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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére  

 „Óvodák 2017/2018. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai munka fenntartói 

értékelése” tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. h) - i) pontjai 

szerint a fenntartó értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában 

meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményvezetői 

elkészítették az előző, 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan a pedagógiai programjukban 

megjelölt feladatok végrehajtásának összegzését és ezen keresztül az intézményük 

pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességének kimutatását.  

Óvodavezetőink a következő értékelési területeken készítették el beszámolóikat: 

- óvodai gyermeklétszámok alakulása, beiskolázási mutatók 

- pedagógiai folyamatok megvalósulásának nyomon követése 

- az intézmények belső működésének eredményei, feladatai 

- belső kapcsolatok, együttműködések munkaközösségi szinteken 

- külső kapcsolattartási formák megvalósítása 

 

 Mellékletek: 
1. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről 

2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről 

3. Százszorszép Óvodák beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Százszorszép Óvodák 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó 

szakmai munka beszámolóit jóváhagyja. 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 18. 

          Fülöp Róbert s.k. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 

Határozatról értesülnek: 

Százszorszép Óvodák óvodavezetője, Barnáné Szabó Mikor Márta 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ácsné Fehér Klára 

Kiskunhalasi Bóbita Óvodák óvodavezetője, Szeriné Ferencsik Yvette 

Juhász Gábor közművelődési referens 



Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

2017 / 2018-as nevelési év évvégi értékelése.

Kiskunhalas, 2018.08.31.



Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

OM azonosító: 027560

Székhely:6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 4 sz.

Telephelyek:

Átlós Úti Óvoda: 6400 Kiskunhalas Átlós út l.sz.
r

Magyar Utcai Óvoda: 6400. Kiskunhalas Magyar utca 16.sz. 

Szilády Áron Utcai Óvoda:6400 Kiskunhalas Szilády Áron utca
12.sz

Kiskunhalas, 2018.08.3 Készítette: Ácsné Fehér Klára 

Óvodavezető
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Óvodai Nevelési Év Értékelés 

2017/2018
Bevezetés:

A 2017/2018-as nevelési évben is minden csoportban biztosítani tudtuk az óvodánkban a 

szakmailag-pedagógiailag megfelelő színvonalú nevelést, a stabil, folyamatos működést, a 

szükséges személyi -  tárgyi feltételeket. Óvodai életünk zökkenőmentesen zajlott. A 

pedagógus életpálya modell megvalósítása folyamatosan történik. A feladataink ezzel 

kapcsolatosan, és az önértékelési rendszer működésének bizosítása a kollégák részére plussz 

feladatot ad.

Ahhoz, hogy egy minőségi óvodai intézményi rendszert tudjunk működtetni, amely napjaink 

elvárásainak megfelel, a köznevelés új irányait, a köznevelési törvényből adódó változásokat 

figyelembe kellett vennünk.

2017/2018-as nevelési évben az alapellátás körében a 2,5 -7 éves gyermekek napközbeni 

ellátását a Kiskunhalasi Napsugár Óvodáknál a fenntartónk a helyi önkormányzat 11 óvodai 

csoport szervezésével biztosította.

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 1 székhely óvodát és 3 telephely óvodát alkot intézményként.

A székhely óvoda az Ady Endre Utcai Óvoda 3 csoporttal, a Szilády Áron Utcai Óvoda 

telephely 4 csoporttal, az Átlós Úti Óvoda telephely 2 csoporttal, a Magyar Utcai Óvoda 

telephely 2 csoporttal működik.

A családok mentális és szociális körülményei eltérőek. Tapasztaljuk, hogy városunkban, és 

óvodáinkban a mi intézményegységünknél a legtöbb gyermek aki hátrányos helyzetű, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű. Ezen gyermekek nevelése, szociális hátrányaik leküzdése, a 

családok segítése a hátrányok enyhítésére mind az óvodapedagógusok gyermekvédelmi 

feladatai között vannak. Nagyon empatikusán, segítőén, toleránsán segítjük a családok életét 

minden területen. Sajnos egyre több a nevelésben vett gyermek elhelyezés a családoknál, itt a 

gyámügyi kapcsolatok szorosabbá fűzése vált valóra az elmúlt évben erőteljesebben. Az 

együtműködés jól megy, minden fontos, családokat érintő kérdésekben együtt dolgozunk, a 

gyermekek érdekében. A szakmai elképzeléseinken túl döntően befolyásolta a programunk
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irányvonalát az a tény, hogy a gyermekek egy része ingerszegény környezetből, szociálisan 

hátrányos helyzetű családból érkezett óvodába.

Egész évben meghatározója, óvodai nevelésünknek egyik kiindulópontja, hogy az:

• Óvodánkban nevelkedő gyerekek magas számban a roma nemzetiséghez tartozik.

• Folyamatosan jelen vannak - a nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek.

Ezek a gyerekek év közben is érkeztek, és folyamatosan távoztak is az óvodai nevelésünkből. 

Óvodáinkban számukat előre betervezni nem tudtuk. A városon belül is, de a városon kívül is 

vidékre költözködés folyamatos. Nekik is biztosítani kell évközben az óvodai ellátást. Ez a 

folyamatosan változó beóvodázás csak nehezíti a csopotok kialakult életét, változások a 

csportban járó gyermekek részére is. Tudtuk, hogy ezek a gyerekek hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetűek.

Az óvodába rendszeresen járó kisgyermekek nevelése-fejlesztése képességeikhez, 

fejlettségükhöz és szociális helyzetükhöz mérten történt meg. Az esélyegyenlőség feltételeinek 

minél jobb megteremtése érdekében még hangsúlyozotabban alkalmaztuk a minden napi 

nevelés során az egyéni differenciállt nevelést, és annak minden formáját. Az 

óvodapedagógusok munkája eredményes volt. Ezt igazolta, hogy ebben a nevelési évben 

kevesebb tanköteles gyermek maradt vissza az óvodáink nagycsoportjaiban..

A szülők és a pedagógusok munkáját, a fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus 

segítette az év folyamán.

Továbbra is nagyon hiányzik az óvodai alkalmazásban lévő pszichológus! Ennek a 

problémának a megoldására városi szinten kell megoldást keresni. Egyre több a beilleszkedési, 

magatartási problémával küzdő gyermek. Ezek szakmai ellátását, segítését a pszichológus 

szakszerűen ellátni.
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Intézményünket érintő hatályos jogszabályok.

2017/2018 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 
alapprogramj áról.

Humánerőforrás gazdálkodás eredményei:

Intézményünkben 24 óvodapedagógus dolgozó biztosította a zavartalan szakmai működést, 

2017/2018-ban. 1 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonult, 1 fő óvodapedagógus vidéki óvodában 

kapott állást, 1 fő óvodapedagógus elhagyta az óvodapedagógusi pályát 36 év után. Ezek 

tükrében nehéz lesz elkezdeni a 2018/2019-es nevlési évet.

A pedagógiai munkát 1 fő fejlesztőpedagógus, 3 fő pedagógiai asszisztens, 16 fő dajka, 1 fő 

óvodatitkár, 2 fő technikai munkatárs látta el. Két fő intézményvezető helyettes csoportban 

folyó pedagógiai tevékenysége mellett látja el a helyettesi feladatokat két- két telephelyen. 

Önkormányzatunk 1 fő szociális segítőt biztosít a cigány kisebbségi nemzetiségi felzárkóztatás 

megvalósításához.

A gyakornokok magas szintű felkészítését, a mentorok, a szakami segítők közös munkájának 

köszönhetően igen magas százalékos megfeleléssel sikerültek a minősítése óvodáinkban.
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Gyakornokain is 97% elérésével bizonyították, hogy a szakma iránt elkötelezettek és tovább 

léphetnek a Pedagógus I. kategóriában.

Az önértékelések az éves tervnek megfelelően a betervezett kollégáknál megvalósult, és 

megerősítéseket kaptunk, hogy óvodapedagógusaink napi szinten is tudatos, fejlesztő, tervezett, 

nevelő munkát végeznek a gyermekek között.

Nehezítette a munkánkat az elhúzódó, hosszas betegségből adódó hiányzás a felnőttek körében, 

sajnos egészségügyi problémák, műtétek miatt történik. Nem volt egyszerű de ésszerű 

munkaerő átcsoportosítással megoldottuk az intézményegységen belül.

r

Értékelési területek:

1. Óvodai gyermeklétszámok alakulása, beiskolázási mutatók.

2. Pedagógiai folyamatok megvalósulásának nyomon követése.

3. Az óvoda belső működésének erdeményei, feladatai.

4. A munkaközösség munkája, erdeményességeik.

5. Átfogó értékelés.

6. Mellékletek :

❖  Mérés- értékelés munkaközösség beszámolója.

❖  Környezeti munkaközösség beszámolója.

❖  Differenciált munkaközösség beszámolója.

❖  Egészséges Életmódra nevelés munkaközösség beszámolója.
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1. Óvodai gyermeklétszámok alakulása, beiskolázási mutatók.

Gyermeklétszámok
2017/2018

Statisztikai
létszámok.

Év végi létszámok.

Ady Endre Utcai Óvoda.
60fő 61 fő

Szilády Áron Utcai Óvoda.
70fő 73 fő

Magyar Utcai Óvoda.
30fő 35 fő

Átlós Úti Óvoda.
26fő 30fő

Összesen: 
186 fő 199 fő

2. Pedagógiai folyamatok megvalósulásának nyomon követése.

♦> A 2017/2018-as nevelési év kiemelt feladatainak eredményessége, 
megvalósításának értékelése az óvoda munkaterve alapján.

• Eredmény:

2017/2018-as nevelési évben a csoportnaplókban az egyéni fejlesztési, felzárkóztatási 

tervekben, megvalósult a tudatosabb értékelés. A megvalósítás érdekében új feljegyzéseket, 

újabb dokumentációk kiegészítésével tettük lehetővé. Fontosnak tartottuk kiemelni, a 

fejlesztendő területeket, a szakemberek véleményének figyelembe vételével, a 

tehetséggondozás, felzárkóztatás területén. Nagy figyelmet fordítottunk az egyéni 

felzárkóztatásra, kiemelt feladat megvalósításával a differenciált nevelésnek, ismeretek 

bővítésének.
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• Eredmények:

A 2017/2018-as nevelési évben nagy hangsúlyt kapott a tartalmas, tudatos egyéni, csoportos 

értékelések bevezetése, melyek utat mutatnak a gyermekek számára az értékek megőrzésére. A 

kiemelt feladatot igyekeztünk a dokumentációkban is nyomon követni, és beépíteni a nevelési 

terveinkben. A megvalósítás segítése érdekében ebben a nevelési évben az újonnan megalakult 

Mérési- Értékelési munkaközösség segítette az óvodapedagógusok szakmai munkáját.

• Eredmények:

A szociálisan hátrányos helyzetből érkező gyermekeknél, családoknál, akik halmozottan 

hátrányos, vagy hátrányos helyzetűek minden területen a felzárkóztatásukat, nagymértékben 

segítettük az óvodai nevelés minden napjaiban. Nagyon sok munkával, idejüket nem kímélve 

végzik ezt a feladatot a dolgozók. SNI, BTMN gyermekek fejleszthetősége érdekében szakmai 

továbbképzéseken vettünk részt, folyamatosan az adott lehetőségeket kihasználva. 2 fő 

óvodapedagógus fejlesztő szakon szakvizsgázott, ezzel is hozzá segítve a minden napi fejlesztő 

munka tudatosabb, felkészültebb szakmai munkát. Ezen a területen így szélesítjük tudásunkat, 

s az ott hallottak átadásával, majd az érintett munkaközösségben a következő nevelési évtől 

beépítésre, feldolgozásra kerülnek az új módszerek.

Az „Esélyteremtő Óvoda „pályázati megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatására indított program nem egészen azokat a reményeket váltotta be, amire mi 

számítottunk, amikor ebbe a pályázati megvalósításban bekapcsolódtunk három óvodánkban 

kettő-kettő kollégával. Ez idáig szinte csak adatszolgáltatásokat, intézményi, városi, 

helytörténeti bemutatásokat kell a kollégáinknak végezni. Reméljük, hogy a 2018/2019-es 

nevelési évben segítséget, új ötleteket, szakmai segítséget, azok megvalósítását is támogatja ez 

a pályázat konkrét anyagokkal, dokumentumokkal, hogy még hatékonyabban tudjuk a 

felzárkóztatást végezni.

A csoportnapló kiegészítő elemének tudatos használata az egyéni felzárkóztatás 

dokumentálásával segítette az óvodapedagógusok átláthatóbb fejlesztő munkáját.

• Eredmény.

Óvodai nevelésünk folyamatában megfigyeléseket, értékeléseket, folyamatosan végezünk. 

Ezeket az információkat a gyermekek egyéni fejlődést, fejlesztést nyomon követő füzetükben 

rögzítettük. Az egyéni fejlesztés dokumentumait a csoportnaplókban találjuk meg. A megkapott
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eredményeket feldolgozva alapul szolgálnak a 2018/2019-es nevelési év feladatainak 

meghatározásakor, a nevelési tervek készítésekor a nevelőtestület számára.

• Eredmény.

A városi pályázatokban aktív szerepet töltünk be. Az EFOP 3.9.2-16

„ Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban.”

EFOP Felzárkóztató pályázatban több rendezvényre is jelentkezni lehetett, amit a kollégák 

meg is tettek melynek a megvalósítása, konferenciák, továbbképzések ebben a témakörben a 

2018/2019 nevelési évben fognak megrendezésre kerülni.

Városi szinten megnyert TOP-5.2.1-15 PÉT

„Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex proram.”

TOP pályázat kidolgozásában, megtervezésében, megvalósításában a városi óvodák közül 

csak a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményegysége vesz részt. Itt is segítve, 

támogatva a szegregált környezetből érkező hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését, 

felzárkóztatását, kulturális, egészséges életmód kialakításai területén is. Kollégáimmal közösen 

oldjuk meg ezt a nem kis feladatot melynek a tervezése már megvalósult, ebben a nevelési 

évben.

A jelentkezések megtörténtek a feladatok elvállalására, megvalósítására. A megvalósítás 

2018.09.-től indul el. Nagy munka lesz ez még a minden napi feladatok mellett, de a 

kollégáimnak köszönhetően a felelősségteljes, jól szervezett munka a gyermekek érdekében 

mindig megoldható ilyen nagyon jó kollektívával. Idejüket, erejüket nem kímélve végzik 

elhivatottsággal a sok munkát.

• Eredmény.

Az új Mérés- értékelési munkaközösség ebben a nevelési évben kezdte meg munkáját ahová 

minden óvodánkból csatlakoztak óvodapedagógusok. Az ott hallottakat, valamint az évi 

feladatokat mindig felosztották egymás között és az óvodai életben mért elégedettségi szintek 

felkutatásával foglalkoztak ebben az évben. Fontosnak tartottuk az elégedettségi szint 

felmérését a szülők, mint a legfontosabb partnereink véleményét kérni pedagógiai munkánk 

megelégedettségéről, visszajelzésként számunkra. Fontos kiemelni azt a tényt, hogy a szülők 

91%- a vissza hozta a kitöltött kérdőíveket. Ezzel már támogatásukról erősítettek bennünket,
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hogy az ő számukra is fontos, hogy érdeklődünk véleményükről és ezzel segítik az eredményes 

pedagógiai munka hatékony működését. A kérdőívek kiértékelését követően figyelembe 

vesszük a véleményüket, megerősítésüket, valamint fejlesztő jellegű véleményüket. A 

kérdőívek értékelést követően a következő 2018/2019-es nevelési évben a munkatér-vünkben is 

megjelenítjük az ezekből adódó újabb feladatainkat. Beépítjük a tervezésben, a napi munkánk 

során igyekszünk figyelemmel lenni ezekre az értékes véleményekre.

