet megismerték a kollégák, a 
munkaközösségi csoportban közzétettem, továbbá a mérés-értékelés munkaközösségben is 
foglalkoztunk vele, a kért módosításokat elvégeztem, így a szülők számára kézbe adható, melyre 
szeptember és november hónapban sor kerül. A középső és a kiscsoportosok szülei a célcsoport, 
őket kérdezzük meg. 

 

d) A negyedik munkaközösségi alkalomra 2020. március 31-én online formában kerül sor a koronavírus 
járvány miatt.  

Ennek célja a cselekedtetés volt, a Földünkért igyekszünk tenni lokálisan, a mi saját 
környezetünkben.   

 

A Föld napi program megszervezésére - a koronavírus járvány miatt - nem volt lehetőség. Az 
óvodánk együttműködő partnere a Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesület, aki az Ökotárs 
Alapítványtól nyert támogatást petpalack újrahasznosításra. A Pille-program helyszíne a Szilády 
óvoda lett volna áprilisban a Föld napja hetében, de ez a program szeptemberre került át a 
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Takarítási világnapra. Ebben a programban fogunk együttműködni, mind a négy óvodánk, a 
részleteket a szeptemberi munkaközösségi alkalmon beszéljük meg, illetve szervezzük meg.  

 A Jeles naphoz kapcsolódóan, a program elmaradása miatt a Föld napja projekthét kidolgozását 
végeztem el, mely mind a négy óvodánkra vonatkozik.  Ez egy lehetőség, így is meg lehet 
valósítani a Föld napi projekthetet. Ehhez fogjuk az őszi időszakban csatolni a további 
ötleteiteket, mese/vers/énekes játékok vagy egyéb játékok ajánlását, hogy az óvodáink egyedi 

sajátosságai, és minden munkaközösségi tag véleménye érvényesüljön, hogy komplex legyen a 

projekt. 

Az egységes zöld arculat lehetősége, az egyéni sajátosságok megtartása nagyon fontos. A felsorolt 
tematika és az éves munka összhangban van az új pedagógia programunkkal, a minősítésekkel, a 
korábbi környezeti munkaközösség munkájának folytatásával, a munkaközösség-vezető 
mesterprogramjával. Fókuszál - a gyermekek érdekében végzett - környezeti értékeinek 
megóvásához, gazdagításához szükséges tevékenységekre, a problémák megoldására, a 
fenntarthatóságra. 

További feladatom volt - mesterprogramom vállalásának alapján - a környezettudatos 
nevelésünkre vonatkozó mérőmódszer kidolgozása, melyet elkészítettem és a módszertani 
munkaközösség vezetőjével egyeztettem, online egyeztettem. A módszer megbeszélésére, 
bemutatása az őszi időszak munkaközösségi alkalmán kerül sor, ahol minden munkaközösségi tag 
véleményezheti, javaslatokat tehet, kipróbálhatja.  

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. 08. 31. 

 

 

 

 

 

Készítette: Mongyi Marianna munkaközösség-vezető. 
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B E S Z Á M O L Ó 

a 2019 – 2020-es nevelési év  

Fejlesztőpedagógus 

fejlesztőmunkájáról.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló  
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1.        2019. szeptember 1. – 2019. október 31-ig terjedő időszak értékelése 

 

 

A gyermekek fejlettségének vizsgálatát a SINDELAR I. vizsgálóeljárással végeztem el, négy 
tagóvodában, 41 gyermek felmérését készítettem el. A PREFER felmérés alapján, kiszűrtük, 
mely kisgyermeknél van szükség további vizsgálatra. Ezután a gyermekek fejlettsége szerint, 
a fejlesztésre járó gyermekeket közösön kiválasztottuk az óvó nénikkel, majd elkészítettem 
egyénre szabottan a fejlesztés tervet, a fejlesztő feladatokat meghatároztam, a fejlesztendő 
területekhez igazodva. Elkészítettem az éves fejlesztés egyéni-kiscsoportos időpont 
beosztását, igyekeztem alkalmazkodni a logopédiai fejlesztéshez és a négy óvoda 
nagycsoportjában az óvodapedagógusok által meghatározott heti rendhez.  