• Eredmény:

A 2017/2018 nevelési évben a mulasztási naplók mellékleteként a szülők e-mail címét 

hozzájárulásukkal hasznosítjuk az értesítési láncok bevonásával, hogy a mai kor szellemében 

haladva, a változásokat figyelembe véve alkalmazkodunk a szülők új, modem szokásaihoz és 

fokozatosan alkalmazzuk az igényeknek megfelelően. Minden óvodánkban, szinte minden 

csoportban biztosított a laptop és az internet hozzáférés a pedagógiai munka előre haladását 

segítve, gyorsan, új, korszerű pedagógiai eljárásokat ismerhetnek meg a kollégák, valamint az 

adatszolgáltatáskor is hasznát veszik az óvodapedagógusok. Próbáljuk a szükséges adatokat, 

dokumentumokat a csoportra, óvodára vonatkozólag itt megőrizni.

A 2017/2018-as nevelési év kiemelt feladatainak értékelése:

Eredmények:

1. Az intézmény vezetői pályázatban a középtávú célkitűzések, éves kiemelt területeinek 

megvalósításában a csoportnapló vezetésének, ellenőrzésének, véleményezése minden 

látogatás, ellenőrzés során megtörtént. A gyermekekről vezetett egyéni feljegyzések a szakmai 

munka segítségére vannak. Ezeket a megbeszéltek szerint, és a törvényi előírásokat figyelembe 

véve a szülőkkel a megbeszéléseket követően aláírásukkal igazolják, hogy a korrekt 

tájékoztatás megtörtént. A fontosságát, szakmai lényegét mindig pontosan megbeszéljük a 

szülőkkel, hogy a gyermek érdekében, a fejlődést elősegítve történik.

2. A szakmai munka folyamatos ellenőrzése, visszajelzése, a munkaközösségeken keresztül is 

történik. A munkaközösségek munkája, feladatai az év folyamán most is összhangban volt az 

intézmény pedagógiai programjában foglaltakkal. Az éves munkatervek megvalósítását 

évvégén értékeléseikkel zárták le a munkaközösségek. Az év folyamán nem csak az állandó
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tagok vettek részt a szakmai tanácskozásokban, hanem a nevelőtestület érdeklődő 

óvodapedagógusai is, akik a saját csoportjukban felhasználta a gyermekek eredményesebb 

fejlesztésében, változatosabb módszerek alkalmazásában. Javaslatként megfogalmazódott, 

hogy nagyobb figyelmet kell fordítanunk az összehangolt időbeosztásra, hogy a programok ne 

ütközzenek. Az évvégi értékelésekből megmutatkozik, hogy minden kolléga elégedett a 

munkaközösségekben folyó szakmai munkával, szervezéssel. Az eddig működő 

munkaközösségeket megtartva továbbra is működtetjük azokat és lehetőséget adunk arra, hogy 

a változzanak az állandó tagok az érdeklődéseket figyelembe véve.

3. A pedagógiai munkát segítők részére a csoportban dolgozó óvodapedagógusok mindig 

elmondták a munkatervben meghatározott feladatokat. Azok megvalósításában közösen 

vesznek részt.

4. Az általános vezető helyettesek kiemelten megoldották a munkaszervezéseket az év 

folyamán a pedagógiai asszisztensek, dajkák, technikai segítők körében a vezetővel történő 

egyeztetést követően. Ennek köszönhetően a folyamatos pedagógiai munka valamint az óvodák 

működése zökkenő mentesen ment a 2017/208-as nevelési évben.

A 2017/2018-as nevelési év értékelése a pedagógiai folyamatok tükrében.

> A stratégiai és operatív tervezés megvalósult. Ebben a nevelési évben is az éves 

munkaterv összhangban volt a stratégiai dokumentumokkal, a munkaközösségek 

munkaterveivel. Az értékelésre építjük a fel a következő év feladatait, céljait.

> Az intézmény stratégiai alapdokumentumai alapján az intézményben a belső 

ellenőrzés folyamatosan történik. Ebben az ellenőrzésekben tartozik az önértékelés, 

amit szintén az éves terv alapján folyamatosan végzünk az óvodapedagógusok körében. 

Itt találkozhatunk az erősségeink és fejlesztendő területekkel.

Az erősségeink között találhatók a következő értékek, amelyeket meg kell tartani a 

következőkben is.

Erősségek: stratégiai tervezés, partner kapcsolatok folyamatos ápolása, innovációs 

szemlélet, alapos, igényes, tudatos, felelősségteljes, elhivatott, empatikus, őszinte 

elfogadó, befogadó, rugalmasság, következetesség, változatos módszerek alkalmazása, 

együttműködés, önfejlesztés, differenciált fejlesztés a minden napi munka során.

Fejlesztendő területek: ismeretek bővítése az új irányzatok tükrében, vitakultúra 

fejlesztése, szakkifejezések rendszeres használata, tehetségek korai felismerése,
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magabiztosság megszerzése, megerősítése a dokumentációk elkészítésében az új 

feladatok kihívások tükrében, a mérés- értékelés intézményszintű teljeskörű 

kidolgozása, amely a fejlődést segíti.

Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése, eredményei:

Nagyon fontos dokumentum, amelynek a vezetésének fontosságát mindenki ismer. A 

felelősség tudatosítása az újonnan érkező kollégáknál is. Ennek a dokumentumnak az 

ellenőrzése évente többször történik. Pozitívum, hogy mindenki igyekszik az alap 

adatokat helyesen rögzíteni. A figyelem, a szülők folyamatos tájékoztatása napi 

rendszerességgel megtörténik a szükségességet figyelve.(TAJ kártyák, lakcím bejelentő 

kártyák, anyakönyvi kivonatok, oltási könyvek). Hiányzások pontos vezetése, 

igazolások tükrében folyamatos figyelése a hiányzási okok feltárásában. Megalapozott 

indokkal történő igazolások elfogadása a szülőktől írásban az igazolatlan hiányzások 

csökkentése érdekében, a gyermekek fejlődése, fejlesztése érdekében.

Csoportnaplók ellenőrzése az éves tervek tükrében, nevelési tervek 

elkészültével, valamint a vezetői látogatások, ellenőrzések során megtörténik. A 

kiegészített csoportnaplók vezetése szakmailag megalapozott, a pedagógiai munkát 

segítő, támogató módon történik. Újonnan jött kollégáknak külön megmutatjuk, 

bemutatjuk a csoport naplóink felépítését, támogató segítséget adunk egymásnak.

Intézmény vezetői látogatások az éves munkatervben foglaltak szerint történt 

meg. Az elmaradásokat, időpont változásokat időben a dolgozók tudomására hoztuk. A 

látogatásokat szakmai megbeszélések zárják le ahol az elkészült jegyzőkönyvet a 

kolléga elfogadásával, javaslatával, aláírásával zárjuk le. A látogatási szempontokat 

átbeszélve azokat kiértékelve segítjük egymás munkáját kölcsönösen.

>  A pedagógiai programunkban foglaltak és az egyéni fejlesztő feljegyzéseknek 

megfelelően történt az egyéni értékelés, amelynek a feljegyzései az egyéni fejlesztő 

füzetben nyomon követhető. A szülőkkel folyamatos kapcsolattartás, információ közlés 

megtörtént, amelyet aláírásukkal ezekben a füzetekben igazolnak. Minden 

óvodapedagógus lelkiismeretesen tájékoztatja a szülőket tapintatosan a gyermekek 

fejlődéséről, esetleges javaslataikról. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatos visszajelzés érkezik az érintett családokhoz. Figyelembe véve az életkori, 

egyéni sajátosságokat, szociális környezetet, és a fejlettségi szinteket. Ahol szükséges 

volt ott a megfelelő szakemberekhez irányítottuk a szülőket a gyermekek mihamarabbi 

fejlesztése érdekében az óvodai nevelésen kívül is. Szoros, együttműködő kapcsolatot 

építettek ki a kollégák a szülők többségével, nem kis erőfeszítéseket téve.
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A fejlődési füzet megfelelő eszköz a gyermekek fejlettségi szintjének rögzítésére, és 

nagy segítséget ad a fejlődés útjának bemutatásával a szülők felé a családokkal való 

együttnevelés során. A fejlődési füzet használhatósága és tovább fejlesztése 

tekintetében nem jeleztek újabb javaslatot a kollégák a változtatásra, így a 

következőkben is a jól alkalmazott módon folytatjuk a vezetését.

> A gyermekek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményei a 

gyermekek fejlettség állapot mérései során az egyéni eredmények tekintetében, 

csoport szintű mérés eredményeinek intézményi összesítés tekintetében a 

következőeredmények mondhatók el.

I. Szociális képességek területén;

Társaskapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret területén: az összes óvodai 

csoportból átlag felettinek (68%) értékelték a kollégák a gyermekek érettségét!

Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások területén: az összes óvodai 

csoportból átlag felettinek (70%) értékelték a kollégák a gyermekek érettségét!

II. Értelmi képességek területén;

Kognitív szféra- Gondolkodási műveletek területén: az összes óvodai csoportból átlagosnak 

(62%) értékelték a kollégák a gyermekek érettségét!

Kognitív szféra- Pszichikus funkciók működése tekintetében: az összes óvodai csoportból 

átlagosnak (60%) értékelték a kollégák a gyermekek érettségét!

Érzékszervi szféra, percepció tekintetben: az összes óvodai csoportból átlagosnak (60%) 

értékelték a kollégák a gyermekek érettségét!

III. Verbális képességek területén:

Nyelvi kommunikáció területén: az összes óvodai csoportból átlagos közelinek (56%) értékelték 

a kollégák a gyermekek érettségét!

Finom motorikus képességek területén: az összes óvodai csoportból átlag felettinek (68%) 

értékelték a kollégák a gyermekek érettségét!

Nagymozgás területén: az összes óvodai csoportból átlag felettinek (70%) értékelték a kollégák 

a gyermekek érettségét!
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A fent említett értékelésekből következő újabb feladatokat fogunk meghatározni a 

nevelőtestülettel a következő 2018/2019-es nevelési évre, amely az éves munkatervünkben 

jelenik meg.

Ezen értékelések mentén minden csoport saját magára vetítve is feltudja állítani a következő 

időszakra a kiemelt területeit is.

A dokumentumokban a kollégákkal történt egyeztetéseket követően azok beépültek és újabb 

javaslatok most évvégén nem érkeztek. így minden az eddig megszokott módon és 

módszerekkel történik. A dokumentumok egymásra épülését, szakmai tartalmát, amely segíti, 

munkájukat maximálisan jónak tartják a kollégák.

> A mérési, értékelési eredmények a partnerokkal (szülők, védőnői szolgálat).

Évente történik meg az elégedettségi szintek mérése különböző szinteken. A 2017/2018-as 

nevelési évben a szülők, és a védőnői hálózat lett megszólítva. A továbbiakban más területeket 

is folyamatosan mérünk, értékelünk, építkezünk az eredményekre. Intézményre vonatkozólag 

a következő feladatot tűzzük ki az intézményre egységesen alkalmazható mérés, értékelési 

rendszer kidolgozása feladata a munkaközösségnek.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés területén elért eredmények.

A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése érdekében több pályázatban is aktív részvételt 

vállalt az óvoda nevelőtestülete. Az intézmény vezetése, valamint a kollégák is aktívan 

kiveszik részüket a szervezésben, tervezésben, gyermek felügyeletekben, külön foglalkozások 

tartásában.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az óvodapedagógusok 

a megfelelő információkkal, és azokat alkalmazzák is a napi nevelő, fejlesztő munkájukban. 

A gyermekek nyomon követése, családok helyzetének figyelemmel kísérése folyamatos. 

Szükséges esetekben felvesszük az illetékes hatóságokkal a kapcsolatot. A nevelésben lévő 

gyermekek helyzetének, nevelőszülők által biztosított életszínvonalat nagy figyelemmel 

kísérjük. Ezen gyermekek száma sajnos folyamatosan emelkedik.

Továbbra is nagy szükség lenne intézményünkben a gyermekvédelmi felelősök alkalmazása. 

Erre már többször jelzést tettünk a felsőbb hatóságoknál, de sajnos a törvényeke változásai 

ezeket továbbra sem emelik be az óvodai életben.
Intézményegységünkben a gyermekek 98%-a ingyenesen veszi igénybe az óvodai ellátást. 

Elmondhatjuk, hogy a gyermekek
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2017/2018 nevelési évre vonatkozó adatok.

Összesen beíratott 
gyermek létszám 
2017/2018.

199 fő 100%

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők.

95fő 47,73 %

Szülői nyilatkozatok 
alapján térítésmentesen 

étkezők.

57 fő 28,64%

3, vagy több gyermeket 
nevelő családban élők.

39 fő 19,59%

Nevelésbe vett gyermek. 5 fő 2.51%

Tartós beteg vagy 

fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermeket 
nevel.

3 fő 1,50%

HH gyermek 36 fő 18,09%

HHH gyermek 46 fő 23,11%

Sajátos nevelési igényű 

gyermek.

8 fő 4,02%

Beilleszkedési magatartási, 
tanulási zavarral küzdő 

gyermek.

14 fő 7,03%%
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Közösségfejlesztés területén elért eredmények a 2017/2018 nevelési évben.

Az intézmény közösség építő tevékenységei sokféle, változatos keretek között történtek 

meg. A 2017/2018-as nevelési év során a következő közösségépítő tevékenységek zajlottak a 

szülők részvételével.

Alkalmak,

rendezvények,

tevékenységek.

Alkalmak

száma.

Résztvevők

száma

%  arány

részvétel

tekin tetében .

Szülői

értekezletek.

28 alkalom 287 fő 97.5%

Fogadó óra. 21 alkalom 32 fő 65,62%

Réteg szülői 

értekezlet (új 

kiscsoportosok, 

iskolai érettségről, 

alkalmiságról)

2 alkalom 23 fő 86.9%

Szülők

bevonásával

lebonyolított

programok.

13 alkalom 201 fő 96,63%

Nyitott nap a 

leendő óvodások 

számára.

10 alkalom 92 fő Nagyon

kiemelkedő

eredmény!

Ünnepeken, jeles 

napokon történő 

aktív részvétel.

32 alkalom 557 fő Nagyon

kiemelkedő

eredmény!

Óvodáért végzett 

szülői

munkafelajánlások

22 alkalom 63 fő Kiemelkedő

eredmény!
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(óvodaszépítés, 

udvar szépítés, 

talaj előkészítések, 

stb)

A fent említett eseményeket az óvodapedagógusok jó kapcsolatának, magas szintű szakmai 

munkájának, nagyon kimagasló szervező képességüknek köszönhetően jöhetett létre. A 

közösen együtt végzett tevékenységek mindig megerősítik a szülő és az óvoda kapcsolatát, a 

gyermekek nyugodt, családias légkörének biztosításához. Itt kerül megvalósításra a Pedagógiai 

programunkban megfogalmazott értékek átadása, megőrzése, ami csak közösen történhet meg.

Amire büszkék vagyunk az óvodáink folyamatos szépítése, a szülők részéről az aktív, önkéntes 

munkák, felajánlások azon óvodákban ahol a szülők megszólítása eredményes volt!

A szakmai munkaközösségek munkájának értékelése:

Intézményegységünknél a következő szakmai munkaközösségek működtek 2017/2018-as 

nevelési évben: - Környezeti munkaközösség

Dokumentációs munkaközösség 

Egészséges életmódra nevelés munkaközössége 

Differenciált fejlesztés munkaközösség 

Mérés- értékelés munkaközösség 

Belső Ellenőrzési Csoport

A munkaközösségek nagyon alaposan, felkészülten végezték egész évben a szakmai tudás 

megosztást az óvodapedagógusok körében. Sokszor szerettek volna több alkalommal szakmai 

fórumokon részt venni a kollégák, de a sok féle tevékenységek, programok igen mozgalmassá 

teszik a nevelési éveket így nagyon részletesen időben tudni kell a kollégáknak mikor milyen 

tudásmegosztás hol lesz. Az újonnan érkező kollégák, a gyakornokok is aktívan bekapcsolódtak 

több munkaközösség munkájában ahol a pedagógiai programunk tükrében feldolgozták az adott 

feladatokat. Ebben a nevelési évben nagyon nagy munka, kihívás volt a pedagógiai program 

módosítása. Mindenki részt vett az előkészületekben, véleményezte azt és gondolatait, ötleteit, 

hozzá tehették a javaslataikat. Nagyon magas színvonalú, precíz, részletes munka eredménye 

egy újonnan felépített szakmai anyag, amelyet minden csoportban minden óvodapedagógus a 

napi feladatinak megoldásában használhat.
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Kimagasló munkát végeztek kollégáim ismét!

A munkaközösségi foglalkozások tapasztalatait betudták építeni a nevelő- fejlesztő 

tevékenységekbe, a projekt hetekbe.

Az információátadás az intézményben:

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés biztosított több csatornán keresztül.

Az információ átadás színterei a nevelési évben az értékelések alapján, amelyek a kollégák 

tettek jónak értékelték és elégségesnek. Igyekszünk mindenkinek a megfelelő időben, pontosan, 

sokrétűen eljuttatni az információkat.

Színterek:

• Nevelőtestületi értekezletek

• Nevelésnélküli napok

• Vezetőségi értekezletek

• Szakmai munkaközösségek

• Munkatársi értekezletek óvodánként

• Alkalomszerű, szükség szerinti megbeszélések

• Munkatársi értekezletek teljeskörű dolgozói körben

• Elektronikus kapcsolattartás

• Telefonon

• Óvodai faliújságok, hirdetmények

A jól bevált gyakorlatot követve sokrétűen próbáljuk az információkat átadni, 

tapasztalatcserékre is lehetőséget adtunk a nevelési évben. Továbbképzések keretin belül is 

lehetőségek voltak a szakmai tudás megosztására az érdeklődési köröket figyelembe véve.

Továbbképzések értékelése:

Továbbképzési tervünk tartalmazta a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatainkat, 

terveinket, amelyet minden évben a nevelőtestület hagyott jóvá.

A 2017/2018-as nevelési évben 2 fő, fejlesztő pedagógus szakvizsga teljesítésével rendelkezik. 

Minden óvodapedagógus rendelkezik az önképzés, önművelés, a szaktudás fejlesztésére

18



irányuló igénnyel. Az óvodapedagógusok idejüket nem kímélve folyamatosan jelentkeznek a 

pályázatok által biztosított továbbképzésekre, konferenciákra.

Felülvizsgáltuk és aktualizáltuk Továbbképzési tervünket és beépítettük a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréhez szükséges módosításokat, amelyet a nevelőtestület és a Képviselő- 

testület is jóváhagyott.

Az érintett pedagógusok számára kötelezően előírt 120 órás továbbképzések teljesítése már 

többségénél megvalósult, a gyakornokoknál, fiatal kollégáknál pedig indítjuk a teljesítési 

lehetőségeket. Ebben a nevelési évben 1 óvodapedagógus esett át sikeres minősítésen, 

gyakornokiból Ped. I-be lépett. Sikeresen felkészültek és minősítési eljárás alatt minden 

támogatást, segítséget megkaptak a kollégáktól. Jól együttműködő közösség segíti egymás 

előre jutását, szakmai előmenetelét.

Pályázati lehetőség keretein biztosítjuk a városban a helyszíneket, így nem kell vidékre utazni, 

valamint ingyenességet is adunk ezzel a kollégáknak, hogy szerezzenek minél több órát, amely 

beszámít a 120 órás teljesítésben. Ezeket a lehetőségeket jól szervezett irányítással, munka 

szervezéssel megoldjuk, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a továbbképzéseken.

A továbbképzéseken hallottakat az óvodán belül egymásnak átadják így mindenkihez eljutnak 

az új szakmai anyagok.

Kapcsolatok építése a társ intézményeinkkel:

Ápoljuk eddig kialakult és jól működő kapcsolatainkat a nyugdíjas otthonnal, általános 

iskolákkal, városi bölcsődével, gyermekjóléti szolgálattal, védőnői hálózattal, gyermek orvosi 

szolgálattal, múzeummal, mozival. Keressük, az óvoda család kapcsolattartásának újabb 

lehetőségeit ott ahol még megerősítésre van szükség a családok szociális elmaradottságából, 

igényéből fakadóan. Továbbra is őrizzük és fejlesztjük a bölcsődével és az iskolával meglévő 

kapcsolatunkat a gyermekek érdekeit szem előtt tartva. Ez a két intézményi forma az, amely a 

gyermekek óvodai életét megelőzi (a bölcsőde), valamint azt lezárja a kimenet az óvodából 

(iskolába lépés). Kerestük újabb kapcsolatok kiépítését azokkal az intézményekkel, amelyek 

hasonlóan gondolkodnak a pedagógiáról, hozzánk hasonló nevelési elveket vallanak a 

határokon túl is testvérvárosunkban találtuk ezt meg Magyarkanizsán ahol már évtizedek óta 

tartó jószomszédi viszonyt tartunk fel. Nem csak szakmai óvodai, hanem óvodapedagógusaink, 

dajkáink egész közössége is megismerkedhetett az ott folyó pedagógiai munkáról. Ide tartozik 

a régióban (egymáshoz közel lévő) található óvodák közössége, és az intézményvezetők. A
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közeli intézményvezetőkkel folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk fennt. A tapasztalatcsere, 

konzultáció, segítségadás és kommunikáció és a változó törvények, rendeletek értelmezése volt 

a fő irányvonalunk a pályázat adta lehetőségek kihasználásával a légióban.

A 2018/2019-es nevelési évre előre mutató gondolatok:

>  Pedagógiai munkánkban változatlanul az igényességre törekszünk, eddig kialakított 

értékeinket megőrizzük, az általunk elfogadott alapelvek szerint dolgozunk. A fejlődést, 

fejlesztéseket a korszerű óvodapedagógusi szemléletmódot támogatjuk, segítjük, 

lehetőséget adunk kipróbálására.

>  Az új jelenség kezelésének, lehetőségeinek megismerése a gyermekvédelmi törvény 

változásainak nyomon követésével a nevelésben vett gyermekek érdekében. Jelen van 

a nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek számának növekedése. E probléma 

kezelése, megoldása a következő évben is a feladataink közé tartozik.

>  Szervezetfejlesztés, csapat szellem erősítésén folyamatosan dolgozunk. A csapatépítés 

egy folyamat, mint egy kapcsolat, amelyen mindig dolgozni kell, védeni azt, és 

megóvni. Az összehangolt csapatmunka elengedhetetlen feltétele a hatékony pedagógiai 

munkának. Az új dolgozók bevezetése, befogadása, megújult nevelőtestület formálása. 

A szervezetfejlesztést humánerőforrás fejlesztésében irányelvünk:

Egymásra odafigyelés, a másság tolerálása, empátia, segítőkészség, 

egymás elfogadása, befogadása nem csak a gyermekeknél, hanem a kollégák körében 

is.

A pedagógiai kultúra fejlesztése fontos feladat, ezen értendő a szülőkkel 

való eredményes bánásmód, beszédkultúra, konfrontálódás és konszenzusra jutás 

fejlesztése.

> Kiemelt feladat a szemlélet, irányelv meghonosítása minden óvodai csoportban 

teljes mértékkel a szabadjáték fogalmának mély értelmezése, a játékba integrált 

fejlesztés az óvodai nevelés alaptevékenysége.

Továbbra is tartalmas, változásokban, újításokban, innovációban, 

megújulásban, programokban, és megoldandó feladatokban gazdag évet tudhatunk 

magunk mögött. Fontosnak tartom, hogy gondolataink között mindenképpen 

szerepeljen az eddigi értékeink megőrzése, a hagyományaink ápolása, sajátosságaink 

megóvása a jövőben is. Legyen ez a fejlődés-fejlesztés jövőbe mutató irányának az útja 

számunkra.
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> Fontosnak tartom a játék szerepének hangsúlyozását és abból is a szabadjátékot

az óvodában, mivel az országos alapprogram és helyi programunk szerint is a játék 

alapvető tevékenysége a gyermekeknek.

Szeretném kiemelni és a továbbiakban minél hatékonyabban megvalósítani a 

játékba integrált fejlesztést, amelynek lényege, hogy próbáljuk biztosítani a nyugodt légkört, a 

helyet, s az eszközöket.

Az ismeretszerzés a játék közben valósul meg igazán. Az érzelmi biztonságot 

megteremtettük, fokozott figyelemmel, egyéni bánásmóddal, szeretetteljes légkör 

kialakításával, élmény gazdag óvodai élet megteremtésével alapozzuk meg. A játékra ösztönző 

légkör biztosítása, játszóhelyek biztosítása, játékeszközök biztosítása, a gyerekek játékának 

támogatása szükséges a fejlesztési lehetőségek kihasználásában.

> A szabad játék fontosságának hangsúlyozása lesz a következő év mottója.

Igyekszünk minden fejlesztést játékos keretek között megvalósítani, sok és változatos 

eszközzel, kreativitással, gazdag játék ötletekkel. A választott témán belül, szabadjáték közben 

fedezi fel és ismeri meg a gyerek az őt körülvevő világot. Ezzel kielégítheti kíváncsiságát, 

tevékenységi vágyát, felnőtthöz való hasonlítási igényét. Amely tanulási forma az utánzáson 

alapuló tanulás mellett meghatározó szerepet kap, a szabad játékfolyamat, a gyermekek elemi 

pszichikus szükségleteinek biztosítása. Az óvodás évek legfej lesztőbb, leghatékonyabb, 

legfontosabb tevékenységi formája. A gyerekek a nap folyamán, a játékidő alatt szabadon 

dönthettek, hogy mivel, kivel és mit játszanak. Milyen helyet választanak maguknak, hogyan 

rendezik be a játékteret, saját élményeket, melyeket otthonról hoznak vagy közösen élünk meg.

A szabad játék a gyermek szabadon választott játéktevékenysége, amelynek során 

megválasztja mivel, kivel, mit és hol játszik. A szabad játékhoz a feltételeket nekünk kell 

megteremteni: bizalmas, családias légkör, élmények, eszközök, idő, hely, és a háttérből 

irányítás képessége.

Az elmúlt 2017/2018-as nevelési évünk szakmai szemmel nézve is hatékonynak, 

eredményesnek mondható. Intézményünk működését, megfelelő személyi ellátottsággal
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biztosítva, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást, tehetség gondozást, egyéni differenciált nevelést 

biztosítva zárjuk a 2017/2018-as nevelési évet.

Köszönöm az egész évben nyújtott magas színvonalú, tartalmas óvodapedagógusi, 

pedagógiai munkát segítő munkát kollégáimnak a gyermekek nevében.
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Mellékletek :

Mérés- értékelés munkaközösség beszámolója.

Környezeti munkaközösség beszámolója.

Differenciált munkaközösség beszámolója.

Egészséges Életmódra nevelés munkaközösség beszámolója.
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Mérés- értékelés munkaközösség beszámolója.

Mérés-értékelés munkaközösség éves értékelése
2017-2018

Ebben a tanévben úgy döntöttünk, hogy külső partnereink közül a szülők elégedettségét 

vizsgáljuk, mivel ők az első és legfontosabb partnerünk. Három féle kérdőívet adtunk ki, így 

minden korcsoportban lehetőség nyílt arra, hogy óvodáinkkal kapcsolatban a szülők 

véleményét megismerjük.

Kiscsoportban a beszoktatással, a fejlesztéssel, tájékoztatással kapcsolatos 

elégedettségükről kérdeztük meg a szülőket.

Középsőcsoportban a szülői értekezletekkel való elégedettségükről kérdeztük a 

szülőket.

- Nagycsoportos szülőket arról kérdeztük mennyire elégedettek az óvodában folyó 

munkával, gyermekeiket felkészítik-e megfelelően az iskolára.

A szülők 91 %-a visszahozta a kitöltött kérdőíveket, ami nagyon jónak mondható.

Kiscsoportos szülők számára kiadott kérdőív (50 fő töltötte ki)

Mennyire elégedettek a szőlők, a fejlesztéssel, tájékoztatással kapcsolatos?

1. Mielőtt gyermekét óvodába íratta, voltak-e előzetes ismeretei erről az intézményről?

- igen, járt már ide gyermekem 23 fő 46%

- igen, hallottam róla ismerősöktől 16 fő 32%

- nem, de ez van a legközelebb 5 fő 10%

- nem tudtam róla semmit 5 fő 10%

- az interneten tájékozódtam 1 fő 2 %

A szülők többsége saját tapasztalat vagy mások ajánlása alapján döntötte el, hogy melyik óvodát 

választja.

2. Fontosnak tartja-e felkészíteni gyermekét az óvodai életre?

48 fő 96 %

2 fő 4 %nem
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Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők számára fontos, hogy gyermekeiket felkészítsék az óvodai 

életre, hiszen ezzel nem csak a gyermekek óvodába lépését könnyítik meg, hanem a mi 

munkánkat is segítik.

3. Igényt tartott-e arra, hogy óvodába lépéskor az első néhány napot együtt töltse 

gyermekével a csoportban?

- igen 30 fő 60 %

- nem 20 fő 40%

Kevésnek találjuk azoknak a szülőknek a számát, akik éltek a lehetőséggel és együtt töltöttek 

gyermekükkel néhány napot a beszoktatás ideje alatt az óvodában. Főként az Ady és Magyar 

Utcai Óvodában kevés ezeknek a szülőknek a száma.

Feladat: Továbbra is arra ösztönözzük a szülőket, hogy éljenek az anyás beszoktatás 

lehetőségével, hiszen ez jó  alkalom arra, hogy megismerjék az óvodai szokásokat, a 

gyermekükkel foglalkozó óvodapedagógusokat és a dajka nénit. Mindez hozzájárul a 

zökkenőmentes óvodai élet megkezdéséhez.