 

A nagycsoportosok szülői értekezletén - igény szerint- a szülőket tájékoztattam a 

fejlesztőmunkáról, a vizsgálóeljárásokról, az iskolaérettségről, továbbá fejlesztőjátékokat, 
munkafüzeteket ajánlottam. Célszerűnek látszik, a következő években minden tagóvoda 
nagycsoportjának kezdő és a további szülői értekezletein a fejlesztésről, a gyermekek 

haladásáról tájékoztatást adni, mert egyrészt a szülők egy részének kevés információja van a 
munkáról, másrészt az együttműködésükre nagyobb szükség van, hiszen egyre nő a 
fejlesztésre szoruló gyermekek száma. Míg a korábbi években 35 fő körül volt a létszám, 
ebben a tanévben 41 kisgyermek járt rendszeresen fejlesztésre.  
 

2.        2019. november 1. – 2020. március 15. tartó időszak értékelése 

 

 

a)      A fejlesztés céljai ebben a tanévben a következők voltak. 
 

 A gyermekeket próbáltam önmagukhoz képest fejleszteni. Sokoldalúan, 
hatékonyan, rendszeresen igyekeztem az egyéni képességeiknek, az egyéni fejlődési 
ütemüknek megfelelően segíteni őket. Megpróbáltam sikerélményhez juttatni gyermekeket, 
hogy a fejlesztés ne legyen számukra unalmas munka, hanem örömteli, játékos tevékenység, 
de ebben az évben is több kisgyermeknél kellett ismétlő, gyakorló foglalkozást beiktatni. 
 

 A fejlesztő tevékenységet (az óvó nénikkel együtt) igyekeztem összehangolni - 
az óvodai élet mindennapjaival, igazodtam az óvodák eseményeihez, programjaihoz, 
kéréseihez. 
 

 

b)      A fejlesztés területei: 
 

 

A Sindelar vizsgálóeljárás kijelölte a gyermekek fejlesztésének irányát. 
 

 Vizuális-akusztikus differenciálás fejlesztést a részletek, pici különbségek 
észrevételét célzó játékok – pl. dominózás különböző dominókkal, kép-párosítók, „papagáj” 
játék, termények, gombok, gyöngyök, egyéb eszközök válogatása, kártyajátékok, stb. 
segítették 
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 Vizuális-akusztikus alak-háttér fejlesztést a lényeg kiemelő játékok, puzzle, 
„zűrzavar”- alak hátér játék, rész-egész- és kakukktojás játékok segítették. 
 Vizuális-akusztikus emlékezet fejlesztését a memória fejlesztését szolgáló 
játékok, képek: 5-7 elem megjegyzése, a szólánc játék, gyűjtőfogalmak, szómagyarázat stb. 
használatával igyekeztem elérni. 
 Vizuo-motoros koordináció fejlesztése - a látott és hallott információk 
összehangolása - formajátékok, speciális gyakorlatok, finommozgás gyakorlatok - apró 
tárgyak rakosgatása, toronyépítés, labirintus stb. 
 Szerialitás fejlesztése - sorba rendezős játékok – képek, szavak, mozdulatok. 
 Téri orientáció fejlesztése - fokozatok betartása, saját test ismerete, térbeli, 
síkbeli tájékozódási játékok – testséma játékok, testrészek, „mi hiányzik, mi változott meg” - 
típusú játékok, relációk, balról jobbra haladás fejlesztése. 
 A fejlesztési tevékenység kiegészült a számlálás és a grafomotórium 
fejlesztésével.  
 

 

c)      A fejlesztés formája, kiemelt feladatai:  
  

A korábbi évekhez hasonlóan a fejlesztés egyéni-kiscsoportos beosztás és egyéni terápia 

szerint, a gyermekek fejlettségének megfelelően, folyamatosan mikro csoportos formában (4-

5-6gyermekkel) történt. 
Ebben a tanévben is változatosan, komplexen állítottam össze egy-egy foglalkozás 

anyagát, a folyamatos motiválás érdekében, figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, illetve 
azokat a területeket, ahol a lemaradás jelentkezik náluk. A foglalkozásokon játszottak mindig 
olyan tevékenységet is, amelyben sikerélményhez juthattak. 