4. Hogyan szokta meg gyermeke az óvodát?

- könnyen 39 fő 78 %

- nehezen 11 fő 22 %

- nagyon nehezen

A gyerekek többsége könnyen megszokta az óvodai környezete.

5. Szeret-e gyermeke óvodába járni?

nagyon szeret 21 fő 42%

szeret 27 fő 54%

közömbös 2 fő 4 %

nem szeret -

A gyermekek szeretnek óvodába járni, ezt tükrözik a szülők által adott válaszok. Továbbra is 

arra törekszünk, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek, kötődésük továbbra is ilyen erős legyen 

óvodáinkhoz.
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6. Hogyan fejlődik gyermeke, mióta óvodába jár, vett-e észre változást?

nagyon sokat fejlődik 18 fő 36%

sokat fejlődik 31 fő 62%

alig fejlődik 1 fő 2 %

egyáltalán nem fejlődik -

A szülők megítélése alapján a gyermekeik sokat vagy nagyon sokat fejlődtek. Ez a nevelő, 

fejlesztő munkánk eredményességét tükrözi.

7. Elegendő tájékoztatást kap-e gyermeke óvodai életéről, fejlődéséről?

- elegendőt 40 fő 80%

- a jelenleginél kicsivel többet 8 fő 16%

- ajelenleginél többet 2 fő 4 %

A szülők nagy többsége elegendő tájékoztatást kap a gyermekéről. Azok, akik több tájékoztatást 

szeretnének, egyéni igényeiket beszéljék meg az óvodapedagógusokkal.

8. Esetleges nevelési problémájával kapcsolatosan szívesen fordul-e a csoport 

óvodapedagógusaihoz?

- igen 45 fő 90 %

- nem (ha nem, miért, kérjük fejtse ki) 5 fő 10 %

A szülők és az óvodapedagógusok közötti jó kapcsolatot tükrözi, hogy a szülők szívesen, 

fordulnak hozzájuk nevelési problémájukkal. Arra törekszünk, hogy valamennyi szülő 

bizalommal legyen az óvodapedagógusok iránt.

Középső csoportos szülők számára kiadott kérdőív (59 fő töltötte ki)

26



Mennyire elégedettek a szülők az óvodában szervezett megbeszélésekkel?

1. Milyen gyakran jár a szülő értekezletre?

a.) szinte mindig elmegyek 44 fő 75 %

b.) néha megyek el 10 fő 17%

c.) többnyire nem megyek el 4 fő 7%

d.) mindig elmegyek 1 fő 1 %

Feladat: Továbbra is keressük azokat a módszereket, amivel vonzóbbá lehet tenni a szülői 

értekezleteket főként a cigány szülők számára.

2. Ha nem megy el, mi ennek az oka?

a. ) nagyon elfoglalt 30 fő

b. ) bánt, ha rosszat hallok a gyerekemről

c. ) túl általános dolgokról van szó

d. ) egyéb 14 fő

Erre a kérdésre 15 szülő nem válaszolt, ezért ennek értékelése nem reális.

3. Milyen időpontban tudna megjelenni a szőlői értekezleten?

a. ) délelőtt 5 fő 8 %

b. ) délután 54 fő 92 %

Néhány szülő kivételével a délután tartott szülői értekezletet tartják megfelelőnek, ezen tudnak 

a legtöbben megjelenni.

4. Milyen volt a hangulat az utolsó szülői értekezleten?

a.) kellemes 25 fő 42%

b.) feszül -

c.) vidám 9 fő 15 %

d.) közvetlen 21 fő 36%

e.) indulatos -

f.) nyugodt 16 fő 27%

g.) bensőséges 4 fő 6 %

h.) változó -

i.) nem tudom, mert nem voltam 7 fő 12%
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A szülők a szülői értekezletek hangulatáról csak pozitívan nyilatkoztak. A visszajelzések 

munkánk eredményességét tükrözi, az óvodapedagógusok mindig arról beszélnek, ami 

leginkább érdekli a szülőket vagy éppen aktuális a számukra.

5. Milyen új információkat hallott az utolsó szülői értekezleten?

a. ) gyermekéről:

- A legtöbben a következőket jelölték meg: A gyermeke miben ügyesedett, miben 

fejlődött, hogyan viselkedik, mivel játszik, kikkel barátkozik, milyen az 

alkalmazkodóképessége, hogyan viselkedik és dolgozik a foglalkozásokon, milyen 

fejlesztésekben részesül, szokásaikról, étkezéséről, milyen vizsgálatokra számíthat a 

szülő, amellyel a gyermek fejlődését felmérik.

- Továbbá konkrét dolgokat írtak: elégedettek a gyermekével, segítőkész, odafigyelő, 

sokat javult a beszéde nagyon válogat, szépen mond verset, elsőnek alszik el, 

megbeszélték a fejlődési naplóban leírtakat, szülői odafigyelésről.

b. ) az óvodáról, a csoportról.

- Óvodáról: udvar felújítása, a jelenleg folyó pályázatokról, papírgyűjtés eredményéről, 

új focipálya épül, óvoda fejlesztése, óvodai programokról, óvodában betartandó 

szabályokról, ünnepekről, nyílt napokról, betegség utáni igazolás szükségességéről, a 

kapu bezárásának fontosságáról.

- Csoportról: a csoportban kialakult szokásokról, csoport eredményeiről, jól 

összekovácsolódott a csoport, összetartok, erősödtek a csoporton belüli barátságok, 

lassúak, nem elég önállóak a gyerekek, mivel foglalkozik a csoport napközben, 

fejlesztendő területekről, a csoportban betartandó szabályokról, milyen jól érzik magukat 

a gyerekek az óvodában.

6. Milyen témákról hallana és beszélgetne szívesen a szülői értekezleten?

- Sokan elégedettek a témákkal, minden információt megkapnak, nem szeretnének 

másdolgokról hallani, az óvodapedagógusok jól összeállítják az értekezletek témáit.

- Gyermekek fejlődéséről, hogyan viselkednek a közösségben, amikor nincs ott a szülő

- Óvodai foglalkozásokról, miről tanulnak a gyerekek, mit csinálnak a foglalkozásokon.

- Nevelési problémák megoldásáról, segítségadás a nevelésben, nevelési ötletek, 

praktikák

- Hogyan segíthetik a szülők gyermekeik fejlődését?
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- A gyerekek csoportmunkájáról, fejlődésükről

- Mit játszanak a gyerekek az óvodában?

- Mindenről szó esik, ami fontos a szülők számára.

- Az óvodapedagógusok mindig körültekintően választják meg az értekezletek témáit.

A csoportokat aktuálisan érintő témákat helyezik előtérbe.

Feladat: A jövőben a szülői értekezletek témáinak összeállításánál vegyük figyelembe a szülők 

javaslatait, kéréseit is.

7. Szívesen nézne-e meg a csoport életét? Mire volna elsősorban kíváncsi?

a.) Hogyan játszanak a gyerekek a csoportszobában? 12 fő 20%

b.) Reggelizés, ebédelés 6 fő 9%

c.) A gyerekek foglalkozáson vesznek részt. 54 fő 89%

d.) A gyerekek az udvaron játszanak. 9 fő 13 %

8. Milyen javaslatai vannak arra vonatkozóan, hogy a szülői értekezlet, az óvónők és a család 

kapcsolata még közvetlenebb és bensőségesebb legyen?

- A legtöbb szülő elégedett a jelenlegi helyzettel, bensőséges jó  kapcsolat alakult ki a csoporton 

belül az óvodapedagógusok és a szülők között, nem találnak hiányosságot.

- Néhányan több személyes megbeszélést szeretnének az esetleges problémák megbeszélésére.

- Vannak, akik több közös programot javasolnak, akár csoport szinten is.

- Legyen több szülői értekezlet, sokat beszélgessenek.

- Minden szülő járjon rendszeresen a szülőértekezletre, értsenek egyet a szülők és az 

óvodapedagógusok, együttműködőnek kell lenni a szülőknek és az óvodapedagógusoknak.

- Több beszélgetésre kerüljön sor, ne csak adatközlés legyen.

- A szülőkkel együtt megtalálni annak a módját, mikor és hogyan tudnak egyéni beszélgetéseket 

folytatni. Egyéni egyeztetés.

- Olyan közös programok beiktatása a szülőkkel, ahol lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre. 

Pl. munkadélutánok, kirándulás.

Feladat: Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése, elmélyítése érdekében tartsuk szem előtt 

a szülők erre vonatkozó javaslatait, kéréseit.

9. Az óvoda és a család közötti információáramlásnak mely formáját tartja a 

leghatékonyabbnak?
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a.) napi információcsere szóban 47 fő 77%

b.) írásban a faliújságon 17 fő 28%

c.) szülői értekezletek 26 fő 43%

d. ) családlátogatás alkalmával 4fö 7 %

e. ) interneten keresztül 5 fő 8 %

Feladat: Szülői értekezletek keretén belül adjunk lehetőség az óvoda honlapjának 

bemutatására. A szülők figyelmének felhívása arra, hogy ezen keresztül milyen sok 

információhoz juthatnak hozzá, folyamatosan tájékozódhatnak az óvoda életéről. A honlap 

népszerűsítése.

Továbbra is tudatosítani kell a szülőkben, hogy főként reggel, de gyakran délután sincs 

lehetőség hosszas beszélgetésre. Amennyiben erre van igényük, vagy más okból szükség van 

rá, akkor az óvodapedagógusokkal előre egyeztetett időpontokban tehetik meg.

Nagycsoportosok szülei számára kiadott kérdőív (57 fő töltötte ki) 

Mennyire elégedettek az óvodában folyó munkával, gyermekeiket felkészítik-e

megfelelően az iskolára?

1. Ismeri-e az óvoda helyi nevelési programját?

a) igen, ismerem 40 fő 70%

b) hallottam, hogy van ilyen 14 fő 24%

c) nem ismerem 2 fő 4 %

d) az interneten tájékozódtam 1 fő 2 %

Feladat: Szülők figyelmét ráirányítani arra, 

Pedagógiai Program megismerésére.

2. Szeret-e gyermeke óvodába járni?

hogy az óvoda honlapján lehetőségük

a) nagyon szeret 28 fő 49%

b) szeret 28 fő 49%

c) közömbös 1 fő 2 %

d) nem szeret -

Örömmel fogadtuk a szülők visszajelzéseit arról, hogy gyermekeik szeretnek, illetve nagyon 

szeretnek óvodába járni. Arra törekszünk, hogy ez a jövőben is így legyen.
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3. Mennyire elégedett az óvoda nevelési módszereivel?

a) nagyon elégedett vagyok 34 fő 60%

b) elégedett vagyok 21 fő 36%

c) elfogadhatónak tartom 1 fő 2 %

d) nem vagyok elégedett 1 fő 2 %

4. Véleménye szerint az óvoda kellőképpen felkészíti-e gyermekét az iskolai életmódra?

a)igen 49 fő 86%

b) nem 2 fő 4 %

c) nem tudom 6 fő 10%

5. Esetleges nevelési problémájával kapcsolatban kapott-e segítséget az óvodában?

a) igen 34 fő 60%

b) nem, mert nem kértem 23 fő 40%

c) nem, mert nem tudtak segíteni -

Feladat: Bizalom teli kapcsolat kialakítására törekedjünk, és bátorítsuk a szülőket, hogy ha 

bármilyen neveléssel kapcsolatos problémájuk van, forduljanak az óvodapedagógusokhoz.

6. Eredményesnek és hatékonynak tartja-e szakemberek, küldő szakemberek bevonását,

segítségét a gyermekek fejlesztésében (fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus,

Pedagógiai Szakszolgálat)?

a) igen 55 fő 96%

b) nem (ha nem, miért, kérjük, fejtse ki) 2 fő 4 %

Nem, mert nem volt rá szükség.

7. Mennyire elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével?

a) elégedett vagyok 45 fő 79%

b) elfogadhatónak tartom 7 fő 12%

c) nem vagyok elégedett 5 fő 9%

Javaslatai ezzel kapcsolatban: Tornaszobát hiányolják a szülők.

Az óvodáink felszereltségei megfelelnek a törvényi előírásoknak, lehetőség szerint 

folyamatosan bővítjük az eszköztárat.
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8. Mit tart gyermeke szempontjából az óvoda legfontosabb feladatának? (kérjük az 5 

legfontosabbnak ítélt dolgot húzza alá)

- sok verset és éneket tanuljon 18 fő 32%

- tanulja meg a viselkedési szabályokat 37 fő 65%

- minél többet játsszon 16 fő 28%

- értelmileg fejlődjön 38 fő 67%

- önkiszolgálásban fejlődjön 13 fő 23%

- sokat mozogjon 14 fő 25%

- érezze jól magát, szeressék 34 fő 60%

- barátokat, társakat találjon 18 fő 32%

- tanuljon meg szépen beszélni 15 fő 26%

- készüljön fel az iskolára 46 fő 81%

- a gyerekekre való felügyeletet, a testi épség biztosítását, amíg a szülők c

14 fő 25%

Feladat: A játék és az szép beszéd fontossága héttérbe került a rangsorban. Tudatosítsuk a 

szülőkben, hogy a kisgyermekek legfőbb tevékenysége a játék. Az óvodában a játékon 

keresztül, a játék által jutnak új tapasztalatokhoz, ez által bővül ismeretük, fejlődik egész 

személyiségük. Adjunk lehetőséget arra, hogy nyílt napokon ezt a szülők megfigyelhessék. 

Arra törekedjünk, hogy a szülőknek is fontos legyen az, hogy a gyermekek megtanuljanak 

szépen beszélni, javuljanak beszédhibái, hiszen ez is nagymértékben hozzájárul a sikeres iskolai 

élethez. Óvodáinkban kiemelt feladatként szerepel az anyanyelvi nevelés.

9. Elegendőnek tartja-e a családnak, szülőknek szervezett óvodai programokat?

a) igen 55 fő 96 %

b) nem 2 fő 4 %

10. A közös (óvoda- család) programokon kívül élt-e a lehetőséggel, hogy betekintjen gyermeke 

óvodai életébe?

a) igen 22 fő 40 %

b) nem 33 fő 60 %

Feladat: Arra ösztönözzük a szülőket, hogy használjanak ki minden alkalmat, amikor lehetőség 

van arra, hogy megnézzék, hogyan töltik a gyerekek napjaikat az óvodában. Látogassanak el a 

csoportokban meghirdetett nyíl napokra.
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Feladataink a kérdőívek összesítése alapján

Feladat: Továbbra is arra ösztönözzük a szülőket, hogy éljenek az anyás beszoktatás 

lehetőségével, hiszen ez jó  alkalom arra, hogy megismerjék az óvodai szokásokat, a 

gyermekükkel foglalkozó óvodapedagógusokat és a dajka nénit. Mindez hozzájárul a 

zökkenőmentes óvodai élet megkezdéséhez.

Feladat: Az Ady Endre Utcai, a Magyar Utcai, az Átlós Úti Óvodában továbbra is feladat a 

szülők meggyőzése arról, hogy vegyék igénybe az egész napos óvodai ellátást a gyerekek 

megfelelő fejlődése, fejlesztése érekében.

Feladat: Továbbra is keressük azokat a módszereket, amivel vonzóbbá lehet tenni a szülői 

értekezleteket főként a cigány szülők számára.

Feladat: A jövőben a szülői értekezletek témáinak összeállításánál vegyük figyelembe a szülők 

javaslatait, kéréseit is.

Feladat: Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése, elmélyítése érdekében tartsuk szem előtt 

a szülők erre vonatkozó javaslatait, kéréseit.

Feladat: Szülői értekezletek keretén belül adjunk lehetőség az óvoda honlapjának 

bemutatására. A szülők figyelmének felhívása arra, hogy ezen keresztül milyen sok 

információhoz juthatnak hozzá, folyamatosan tájékozódhatnak az óvoda életéről. A honlap 

népszerűsítése.

Továbbra is tudatosítani kell a szülőkben, hogy főként reggel, de gyakran délután sincs 

lehetőség hosszas beszélgetésre. Amennyiben erre van igényük, vagy más okból szükség van 

rá, akkor az óvodapedagógusokkal előre egyeztetett időpontokban tehetik meg.

Feladat: Szülők figyelmét ráirányítani arra, hogy az óvoda HON lapján lehetőségük van a 

Pedagógiai Program megismerésére.

Feladat: Bizalom teli kapcsolat kialakítására törekedjünk, és bátorítsuk a szülőket, hogy ha 

bármilyen neveléssel kapcsolatos problémájuk van, forduljanak az óvodapedagógusokhoz.
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Feladat: A játék és az szép beszéd fontossága héttérbe került a rangsorban. Tudatosítsuk a

keresztül, a játék által jutnak új tapasztalatokhoz, ez által bővül ismeretük, fejlődik egész 

személyiségük. Adjunk lehetőséget arra, hogy nyílt napokon ezt a szülők megfigyelhessék. 

Arra törekedjünk, hogy a szülőknek is fontos legyen az, hogy a gyermekek megtanuljanak 

szépen beszélni, j avulj anak beszédhibái, hiszen ez is nagymértékben hozzáj árul a sikeres iskolai 

élethez. Óvodáinkban kiemelt feladatként szerepel az anyanyelvi nevelés.

Feladat: Arra ösztönözzük a szülőket, hogy használjanak ki minden alkalmat, amikor lehetőség 

van arra, hogy megnézzék, hogyan töltik a gyerekek napjaikat az óvodában. Látogassanak el a 

csoportokban meghirdetett nyíl napokra.

szülőkben, hogy a kisgyermekek legfőbb tevékenysége a játék. Az óvodában a játékon

Kiskunhalas, 2018. 08. 31.

Hegymé Kassai tíva 

Munkaközösség vezető
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Környezeti munkaközösség beszámolója.

Környezet munkaközösségünk tagjaival általam összeállított munkatervet átbeszéltük, mik 
legyenek az elkövetkező tanév feladatai, mire helyezzünk nagyobb hangsúlyt.

Nagy örömünkre minden óvodánk elnyerte a „Madár Óvoda” címet. A madártani intézet által 
felállított feladatsor kitöltése után városunkban már régóta ezzel a címmel büszkélkedhet a 
Felsővárosi Óvoda. Ebből a megfontolásból meghívtuk, felkértük Dózsa Erika óvónőt, hogy 
mondja el náluk, hogy folyik a munka, milyen feladatokat végeznek a tanév folyamán, milyen 
tapasztalataik vannak a programmal kapcsolatban. A kollégák nagy érdeklődéssel kapcsolódtak 
be az előadás meghallgatásába. Dózsa Erika elmondta, hogy óvodájukban már jól bevált 
feladatokat alkalmaznak. A madárvédelemmel, a madár gondozással a környezetükben élő 
madarak megóvásával kapcsolatosan. Több új ismerettel, ötlettel gazdagodtunk, amit a mi 
munkánkba beépítve is jól működtethető lesz. A munkatársak, az óvodájukhoz igazodva 
állították össze, hogy milyen terveket valósítsanak meg a későbbiekben, a madárvédelemmel 
kapcsolatban. A tél folyamán madárodúkat szerettünk volna elhelyezni Gregus Viktorral vettük 
fel a kapcsolatot, akinek segítségét kértük. A lehetőséget örömmel fogadta, így a kiskunhalasi 
„Madár barátok kör” által el is készített odúkból minden óvodánkba el is helyezték fákra, jól 
látható helyekre. A gyerekekkel igyekeztünk folyamatosan nyomon követni, hogy vajon mikor 
költöznek bele kismadarak, költés céljából.

A Víz Világnapja alkalmából minden óvodánk projekt hetet szervezett. Az óvodákban a 
kollégák olyan dekorációkat készítettek a gyerekekkel közösen, ami a szülők számára is jól 
értelmezhetővé vált, hogy ezen a héten milyen témával foglalkoznak a gyermekek. 
Ábrázolásaik, meséik, énekeik a vízzel kapcsolatos témához igazodtak. Minden intézmény a 
víz fontos szerepére, a megóvására helyezte a hangsúlyt. Munkaközösségünk több program 
szervezésével igyekezett még színesebbé tenni a projekt hetet.

A Szilady Áron Református Gimnázium Varga Judit igazgató nővel vettük fel a kapcsolatot, 
ahol minden óvoda nagycsoportosainak: Gavlikné Kiss Anita, a kémia laborban kísérleteket 
mutatott be a vízzel kapcsolatosan. Rövid rajzfilm megtekintése után, az igazgatónő és a 
tanárnő segítségével érdekes feladatokat oldottak meg a gyerekek, amit nagyon élveztek, 
figyelmük végig kitartó volt. Megfigyelhettük, hogy hogyan változik meg a víz faj súlya, ha 
olajat, festéket stb. teszünk a vízhez. Az előadás alatt kiemelte a víz fontosságát életünkben, 
megóvásra hívta fel a figyelmet.

Az intézmények nagycsoportos gyerekei egy vízről szóló verset kapott megtanulásra. A víz 
világnapján március 22.-én egy közös versmondáson vettünk részt Kiskunhalas főterén. 
Minden gyermek kék pólót viselt, amivel még jobban szerettük volna felhívni a figyelmet e- 
nap fontosságára. A gyerekek jelképezték a „víz” szót és együtt mondtuk el a közösen 
megtanult verset, amit a Halas Televízió is rögzített.
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Projektünket a Víz Tisztító Telep megtekintésével zártuk le. A gyerekek nagy érdeklődéssel 
figyelték meg az ott folyó munkát, honnan kapjuk a vizet, mit tesznek azért, hogy a csapot 
megnyitva tiszta víz folyjék belőle.

Május 10.-ei héten a Madarak és Fák hetére készölt munkaközösségünk. A projekt hét 
összeállítása után minden óvoda megkezdte a munkát. A csoportok fás illetve madaras képet 
készítettek, amik az öltözőkben, csoport szobákban kerültek kihelyezésre. Szerdára egy közös 
barkácsoló napra hívtuk a gyerekeket, minden óvodánkból. Madárformákat vághattak ki 
kartonpapírból, amit hurkapálcára rögzítettünk, a másik asztalnál agyagból formázhattak 
madarakat, melyet később kiégettünk és haza vihettek.

A következő napon a Csetényi-Parkban Kiss Tamás előadásában a madár gyűrűzéssel 
ismerkedhettek meg a gyerekek. A befogott madarakat közelről vehették szemügyre, milyen 
fajtájúak, neműek, jellegzetességeket hordoznak magukon a madarak. Erről pontos 
dokumentáció is készült a nyomon követhetőség érdekében. A gyűrűzés minden gyermek 
érdeklődését felkeltette, a madarak vissza engedése a természetbe nagy élmény volt számukra.

A Szilády Áron utcai óvodások diakép vetítésen vehettek részt, óvodájukban. Kis Csaba szülő 
amatőr fényképészként a természet fotózása során, sok madár felvételt készített. Ezekből össze 
állítva tartott a gyerekeknek előadást a madárvilágról, és lakhelyükről. A gyerekek itt is nagy 
érdeklődéssel figyelték a szép képeket és hallgatták az előadást.

A természet és madárvilág kapcsolatának és annak védelmére óvodáink nagy hangsúlyt fordít, 
igen változatos keretek között.

Úgy gondoljuk, hogy tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, a gyerekek sok új élménnyel 
gazdagodhattak ez által. Programjainkat igyekeztünk úgy szervezni, hogy tartalmában még 
közelebb hozza számukra a környezet fontosságát és védelmét.

Kiskunhalas, 2018.08.31.

Vass Aranka 

Munkaközösség vezető
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Differenciált Munkaközösség

Beszámoló- 2017/18-os nevelési év

1. Megismerkedtünk a „Nálunk a rész az egész” jó  gyakorlattal. Megbeszéltük, 

megvitattuk, hogyan tudjuk a fejlesztő feladatokat beépíteni az óvodai gyakorlati 

munkába, a törekedtünk a koherencia megteremtésére az óvodai dokumentumok között. 

Helyszín: Szilády Áron Utcai Óvoda

Időpont: 2017. október 19.

2. A jó gyakorlat elemi közül kiválasztottuk azokat, amelyek alkalmasak lehetnek a 

gyermekek fejlettségének mérésére, segítik a gyermekek felmérését, az év végi 

szummatív értékelését. A ráhangoló gyakorlatok fontosságára külön kitértünk. Ezek a 

gyakorlatok egyszerűen beépíthetők a napi tevékenységek indításába, a minden napi 

munka részét képezhetik. Megnéztük a jó  gyakorlat tartalmi elemei közül, melyek azok, 

ahol a szülők bevonására lehetőség van, a fejlesztőprogram mely elemeit ajánlhatjuk a 

szülőknek, otthoni együtt játszásra. Az óvodapedagógus, a fejlesztő- és a 

gyógypedagógus dokumentációinak tudatosabb, egységesebb összehangolása 

igényként felmerült, ennek megvalósítására, az együttműködés formáinak 

kidolgozására a következő évi munkaközösségi megbeszélések biztosíthatnak 

lehetőséget.

Helyszín: Szilády Áron Utcai Óvoda 

Időpont: 2017. november 16.

3. A jó gyakorlat képességfejlesztő területei, a 1-14 foglalkozás megbeszélése, instrukciók 

az egyes feladatokhoz.

A fejlesztés dokumentálása a naplóban. Minden foglalkozás legfontosabb fejlesztő 

feladatait tanulmányoztuk. A BTMN-s, SNI-s gyermekek fejlettségét figyelembe, rész 

egységekre bontottuk a fejlesztési területeket, ebben segítségünkre volt Locskai 

Gábomé több éves tapasztalata, melyet szívesen osztott meg velünk.

Helyszín: Szilády Áron Utcai Óvoda 

Időpont: 2018. január 11.
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4. A negyedik alkalommal folytattuk a foglalkozások tanulmányozását, 15-28 foglalkozás

korcsoportonként változatokhoz további képesség fejlesztőjátékok gyűjtésével 

igyekeztünk kiegészíteni a jó  gyakorlat foglalkozásait.

Közösen megállapodtunk abban, hogy a csoportnaplóban a jó  gyakorlat dokumentálása 

milyen formában lenne célszerű, mennyiségi munka helyett a minőséget, a tömör, 

lényegre törő dokumentálást tartjuk fő szempontnak, a csoportnapló egyéni 

feljegyzéseinél.

Helyszín: Szilády Áron Utcai Óvoda 

Időpont: 2018. február 8.

Felelős mind a négy megbeszélésért: Mongyi Marianna

Köszönöm a munkaközösségi munkában résztvevő minden tagnak az aktív munkáját, 

gyakorlatiasságát, építő szakmai ötleteit.

megbeszélésére, a felmerülő kérdések megvitatására egyaránt sor került. Az óvodai

Kiskunhalas, 2018. 08. 31.
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Egészséges Életmódra nevelés munkaközösség beszámolója.

Egészséges Életmódra Nevelés Munkaközösség 2017/2018-as tanévben történt munkájának 
értékelése.

A munkaközösségi foglalkozások témáinak tervezésénél célom az volt, hogy az általam 
nyújtott új ismeretek, tapasztalatok által az óvodapedagógusok, -valamint az ő segítségükkel a 
gyermekek és szüleik- szemléletmódjába is beépüljön az egészségtudatosság. Óvodánk 
pedagógiai programjában kiemelt feladatként szerepel az egészséges életmódra nevelés, és az 
egészség védelme, ápolása a mindennapos nevelés szerves része. Igyekeztem elméleti és 
gyakorlati ismereteket is közvetíteni.

A munkaközösségi foglalkozások témái a következők voltak:

1.) Prevenciós gyakorlatok a testi egészség, mozgásképesség megtartására A 
gyakorlati foglalkozáson ismertettem azokat a hátrányos tényezőket, melyek gátolhatják az 
óvodás korú gyermekek egészséges testi fejlődését, majd felkérésemre gyógytestnevelő 
kolléganőm olyan preventív gyakorlatokat mutatott be, melyek a lábboltozat erősítését 
szolgálják, és amelyek beépíthetők a gyerekekkel való tevékenységekbe.

2. ) A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlesztésében, az óvodai 
hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba. Ezen a foglalkozáson 
kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek mozgás által történő fejlesztésének lehetőségeit 
ismertettem. Kaposváron e témában szervezett továbbképzésen vettem részt, az itt szerzett 
tapasztalatokat, ismereteket közvetítettem. Ezen ismeretek beépítése pedagógiai munkánkba 
lehetőséget ad a hátrányok leküzdésére.

3. ) Mentálhigiénia. Stresszkezelés, lelki egészség fenntartása.

A sokrétű pedagógiai munka, a szakmai kihívások, nehézségek mellett fontos az egészséges 
lelki élet megtartása, a kiégés megelőzése. Fontos a stressz tudatos kezelése, az öngyógyítás, 
saját módszerek megtalálása. Ezen a foglalkozáson egy kolléganőm segítségével különböző 
stresszoldási technikákkal ismerkedtünk meg, valamint megosztottuk egymással a témában 
saját tapasztalatainkat.

4.) Hormonrendszer szerepe a test működésében, fejlődésében, testi- lelki egyensúly 
fenntartásában.

A foglalkozás során -kapcsolódva az előző munkaközösségi foglalkozás témájához is- a 
hormonális rendszer felborulásának okait taglaltam, melyek közül az egyik leggyakoribb ok a 
stressz.
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Reményeim szerint ezeken a foglalkozásokon fontos információkkal szolgáltam a további 
szakmai munkához, valamint felkeltettem kollégáim érdeklődését a témákban történő további 
tapasztalatszerzéshez.

Kikunhalas, 2018. 08. 31. QIycÍcL
Faddi Petra

munkaközösség vezető
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A 2017/18-as tanévben fejlesztésre járó gyermekek létszáma.