A fejlesztés hangsúlya a vizuális figyelem, az emlékezet, az alak-háttér, a rész-egész 
fejlesztésére, a finommotorika fejlesztésére, a fent-lent és a balról jobbra haladási irány 
alkalmazásának gyakorlására került. Ehhez segítséget nyújtottak különböző 
játékgyűjtemények (szókincsbővítés, szólánc, minden játéktípusnál a számlálás, az új, saját 
készítésű játék, és a régi játékok használata stb.) Külön figyelmet fordítottam a 
gyűjtőfogalmak gyakorlására, az ismereteik rendszerezésére. 

A mindennapi munkában még fokozottabban figyeltem a játékok összeállítására, 
ezen belül az együtt dolgozásra, a gyermekek egymás közötti toleranciájára, türelmes 
elfogadására, s adott esetben a nagyobb beszédfegyelem kialakítására, amelyre szükség 
is volt, hiszen különböző fejlettségi szintű gyermekek is kerültek egy csoportba 

 

d)         A fejlesztés menete  

 

 Az Ady Endre Utcai Óvodában 9 gyermek járt rendszeresen fejlesztésre. 
 A Magyar utcai Óvodából 11 nagycsoportos gyermek járt fejlesztésre rendszeresen. 

 A Szilády Áron Utcai Óvoda két nagycsoportjából összesen 16 nagycsoportos és a 1 
középsős korú gyermek járt fejlesztésre. 

 Az Átlós Úti Óvodából kezdetben 8 majd végül 4 nagycsoportos gyermek járt 
fejlesztésre, a többiek sajátos nevelési igényűek lettek.  
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Összesen: a négy óvodából 41 gyermek járt rendszeresen fejlesztésre, a nemek szerinti 
megoszlásban 20 lány, 21 fiú számára volt szükséges a fejlesztés. A 41 gyermekből 3 
gyermek marad még egy évig óvodás, amely szakértői vizsgálatuk és fejlettségük miatt 
egyaránt indokolt. 
 

 

e)         Gyakori problémák 

 

A felmérések eredménye azt mutatta, hogy a gyermekek többségénél vannak gyakori 
problémák. Sok gyermek hasonló területen igényel fejlesztést, ezek a következők: 

 

A fejlesztésre került gyermekek nagy többségének gondot jelent a saját testen történő 
tájékozódás a térbeli viszonyok, a téri tájékozódás ismerete, így a síkban nem tudták 
alkalmazni a fentről-lefelé illetve a balról-jobbra haladás elvét. 
 

Ezt egész tanév során gyakorolni kellett, hogy eredményt érjünk el. (Pl.: dominózást, 
tükör játék, mi változott meg, mi hiányzik játék, reláció játék, kirakós, papír-ceruza feladatok, 

számlálás stb.) 
 

Ehhez kapcsolódott a másik terület is a vizuális (látott) területen az alak-háttér 
feladatokban történő gyengébb teljesítés, a gyermekek egy részénél ez gondot jelentett. A 
téri tájékozódás és e vizuális terület szorosan összefügg, csak a kettő együttes fejlesztésével 
tudtunk eredményt elérni. (Pl.: Sok-sok válogatós játékot játszottunk több szempont szerint, 
kedvelték a különös rész-egész kirakó játékot, a karikás-játékot, a formaegyeztetős játékot, a 
különböző puzzle játékok, párkeresők, memória játékok sokat segítettek, időnként 
használtunk munkalapokat is, stb.). 

 

A gyermekek egy részénél gondot jelent a hallott szavakra emlékezés, illetve azok 

sorrendjének felidézése (3-4 elemig), ennek javítása érdekében rendszeresen szólánc játékot 
játszottunk. Sok kisgyermeknek gondot jelentett még a gyűjtőfogalom alá sorolás, valamint a 
sor folytatása, kiegészítése, amely ebben a tanévben különösen sok gyakorlást igényelt. Ezt 
összekapcsoltuk a kakukktojás játékkal is. 

 

A 2019/20-as tanévben több volt azon gyermekek száma mind a négy óvodában, ahol a 
vizuális és auditív figyelem, valamint a balról jobbra haladás gondot jelentett, ezért sok-

sok gyakorlást iktattunk be, kisebb, apróbb lépésekben, több időt szántunk erre a 
tevékenységre. 
 