Ó vodák A d y
E n d re
U tca i
r

Ó vo d a

Á tló s  Ú ti
r

Ó vo d a
M a g y a r

r

U tca i Ó voda
S z ilá d y

r

Á ro n
U tca i
r

Ó vo d a

N é g y  ó v o d á b ó l  
ö ssze sen

Nasvcsovortos
fejlesztésre
járó
gyermekek
létszáma

10
(btmn 7 
gyermek)

10
(btmn 7

gyermek)

5
(btmn nincs)

7
(btmn 3 
gyermek)

32
(btmn 17
gyermek)

Közévsó'
csovortos
fejlesztésre
járó
gyermekek
létszáma

4
(btmn 4 

gyermek)

- 2
(btmn 2 

gyermek)

- 6
btmn 6 gyermek

Nemek szerinti 
megoszlásban

6 lány és 8 
fiú

6 lány és 4 
fiú

3 lány 4 fiú 1 lány és 
6 fiú

16 lány és 22 fiú

Összes 
fejlesztésre 
járó gyermek 
létszáma

14
gyermek 
ebből 11 
btmn-es

10
gyermek 
ebből 7 
btmn-es

7 gyemek, 
ebből 

2 btmn-es

7
gyermek, 

ebből 
3 btmn-

es

38 gyermek ebből 
23 btmn-es, 15 

nem

Kiskunhalas, 2018.08.31.

fÁOUXyp MaocCtULuS- 
Mongyi Marianna

fej lesztőpeaagógus
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1. lntazm€nyi l6tsI.mok

a 20122013-as nee 6si av.l.jan 2l1f6vel indultu.k,2l5ldvelzirruk a nv,riater €tdtti
l4rszamot 2013. miiu! 31-an.

Ta.k0leles Byermele nk *im. 7s f6, ebb6l bertkol ion syermek 44 fd. M6g egy €ver

x0tdzas nem tdnant&kaizh.n, isy syemek nem menr el, csak arkezen az 6vodrinkba.

Misik 6vodib6rjott 3 rd,2 Byermel r€retne itj.l.nrk.Di a pin6ivaclor6vodrba. dketmaa
nem tudtan atve.ni, mivel fennt..r6i en8ed€ry sziikt4Bes az ahph6 okirat eerinri 2s t6t
meshal.d6 csoport lats.,m mlatt. (42 &odai cepo.ror ohim6lis/maximilk as
ixa8ratsu,miit a k6z.*el6s,6l sz6l6 2011.avi cxc. titry€ny 4.s2. mellallere har,roaa 6e8,
amelysrerinta m.xirum latetm 2516. rlye. eserbe.. r6d4ny lehet6ta8et ad 6 daxahatk
l&sxi m t6l val6 elt€ra! re, tiu,r6la8 . len nta rt6 e nseda lvdvel, am i h nsz r i z.lalka I irttapher6,
ha , c$pomerem nasyz*hat.reldm. ea 6e8en8edi.)

I.nk6teles syermekr 6@ddban 6aradas6nak, illetve b ?klol;rr5ii nat eld6nr4sdt mindis ar
6vodapedag6Susokkal, sz(l6kkel, f.jlesztd 6rcdap.dag6gussal. logop6dutsar 6s a
gy6gyped.g6gut5.l k0z6sen hoaam me& au adotr sy.rmek mindenkori d.dekeit a5
lejletttagat fi gyel.nbc vave.

El6z6nevelesiehez kipest a BTMN-et gy€rmekek srim.7l6El.dtr, a SNtgyehekek rima

& sNrs svermetek ell,tdsat 116 By63ypeda86sus, G6r'ics Tonde e.kembe. lift. et, @te
m.3blzrn 5zen6d€st l6ratrem.

hltlmdiy rnarers lro17l2c$n

Gv.rm.tldsum dv erejan s r ev lsTMar ;frH/HHH d vasan
116) .lejan/ av elej( n/ ev {,6}

v6s6n relin

Ezen6vveC berimo rmegirllapnisa ak6vetkezdnevel!5iavrdvezeser,.elal,fe erldse'i



A2017-esnael4sidvr6lajogszabilyokvilronalarosopediaieore5till€t6en.Maraharmadik
6letavat bel6n6tt 8yt meketet is sz0rik a losopedusok, hosy mi.el el6bb meskeudhe5sak a

fejles?t4st az ara .i*oru16 syermek.knal.

Nagyon sokteend6jevolta kGt loSopedusnrk, ,kak , Pedrg6gi.israkszolgiilat alkalmaziisiiban

Faak ki 6ryodiiinlba, 6olyamatotan sz'lnek as tujlesztettek. Iendencia, hogy qyre ttibb a

beea dfejl6d dsi rav. r '.1 kii zd6 kissyermek. Raaiviiaya teljesalt a eakmdnak, hogy kor,bbra
tettak a rorast 0tr6l h6rom 6ves lona. A szakedbe..l viszonr tdltedelte[ a lo8opadusok

sajnor aii&€tlen psz ciol6alra sin.s intazmanviinknek. a srakrolgJl6t prichol6s6a ,ll
r.ndelkeza5iinrre, vszont a rakenberel leterheh+se miatt sokror csus,n.k a
oeSngyelasek id6pontiai, holott nasyon n.sy eaikld3 lenne sesittaaijkre, taniictaikra. A
tennt..t6 felejelzem, ho8y 6.i,sisesikas lenne, ha 6vod,inknak renne saj,t pszichol6gusa.

Dolaoz 6inl latsriima : 9 fd. Ebb6l 6vod a ped a gd8us 20 f6 n@e l€ st okratt st kt zvetlen ii I regit6
16 16. Tech. tka i do 18016 3 f6.

kdh6 seait6k: kat f6 lqopadus, e3y 16 Sy6SypedaAigus szakember. Kdzlo8lalkozr.ton
seA't6 nl e8y 16, a kl a d m inirtrd.i6s mu n katerii leren teeit i iigyrite ln n ket.

E nevelasidvben tanl:liigyeldi ell.n6n{s. nem keriilt $r, vererdi t.nfellgyelet kovetkezo
nevelasi wben, 2018. oktdb€rlGiin 1.5!.

Egv 3ya kornol ped agdAu s s il..es min6 sh6 vhl8ir iett l. 2017.09.19-an. Te ljesir m anye 73%-
os r.tr, isy 2018. janr r errejat6rPED|. fokozarba rapeti.

lntazm{nyiinlben.r lrtdkelas r4nyek 4s.datok al.pia. ttnanil teNez.tten a5 obiektiven,
mind .zek alapiat az dnartarel$i rendszedink iel.nti. P.da868us 6.6n6tel6sek zajlonak e
tandvben . Bels! th6d6kel6tt Irmo8.t6 Munka6oport rimos.ti#v.1, melyela ar
okratas.hu infom.tik,i feueten riEzitenii.k.

B€h6 6n{n6kelase 6t ped.g6eusn.k voh, ebb6l e8y 16 vezet6i i'ndrtakelas.

Az €rednanyek . k6vctkez6k 96 b.n kifejezve:

. Szab6.6 var [va 100 96

. Xbsnd Papp E.it 9496

. H:lisz Piterni 93%

. Na8) Cznok Ar ik6 94%

lnalrnoslaSban kijelenthel6, ho3y a pedag6au$k eR,s5agei koza tano2nak a kdvdkez6

l.romDetencia- pedag6giai m6d sze na n i I € lk&, ii hla8
3.lompdencia Tanulas trmqatasa
4- lompeten.ia' A gy. rm etek sr. m a lviilf n.k l€jl€stas€

lnalrnos$sban kijel.nthetd, hogy a peda86gusok r.jle5zrendd ieriiletei a kdvetlez6k
komoetenciek & indilatorok suerinri

6u me^Yi rn6k 65 1r017/:013D

'A kir sivb;i a mi'rden 6vben 6rteleend6terL.ileiovarhat6



2.kompetencia- Peda!68iai folvamatok, t*{kenys4gek teryezese ds a me8val6siisukhoz

ezen b€lul a d ffere.ci6lrs,

3.1@npetencia- A ranuli5 tiimosatd3a. lfi erkdziik has?niilata,

8.r@mpelencia- Elkiik leu etts€B & rakmai felel6sse3yillal,s a sEkma fejl6dasart.

vezetdi 6n6ft6keles er€dm6nyei {nem %'osak), lomper.n.iik es indikiioot rerint:

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3.,1.:t.5.,1.3.7.,1.3.8.,1.4.9,.1.5.11.,

2.L.1.,2.L.1,2.2.4.,2.2.1_,2.2.6.,2.3.1.,2.4.9.,2.4.t0.,2.5.t7.,7.5.1,2.,

4.1,.7.,4.2.4.,a.2.4.,4.36,,4.3.7,,4,4.3,4,4.9.,4.5.10.,4.5.11.,4.5.12.,4.6.13.,4.5.14.,4.1.16.,4.7.
L7.,

5.2.4.,5.3.6.,5.4,7.,5.4 8.,5.5.9,,5.5.10.,5.6.11.,5.5.12.

1,5.13. fiSyelemnel kG{ri a kin€lez6 nev€lsb6l rrivolmaradrs kochzalaval kitett
gyemekek€t as akiv kinyh6i m.g.radast lannsit a iivolmaradiis megelolese
a.dekaben. M.3 s.orosabb kapcsolatottiv,nok tialakhani. vad6n6i tolsilatral, a

Gyerdekv4delmi szolgal.t ki.endeh szakembereivel.

4.2.5. A2 6vodapeiag6gusok a.t6k.l6sab€n a vezetas a f.ile5zr6 remlElerer 6ry4nyesiti,
az €3yaner nds5ag.ne f6ku5url.

4.7.1s. suemalys k.p.solarot rart .r inta,manv toljes munkant6i k6r€vel, odafigyel
probram,ika as v,rarn ad rdrdaseik,e

s.3.s. H.takony id6-;s emberiel6fori! felhasrnalist val6sii he8 (egye.letet te rhe l&,
in&rhelas dkerola5€, nb.).

A2 Onartarelati lolya'nat v€gan minden kollegandvel a ki6n€kel6s utln meshataro:tuk a
tejletrtend6 teriiletelier, najd aehohdttem .z 6n6rrakelt itnlejl.sn65i ted6t, melyet a
iosszabilyi el6iriisoknak megl.leloen a jen!,kdnywel egyiitt lktatrah. A masodpdldlnyt
nyomtarot fo.m l ba n, a lairi s u tka I h ite le sitve itvettak ar dvod a ped ag6gu 5ok.

20$. janu,r 1-t6l PED r-es besorolJs'i b6n k6p . k6vetkez6, sikeresen min6siilt pedaaeus:

Muhel lGta 6vodapedag6Aus.

hErmeny, r.d.bs (ror7/ror3)l



Irrsyi fehatel.ink johbit s. ish4tehen sakeres voh a 2O1Z 2018ns nevelasi Gvben, amit
k6rd. o nk a v,ros veletasen ek, a sikere5 piilydzatunknak (PDjehaanosir6: EFOP-1.9.2J6-
201 740004 ) as KICS Z-.ei..

F6lot beruhtzdek rtnenrck.

A nevelisi iv inditis.lor mind a kil€nc Bopo.i visii.olh.tott papir ir6rea 2s ae. fo.int

A 2017-es tiBydv va3an a Fddvl6i tel.lhely e8y csoportte.m€ ij slemekfeket6k€t

A tiilal6konvhiba j6 iin6saS( artalt visiroltunk, ro,sdamentes it.d6pultot, hiromszintes
BLANco rozsdamentes acdl zsu rkocs ilat, 6 elyn et dsslanalc tabb mint falmilli6 6o.int @h.

a Feh6virosi 6rcd. n€vel6i aeil.rtdrobij. relj€s n4rt{kben mesnju[. Kf€stetriik, Uj

szdnyqet as hitoa hpon, titbb mint 3oo o0o aorint enak6en.

Mindkar releph€lyr€ (vasnr Fels6) f€n l6r{t vmiink i'ssuesen 7o.0oo forint6n, nieel au

erer.r.to.na ft nlta.ahor edd,g lt'l(siinlalrai harn,ltunt.

A sz6ld ceport Sy.nEkartalair a5 oermel5zak.it lecreraltol. melyn€k ira 452 730 lorint.
Esy asnalt ahpitva.yi pa.zbdl vasaroltu.t ne8.

a nv,ri k.6antan&toz, ar udvan idt6kok lele5t6s6he, me3visiroltuk a lazrir ar cellcolo.
lestakeket 152.mo ft a.takben.

A Feltdv,rosirelephe y egy db Co l.jit3r6t kapott, mely psdriv. Batl.lo!&al rendelkez6,
njsz.rn, btuetooth technik6v.l n0kodtethet6,

a iyar folyam6n a Feh6 Oli apijletanek kiild liba!.ta me8lju[ mivel mir na8yon

elh a srn i l6dott, tii.ed!:zen w h.

a kiihdi jir6kok t len:$eniik, a rl. aliaia meSujult.

a vsnr utol 6wd,ban 15 db Syemekfektet6t kelhn venniinlr mivel tdnkrementek .z
eddiaiek. F.l6k.tvisaroltunk 60.000Fr+n. ny, ri len€selher, fajdtatok fefijft6sehoz.

a Pillang6 csport !j nekr{nyson 6s r6nyeget lapott, 400.000 ft an6kben.

a I,rtBrH ebnasnak me8lelel6en papirtorl6 ad.Sol6kat helveztiink el a konyhiikban 6s a

motddhelvkiab.n, illElve fed6rl€nhdszeradaeol6t is.

A rii.tin wc-cs4sre rerdld ki6er{halk.

A vezer6i iodat &.e.el6iszob,t kifesrdtok a5 nj bnio.! asna[ as rak.ketviriroltunl.
rGn cs6tat, ev6ev kiirjler as poh a r.tar p6to ltu n L eey darab po r iv6t k vettii n k a szd kh elyre.

Inrarmlivi tnaisras {2017/ro13)l

nte,minyunl foyrniat05an fe ma.i a pedasogia' p,rsram mesva16sitisahoz
i^fia(rukrLlra meBldr il,le ria h inyossiSokai a f.nntan6 fe e



A pirt6i vstor 6sd. U) lapiopot as lelelont kapott, e tisnit&zeres ds iives eldlapos
nekr{nyek.t kicserahnk syermekbiztosa.

a v*!r urei6voda ipiileran.k kiik6 f.l ta5 riibazatit fe[iittanuk 558000forht6nakben.

Az tfOP 3.9.2{s p6h/izatb6l minde l.l.ph.lyii.* kii ijn-kiilijn 70O.0OO fi 6rtakben f6leg
mou gasfejl.et6 i&akrkar d5 fejl€lrt6 e5zktjzitk€t kapon 2018 nyariin.

J&alory.ltl Bnd.eany.lnt na8y siler.lz6ruhal.

Minhiirom 6vod. riilia as dol8oz6i kairt'ssase i'ssrefosi siva I j6 hanguhtn as sileres bilok as
p.rtvk zailotta k, csd:ir adomii n yo kka l.

A Vackor 6vod. j6rikonlsigi v..enijrn.k bevatele 413.320 ao.int, amit a syermekek
almanyeinek bdvitast€ fordnottak. E p€nzb6l menrek el a gyermekek a xecskenati
vadasparkba, szinnazba, Palicva a riil6kkel qyiittesen. A coporis:obib.n a
jatakossu e kranye [et ii njr. cs.rahak .: 6v6n an it.

A rels6vaoti ovode Marton napi baliAnak sziil6i adominy bevalele 4ao.ooo forint letr. A
ci[itn:as az udv..i sz n hu ol.t cseraie as megsuapitase. A ToP-AR (ft. adomi.ya esy knhari
.aklap hutor, :mit n.gy itr.immel h.szniilnak . gy.rmetet.

A csiCke 6vod. nyariyit6 p..rijaiak bev4reb 434.3s5 forint lett. A ryarfolyaman e p4nzb6l
njitilk fel udv.ri iirikparkunk t e8y m6luskerdkkel as a spoapilya labd.fo36 hrl6iinak
mqv,s, rlrt,v.l lehzn€ larav.l, i6 m in6tag0 lad.bdii k viiin iisrva l.

A vesir utcai6wda iik€r6 papn at nakonsynjr4seket hndetm mes 6ss:el as tav.ss:a l. A
rav.slasynjt;s.r.dminye6.4.s5ofoinr,.t.vasrihull.dikgydjtasbevar.le34.230fointlelt.
tz.kb6l tike,lh a h.j6hi.t,t kishaj6vii urrzsolni, vnondt as korm,nvkereket, taBdeet
v.r,.slnit6rd. atavrsri b@€relb6l $ambuli.t vettiink, vna8okar, vn Slld,kat. FdLD napi

al.plMn!.lnl b.yatll.l arli.darl:

"Ctipksvi 
Al.pitvdny" ad6 1x-b.vei.le 232.4as fo.int. Kiad;sok: ter€mbarl.t t,nchiuhoz,

b.ll.80 tarisznyak, koltarr tEmbulinvdin,shoz any.8i segitsa& vertmond6 veBenyhe,
ki'nyvek visl ls. . rdrwev6tn€k, kiihari hinra vas,rl s. .: udv.r.. Eayenleg: 13a.923

"Gv€mekeinkarr N:velati Alapitvr.va ad6 l9einak beatel€ 102.0@ ,ohnl. Ebbdl
litltitttiink pllv,zati n:sisztra.i6s do.a, palyaz.tfi8ye16r., webl.p aves diira, sEkkt'nyveket at
asrtaltvds,roltunk, i'!6ze5en 72-967loinl dssresben. EsyenbsnnkielenleS 29.053 iorint.

Pirt6 dnkorminyz.trinak ktb!*at er {vben h meekaptuk, amiko. elka.iiik esy'esy
kirdndllrra, pro8rar 6, Erlton k6srirnjiit5,emalveren Nasv Fer.nc Polgiirmester 0rnak.

Kskunhal.rvirct Polsimestere rcron kiv fq.dott t.vaszal as timosatiiriir6l hinolitott a

vsUt utcai ovoda teljes felnjit,rdval kap.$latosan.

A nyilaeir6k, a kiik6 falfelnle! lib.rar ds a tet6sre.ker.r is m.garett a reljes lelnjiirsra. A
PolArme(er Ur se8nett, hosy a ,elnjitat mesval6lit,rahoz 5iire6sei be.yljth suk a

palyaz.tot. Bizunk a :ikerben, ho8y a t6v.tke!6 6vben meSnjul as me8sz6p0l . vasnr utcai
6vod. ir mely t6zel 30h li6 fori.tos naSy fel'iiir,s lesz.

hrarm6iYi €nar.r6s l20rlr013))



A munlatedii.k sze.it sikeriihjrvhanitiGyifeltEteleinlen, nem csat a divid tiv!, hanem a
kdrdpt&n .dbl te rd n k. A beruhizisoklal, EFOP pilyirattalsr 5zap rii 65 koEero bLltonal,

K6r6njiik 6.torm,nvz.tunkiak. trmoearisr, . Klcsz veret6 arsrcnyin:k a: €redmanyes

3. Peda!6tlal mu ka 6rtdkelase

Sleptenben avnvit6
aaek€neten me3bes:6ltiik a
csoportnapl6 vezetaianek
rendjet, annar lontos tart.rmi

A beioAadisi tetu meairita,
annak l6ny€a6 elem.i 52apen
ki.airol6drak as oinde. .sopon
rasrldes reNet irt, mqhata.o:v.

eszldzokel az eSy tmnkdd{s

A Goportnapl6kban
meSbeszdhek ren.r 3-as

tasol6d;rsl ti'rtdnik

A napldk ver.ta5at teNeretr
doklme.tum ellen6dasrel As

vir:tlen-.rdi .llenduar.lkal

A csopo^napl6k vez€t6s6n€ a

haiirid6ket betartotik a

itslrefiigg6 as egyiitt gondolkod6
tetu.t65€k val6sult.k meg. A
tetuek eSym,sra aprlolt a

EEy syemek arkerasekor is kell
befqadisa terv* laeheni, mag
ha miirik Goponbd arlGrik,
akkor is, mrvel suam,ra 'ij 

l$z a
l6z6ssa& njak. pedas4lsot B.

A Bopo.tnapld
nevel6munkrhor ad bitonsd8ot,
akkor j6, ha nem 8{tolja, hanem

A dlffer€ncl l,t a nevel6mlnka
teMzdsben h jelenjen me8, .e

A kehe:dsek.e s :Enisokra
fiay.ljenel a kollegandk, hogy

A .ellexidlat mindi8 az adot hai
d6lel6tt&e ioE.lm.zza me& ani
n. .sak a poziiiv lonldiridk.t
jelenirse me& hanem vil6Sitson
ra. feilezt;si leher6sagekre ir a

!i rorati!ira, ha !zutre8er

rn..:mdnyi tn6re dr l2orrlt8D



proiektreNek kidolSorotrak as

A lomdeftis mesielenik a

tetuez&ekben. P@jehhetek j6l

live het6k, sz ap en v&Bvezeten.

a .efl€xi6 eldse8(i, as j6 ninyt
mltat a kirvetk.zd hetet

A reflexi6 val6j6b.n a hely€s,
realis dnismerethez,

tu ,r.mteryndl lobban oda k€l Mindis kerl a jiirdkot ted€rni a

fejlesnAs ranalmdhoz, his:en a

lesfdbb jellemz6je az 
'ivodai

fo8lalkorAsnala tevdke.ysqnek
a j,t{k, a Ftarba i8}.zon

Tovribb.a it buzdilom .
kollegan6ket, h%y hatniilirk a

lomrdencia alapn
program.shagot illetve 2013.

sz.prembendl a megujuh
nozciis n6dszert.ni
kia&enyunlodl kivll6an
vilog.thatnak tamahet€ket,
fejlErtaseket. llisd
mell6kl€tben e3Y t€mahat a

A lelvatel id6iahez azt a!
id6pontot riibaSes ini, amely
napt6r az .dori 6wdai ellrtiist
ig6nybe vehetl a gyermek, (

telvate li h atirozet a la Di6n )

Amikor negk€udi a 8ye.m€k a2

6vodrib. ja.ist.tug36legetlonal
behuz,s,val jelezziik, mrkor

felsrolisrira, sok heDntt iires
rubrikrk.r tapasztahunk egy-egy
tartalmi terolet "jirek".asz€nel.

A .apl6kban nem jellemrdek .
lavtrsok, qapen vezetet€k.

A116 vonallal jel6lik a jelenlaa,
vtszintes vonallal a hianvr,n,
!lur l+) i.llel.z Bauolt hiiinvzi5t.

16l mokitdik a tavaly bevezetm

"Iivolmarad,si 
fiiref ni.den

A toll€sr.n6k a 8yermetek oM3i
igazolii5ait av vaSan a mulasnisi
.apl6hoz Gatoltan, bo.il6kba
helve&e .djik le a, ,attrrba.

hrzmenY tkreslr0r/20130



Az sNl s Byerm€ler i3 Io)

8y68,p.dagdaut l6tta el .
Fels6v6rot 6rcd,ban as a vackor

A ey6gyped.S6gusok is re.dtlvur
let.rheltet, i8y whak fejl€szresi
6rilc melyek dalltlni iddpontd

A logop6diaitnrAs 3 6ves kon6l

Sok a beeadhibas as a 6€3t&en
betzadleil6d60 kisgyermek.
E3yr. ritbb a 6.16k. cufrh
ki5cepoaos, mely sinran

masatrrtlsi nehazs€88e| k0!d6

syemekek s.rma 19 t6 7 f6vel
l6bb, mint a t.valyi avb.n.

A ny6.on misik 6vodiba ,irt
syermeta b. kell huzni a 3ajit
ceponja mulasnasi napbjeba,

A jogszed tan6zkod,st
megalapor6 okirat srima a
lakcimki.ly. luima. A lakcim
tart6rkodisi helyndl a nem
me8lelel6 fr indis athnzand6!

rSyeksriink mi.6l SYo6abban
eSyezretni . 8y68ypeda868u$al,
hqy a f.jlesztasek ideje ne k6td
dalut,nra Btenelt a, qyabk6nt
is elfaradt, dretlen idegrendslern

A s:iil6kkel n.syon fonros .
pirbeslad, az qyiinmik6das, a

beavar,r hogy rudirl9 minden a

3yermet ardekaben titrtanak.

Jav.tlon a ren&reres
mesbeszarari, lqid66r;t, a

8yermek fejl6d6sar6l

a leatdbb BTMN es SYermek
Fel!.iV;rosi ovodib:n van

hr.zm6nYi r d.66 (r017l ro 13))

lntezm6nyun(ben a gyermel]
fcrl6den folvamatosatr kovel k,

dorumentrla[ 6s eemz k a,

SziikseE e5et6n Jejleszt6s

refr€ket kaetenek



F.)lert6 6vodaped.Bd8usunk
hirom 6vodiban lilja €l felad.tA
a Slemekek l6tszrm6hd
vis:onyitott.n, 1-1'3 napi

A fejlenid 6vodapedag6eus jd
kapcsolatot aEmott ki a

SYermekekkel as riileiklel.
Tandcsai! javaslatait

6esfo.rolF[ elfogadFk a

'llisd fejlevt6 6vodaped46sus
6wa8i be5u,ool6la

A Vasnr ds vackor 6vodiban

A ay.rmelek l&rrimir
fi8yelembe v6ve vahonatni kell a
fejlesztdsi napot sramal illet6€n.

A STMN-et ryermekeknek
tov6bbra is javasloh az eey6.i
f.jlesnisi teru elkashas.t, amir
. Syemek
szemalyisa$apl6ji6an nr€mon

tzel min.nyolc, max. 12 h€t€3
t.ruek. A f.jlesngek meglate
utiin m6ra5€kre, megngyelaserre
alapolotta. lehet tovdbbl

fejlesnaseket vdgreh.ltani.

A srem6lyisaSnapl6 k6nnyebben
kt'vethd6 az qysages, j6l
m.Ey.65nh.t

Nahtny sziil6 nem tud

.n.l|bAnmus as al..sony

beszdl3etCssel, inrerju' sleiien,
megmaSy.rdtv. a kardateket ki
lell tdhenie a, 6vodapedaE6Sus

m.cdllaDltottuk. horY
6al,dl6togrt6s hsrnos as sok
informici6val le3hi

Mrr az 6vod,ba bel6pds el6tt
j.v.sh : csal,d me8lito8atas.

hldzminy tukre $ lroD/20130



A sEmalyk6gnapldba minimum
faleente kell bej.gyeseket nni
az a don Syern ek fejldd€s6.61.

a DIFER m6r4st az 5. dlerdv
betiiltaselor kell elGgezni, majd
az eredmeny tokraben kell a

syermeter fejlerxeni esydnil4-
mikro csopo.ros fo.maban,
indotolt es€tben szakrolgiilati
sr.kembe., uraz6

3y63ypedaa4us se8its4a&el

,\ hriroh tehdsdsmlhelyt beinditottuk

reruek jdl it3ondoltak,
a svemekek g.zd4itisa,

Pdldis.n dolsorott o6zsa E.ika a

napt,nco.okkal, (Gsna Papp tdit a

,,Tud6sla" mrhely vezet6je, 65 5zab6na

'/a. Eva a" M6or8dtkal". xrr,sz zsoh at
lMindaty Lisrl6 knk6 sz.kemberek

'nuntai& 
na8ythaebtter kijr6njiik.

lMinden 66dapedae68!r a sajat
*oportjiiban ve3! a tehersa4yanns

syem€kek feh,rrs{t, e86sz avben

-rovabbra is haeyomany 6@d,.kban a

llhel5a8ek f.li5m€r6se at eli5mer6se.
It.izparazat at vertmond6 ddluran *eni
n felism.rist, .d twibbi motivica6t .
Byemekeknek as a sruleiknek.

:zek az eredmanyek publik lva G vannak

,azszoBzepovik.lap!nk.h!,

Mohelyeink lejl€sztati
reMel {ves tematikaval
mnktdtek, j.vaslom a

riildk aktiv.bb beronisii,t
a t€h€t*ggondozis

xiemelkedde. maSas lq-
val rendelkez6 Sye.dekndl
a szakeolsrlat
pezichol6Susa nacsm,.y
Rit. ,ll .

A kdv.tker6 nevelasi
avben folvrat6dik a So.sik

-progr.n keretEben az

diloci, melvner edz6ie
xrr&z zsolr, . Jopore6k"

lavarom, ho8y minden
mdhelyhez .s.tl.kozron
be sesit*si,l .ry-egy

hkiFEny rnekenaor/r0r3D



kolleeand, hoay
lebdesedas esetan se

''lisd m.lldkletben a

munlGkiizdsis hes6mol6ja)

me8iillapoditskar
kiiverker6 nevelasi dv

(36bit. 6vod,vel,
lGzponti a5 Fels6vii.osi
lskolav.l, szakr o lgd lanal)

tosad6 6rit, qydni
elb?srdtetast

szorosabba 6s 6szintabb6

a ne8lanon 6rrk idejat
dokumenriljil
kollegan6k, ira$ik alri .
gYemek sondvi5elaiavel.

A r4khelven at a t.l.rhely€ken liemelt
loo.din,tora van a 8yerme|(l€delmi

,il leqril e az o$zeszeu beramookat

lqhatakonyabb me8old65

tapcaoarra(d a h€ri

A t rendeh rsalijdsegird

iu int62m{.wezet6 root kapcsolatban

iill a csald as Gyemekj6l&i Szolgrlattal

'!s 
xijzplntt l, iegyz6a$ronnyal, vaddnoi

.em mindiS i6n el, viszo.t

emaaljelnkre mindiS
k ptunk segit*gd a

I

hrirm6ir rn4d6' tr0lrr0r)l



A Fels6varosi 6vodeba rendszeresen
jr.nak a Syermekek, neo jellemzd a2

Mivel a Csaliid a5

cyemekj6iati srolsilat h
tllterhelt, Ljsy anem a

I nevel6siavben €8y 6aliid felsz6liti5ira
lcriilt sor, az6t. . syerm€k.endsze,esen
jir az 6vodib., igaz betessfue mi.n iahe
i8azotan hianyzil. Egy Blermek le3y.6i
lelmenresben raresijh au d@ddba iiiris
.16l tan6s b€teSsage oiatt.

A .i86ny 8yermelel sr,ma 66kkent az

.rmult 6vheu kap€s! alettorijlm.ny€ik
c3yre jobhak, . kiizmunk. progr.mban

meRerdsn6se o6z;xos
szinten na8y t adal, mely

a vackor 6vodiban is toly.matos.n
licyelik ar 6v6n6k a sye.mekeket,

ntazmdnvv€z€l6nel a

Az dvodapedag6gusok.ak
a jelzas readasa a

loordin,rorok as az

inrdzm6nyvezer6 fela
id6ben rdrdnjen me8, a

hiiinvz,sokat kirv.tni lell,
au indokolailanul
hianvz6kat kdteres5axunk
lelsz6litani {s jelenreniink.