Véleményem szerint a fejlesztőmunka ebben a tanévben is folyamatos volt, a 
gyermekekkel jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. Mindig volt célunk, amelyeket 

igyekeztünk megvalósítani, a munkatervnek megfelelően. Volt, amikor ez lassabb tempóban 
és lényegesen több gyakorlással sikerült.  

 

A tanév során voltak kedvenc játékaink, visszatérő játékaink is, lehetőséget adva az 
ismétlésre, a pozitív élmények átélésére. A pedagógia vélemények elkészítése, az írásbeli 
munka is folyamatosan történt. 
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Ebben a tanévben is volt több olyan fejlesztésre járó gyermek, aki logopédiai ellátásban 
is részt vett. A tanév során igyekeztem különösen figyelmet fordítani a BTMN-s gyermekek 

megsegítésére. 
 

 

 

3. 2020. március 15. – 2020. május 31. tartó időszak értékelése 

 

A koronavírus járvány miatt, az óvodásaink közül a fejlesztésre járó gyermekek részére 
összeállítottam egy heti online játékokat és játékos feladatokat tartalmazó szakmai anyagot. 
10 alkalommal jutattam el a zárt facebook csoportokba az érintett gyermekek szülei részére a 
szakmai anyagot. Szilády Óvoda két nagycsoportjának, az Ady Endre Utcai, a Magyar Utcai 
és az Átlós Úti Óvoda nagycsoportos óvónénijeinek részére küldtem el, akik igyekeztek – a 

lehetőségekhez mérten – eljuttatni az anyagot a szülőknek. Az online játékos feladatokat és 
feladatlapok gyűjteményét közzé tettem a facebook csoportunk munkaközösségi oldalán is, 
hogy minden munkatársam számára elérhető legyen. 
Forrás: https://www.facebook.com/groups/557688048335900/ 

A Szilády,- és az Ady óvodából több visszajelzést is kaptam, hogy a szülők gyermekeikkel 
rendszeresen foglalkoztak az általam elküldött anyaggal, a tematikus feladatlapokat is 
kitöltötték, színeztek, rajzoltak stb. az ajánlásomnak megfelelően. Volt olyan szülő is, aki 
további segítséget is kért gyermeke fejlesztésében.  
Néhány fényképet is kaptam az elvégzett tevékenységekről visszajelzésként, illetve köszönetet 
is a szülőktől. 
 

 

 

4. Egyéb elvégzett tevékenységek: 
 

1) Feladatom volt még év közben a szülők számára a segítségnyújtás, a szülőkkel való 
együttműködés: A tanév folyamán bármikor, ha kérték, egyéni tájékoztatást adtam a szülők 
részére gyermekük fejlettségéről, eredményeikről, problémáikról, a megoldandó közös 
feladatainkról. 
 

2)  A tanév során folyamatosan együttműködtem az óvónőkkel, a pedagógiai 
asszisztensekkel, szükség estén helyi Pedagógiai Szakszolgálattal, melyre a törvényi 
változások miatt is szükség volt. 
 
3) Részt vettem az óvodai élet rendezvényein, a kollégáim 
munkaközösségi munkájában.  
 

4) 2019/2020-ban indult új, Zöld Óvoda Szakmai 
Munkaközösségünk éves tervét elkészítettem, a tervnek, valamint az óvodapedagógusok 
igényeinek és a lehetőségeknek megfelelően elvégeztem a munkaközösségi feladatokat. 
Tartalmas munkaközösségi munka volt, minden alkalomra állítottam össze hasznos 
segédanyagot. Létrehoztam a facebook-on egy zárt csoportot, ahol minden kollégám, nem  

 

 

https://www.facebook.com/groups/557688048335900/
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csak a munkaközösségi tagok számára hozzáférhetők az összeállított dokumentumok: 
céljaink, feladataink, 9. kompetencia, jeles napos, stb. Forrás: 
https://www.facebook.com/groups/557688048335900/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiskunhalas, 2020. 08.31. 

 

                                                      Készítette: Mongyi Marianna 

                                                                             Fejlesztőpedagógus 
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Köszönöm a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák dolgozóinak az egész  

éves türelmes, kitartó,  

lelkes munkájukat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas,2020.08.31. 

 

Ácsné Fehér Klára  

Intézményvezető 