A Magyar Vao5ke.etzt helyi

ieto€uetavel G kapc5olatot tartunk.
r:vente titbb alkalommal lelkuhrjak :
ran6s betec ai ecElisan nehaz

koriilm6nyek kijzijtt al6 gy.mekek
Baladjdt a5 alelmkreEsom.ssal

:2017-ben eey alkalommal kell.tt j€l!a5t.l
dlni, mivel egy pi.t6i anya elhanyaSolta

dyerm.keit, sondoz.tl.nok @hak, az

lnya psrichasen labilis. A n68y Srefnek
vadelembe vatele meltt rtant.

rrok a, aoolatan, lilrdeten

2013 6szi nvit6 suiil6l
a.l.k€zetan vad6n6

syermekorvos meshivlsa.

Javaslato6 a ,,5zii16r xlub"
fo ytaiis., annak elenare,
ho8y kevas a, ard€k dd5

)irt6n, amib.n kertiik
:ieaitsasat lelvalisosiriss.l

,\ va3ut ut.ai 6wdaban
,letkt riilmany€i

.u mdnYi kt6(e d5 12017/rorD



r)

masas.bbaL iisy a Syemeket is tisn* as

Ehb.n fejl6dniink kell, be
kell hivni, .sitbitani .
sziil6let 6vodainkba a5

A vasdl @iban a! €nelmielhany.Sohs,S
iniatti szorongAs jellemu6 n6hiinv

Wermelre a .ohan6 as stressree al€tet
d6 nul6k miah. s.k luxut cikkel

halmo:nak el egy6 Bye.meleket (reblet,

okosrelefon, nil sok jar6k), ar 6ler& as

,r2 elkanye!6es, a reljes tiszol3rlSs as a

syemeki u..lkod,s jell€mzo ezekre a

el6adisokk.l. kazvdlen

f€lvilisositast kell adnunk

Mivel a bizalom tidpiilt,
mir .sak a mes,el.l6
m6dre.r 6s enk6rt kell .
niil6l tajekoztatr5,ra
he$aldlni a5 a.t
mesartetni veliik, hoo a

Syermekeik egass48e,
ment,rhialanar lejl6d6se
els6dl€8es a tovrbbi

sesh6k€rek, 16 kapcsolalot

,{nvelvhaszn,l.ta teryes.atrear6vod.i
lretiinknel a n@el6s folvamatinak, igy

tr anvany.lvi neel{st kiemeli mddon

a teNdasben killon helv.r kaP a

^apl6ban 
.: ..ya.yelvi fejlesltast. sok

dr,majitalor rereztek a5 .lkalmazt.k e,
6vben ir .z 6vodaoedaR6susok.

Az er.dm{nyetsag csoportonk{nt

Fontos .z ig6nvet veB as m€sevr la sais, a
hibozas, anil 6.6mmel allalmaznak a

dol8oz6ink, 56t mesejat6koktal,

dramaiiziltssal 8aldasitiiik
haikitrn:pokat a mesekijr tagjai.

Nah,nYan m6E mindit
nem jelt'lik : napl6ban
ho8y mely reriil€tet
kiv,njak lejlesaeni .r
adott jitalhl lpld:
tiid6kapacitist nitvel6
jarak, nelyes anikulrci6t
3egit6 j,tat, nverviisyeshd

rejleetas...) Ezl a

a.tekezlere. karrem a

iav.slon a besu algeidliir
allalmarisil res8elenr€, a

d4minv Ediie n lrorr/20130



liitnyvti.ba iendsreieien ellioa.tnak
syermeleanlr fontosn.k tartidk a torai
olvas6v, nevelatt a pedag6gusok.

rraS)on tiirelmesen as n€pen 3r6lnak a

rcdag6guek a gyemekekhez, a da,bk
ras:6r61 e: nem mindB is.r, ott
ttnlegyel.m gy.korlirival viltortatni kell
.!8y-k6t emb€rnek a hanSerdn a5 a

rtiluson.(Fels6varosi 6voda)

^ 
risrletes lejl6dasi mut.t6k.t .

(!porr{rt6kelasek t..ralhazz,k.

lrendk,vol lontos 6vod,skolban a mozR,t,
hisren ninden kog.itiv k{pessdg alapja.

rJa8yo. to.tos, hogy a Syermekel sokat
r.oroSianak, F l€v€8dn, 6vodrn kival ir.

hbdirran.[ tiincoljanaI har:ryoljan:k.

,ra8y eredmdny€ a Morgist mqnjit6
hlnk.kitz6$aaiinkn€k a m6&z€rtani
:es6d..yae elkasuiilte, amit 6$zel
rnanden lolleSan6 iorgathai harndlhat

rov,bbra is ldrnak a naRyc5oportorainr
(szas -oktat sra, ami val6jiiban vizhez

rzoktatis, xiildn torn,ra a Feltdviiro5i

lskolaba es a (6rponti rtkoldba, a pirt6i

ryerm ek.k a kijzsaAi h ko la torn at. r mab.

r uhifunkcionalis paly,nkon

iganyt kiel4ird erkozp.
(l.bdafos6 hil6, lelez6 h6l4

urdbakiil, labdlk, koo.dina.i6s
ko5ii abda p.link, focikapu....)

ior nr andk(j, rdl€e
IFOP piilyij?arunkon minden iel.ph.y

(egye6llyoz6 blolkolc forgiLt6l.sar,
iut6biciklik, alare|. irtakok...)

alkalmaz,ser

lavaslom
pedaS6ausoknak

dajkijulkal val6 kijztjs
pirbesuadet d! az i3anves

viil.s:t€kos beszdd

Minden 6voddntban
ad.iili! kijdlmdnyek
ter.mt6dtek a moz8rs es
qaszs*es 4lerm6d

A pin6i vackor 6voda
cedalaros udvaral 4s
liiw .asrel Endellezik, a
Fek6 6voda mtliives
multilunkiondlis D6lviii n
mo:oah.tn.k minden nap

A vaeit urei 6voda
spoaptlyijit sudpitjiik, :
labd.fo86 h,l6 6e€evel
adealis ki'riilh{nvekkel
virjuk a syermek.inket

A 6oztik-0rogram,

srintan $lal ter ar
es6e*gfejlee63reren, a

"Tud65k." mch.lyeret
sok.t knindulnak 6s

b..anAoln.l

mnhelwezerdl6l, hosy a

hrd?6.^vi inakd.' r2017/ro$n



Aviz$alar elvagzas6her. oiagnosrtikus
leil6daseiz5R,r6 rendtzer4-S avetek
: zam,r. elnevezas0 progbmGomaSot

A r6tu6.vb.n eldirt (2012012 (vlll.3l.)
[MMl rend€let 635 a sze.i.t . f6l4vi
marasek folvam.to$li mely.k mur.t6it
yilvdn taniuk. 'ld5d mellakletb€n

Iejlddasi fr utatdk intazn a nvi

/\ 8ye.mek, ahogy beraiha az 5. aler4vat,
monn.l m€Stitrtdnak a mdrds, a

vksz.marar kaivetkez6 tan6v elejdn.

fnnel l4sv4nydben k&:iti .l a feil6a6si
le et :z 6vodaped:3dgus, lejleszrd
ovodap.da86sur, ha sriilsases.

A leilad6si narldk esv*s.s sremponrsor

lzeri.t vannak Ezeve. A n.pl6k er iltal
li6nnyebben attekinthet6bb.lt illetve

+8y+8l ras.teiilet kna8ad6sa hama.abb

vGnakeresheto e8I srakanc vasy

,xdemen L.jos: x{p6seSmards .u
d@diiban" cimd lijnyve szerint is

di:snosnizaliuk a Eyermekeker kit-kdz
aSycsoronban f6lav€nte, 3 fale szino

roll.t hasz.dlva korcsooortonkant, i.cv

[6n.ven atGkinth.t6, sok sesit+set

jijv6b.n it ilven i.nni
akar,$al, poririv
horrjillis$l v.uessak .

torla.jen eSyanileg is

t€hetsdsJeileetar hiszen

a daff€renciallss.l e:

Az 6vodapedastusol
vigydk ki . srabadb. a

Syernekelet, haszndljak ti

A gyermekek
me3i5meras€,

b€s:4ltettet4s, a bnabn
kiahkiris., .: €syani
irtalel mesker.#se,
azok kiakn,zasa
lesfontos.bb fehdata .

Mindenkiben megldtni ar
6nalet, er&ireni a

kipes#sek.t, fejl*:teni a

lavaslom a md.ds
meScm&l6sat azol.itl a

syemekek.al, .lik.al
hirtelen valami v,ltozd5t
dszlel . ped.e6g6,
eslrlees.n a rriil6ktel
val6 fo8ad66r& Ir m€8 kell
eiteni, ha mas.tarta#ban,
fu)elmaben, .soponhoz,

houziiiillsban vihordst
tapasrtalnak

hrrm6iy EnEkde{ro1rr0r3))



nyijt az &6n6knet a gye.mekek kor.i

lMinden 6voda j6 kapGolatol ipol a

:;u ii l6i Kdzds3a88el, l, sd 6vod a i

i6ta l@nys isi rcn d ezva nvek sik. ressage,

k6r6s glgmeknapok nap5zern56ge.

,\ vackor 6voda, szam6ca csopon,
Pillans6 csopo.r sokeo. a sziil6kk€l
e8yrnkriindult, de szint. minden
o$pon sziil6i *8nsa88el e5
rimo!.tas.l el ellrlosarotr valamelvik

Legtonrosabb m6drerek:
a megfiSyelas as

vonjuk be v6h6tr6unkat
e8l-e8y dalelott hospitrl6
jelleggel adott gyermel

kap$segmdr6 6s DTFER

lapiat resyiik a remdlyi
anvas v.8are. (arnam

5z6pen a Vackor 6@dai

hoey svnrit dosriab:,

trrolj6t eeybefuzve a

sye.mekek s:em. napl6jir,
meri koltin {i,ltin
doss:i6zva nehiztes .:

ld6n tav.ssz.l is

mqtijrtant a 52iil6i
elaeedensasi kdrd6ivek
ki.disa, m.jd

hramdivi tnargrds l2o1zro13))



!triil6 munkahely6re, c5a iidi hiiziiba,

:;ok.t seSitenek a sziil6k6 brli
rze rer 6sek b€ n, a jA6konysagi ves i Dl
meErretoer{saben, alapanyagok
behozatalaban a mau eskalitcsok

r(iedelndm. Srilva csoport
6wdapedag6ausait, mert paldaartik0
It'zt ss4fo.m6l6 munk6ruklal, a sziildk
cselekv6 holririllisiv.l sikeriilt a M6.10n
napi bdlon a! anvukil a5 6qinanik
r a.c6val 3zin4lten i a nyn6mGort.

' A <7i,16 lard6iv.k
diasrammos k artakel6sit

A 
"12o 

aves a r ehdva rosi 6voda"
mesemlake.6 projel:thetdben k akiv
rzul6i munra volt, naoon jdl motivrhik
.z 6vodapeda86Susoka 1016l

Gyermekeink 91 9Ga

A: 6v6n6nilhez
Egasrkodnak , a riildk
gax-a elagedelt volt :
beio8addrbeszottatr$al.

A sriil6k 9a X'. ar6l
nyilatkouott, hoSV sokat
lejldddtt gyemeke mi6ta

96ri rasrt ves! a eoli
4rt€teuleten, 95 96

A k6zaps6 csoponndl az
6wdab. jar,s riit4n
poritiv, vhont
neherebben indulnat me8
a 8ye.mek.t az 6rcdlba,
de sr,veten tart6zkodnar

A eiil6k r,m{r. .
le3fontosbb, ho8y j6l
{rcuz4k ft.gukar a

3yermekek au 6wdiban 6s

lavadom minden
kollesln6nek l6l4vkor
srociometriai maran
vagezni, hogy
leltd apezz6k

Svermeke& tiR.s
kap.solaraik Ass.gl6ak
a p€nfdnr.a keriil6

62m€iYi ,idke .r 120174013D



Llsd eeblaPunko. a hirlolyamban,

albumunkban:s:azszocrcpo!ik.lapunk.hu

gyermekek baiiti

A n0l6k iSanylil a

r{jakorratist, a szemdlr€s

kapcsolatot, amit tiivdre
mds szorotabbra kivAnot

renni azzal, hosv frint
intozmanweuetli is ianok

beralset65i lehet65*sel
6s klutszeroen a tdbbi

ldan is volt
szaks,olsAlatt6l el8ad6, ar
iskolaarenseSrd lanott
el6.d6st, ami ki$a
didaktikus voli. Javatlom
a< alkalmaurul ar
interahiv kdtetlenebb
b*z6lsetaseke! nert ara
nvitotrabbak lenn6nek a

A mande.naPi tijdlonatas
mckiidik a weblaDlnkon,
zirt lacebook c$Ponban,

Legf6taPPen
medgyel6$el 6s egltb

!ro.r.mmar, pdlyazaron

var6 rasrv€tellel illetve a

alapjrn t6rt6.nek a

nvilvantartask, ennek
fiigavanvaben a tov,bbi

A reh€tsdsm0helvek

k6v€thet6ek

hl.!n.nvi 6n&d15 l2olt/20131)

Nvilvent,njuI as eleme,nk a,

'ntarm6nYi.redmdnYeket

ramunkra a ranulr5 tanhes
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r .:mdv' an.r.B lelTrolslr



4, ar 6vod. dolSordlkd.dtsa8.

szefr ezet ieL6phasiin ( nE6 viiltozort

Ar itamd.y rrllnt tlrsal eramar. !'.rosltott a munraiukhd sobtr€i Infomad6t'oz 6i
bmr.tddE: v.l6 lxEafart .. Int&i*ny a & Intnn&t6.tt dai e65€ll, digft6h 6i
p.r{r.l.pt erb:el"ei ls,

a nviri feltjitasok utin mindenk megeesed€56re kipihenv.,l6 kdratrettel indult az Lil

nevel6siav.5zemalyelkedasekt6lmentes€ntudtulelkezdenLanunkat

Az 6vodapedaS6guso*a kath€t€nte volt megbeqeEs h6d6i napokon. Sokkal lanyegre
tijr6bben As I€lkdszijhebben i0ttek a kolr€Baniik, a m€sber6laseI ez 6]tar nem hdz6dlak el, a

munka 6s a mesvabn:6s hat6kohyabbi vrlt.

szap, as5lehanSoh projektheteket vaositonak meg.z 6vodik, mi^den 8y€rm.k 6s feln6tt
eamara ELmAny voh,6vodenk16 hir€ n6tt, h.LyiTv'ben re.epe[nnk, kdt Lj]siiEban B irtak
16lunk, hirt adtak 6voidinkr6l.

sikeres fe 
'jj'tetok 

ral trttaL illetve beruhrzdsok, amrk dosozdhk hanBUlatara, kdz6aetare s

oozitiv hatessalvohak iobb kedwel dohortak 6s jinak beaz inl6zmdnybe.

Az av vesijut.lom szint€n katalziitorkant hatott a dokoz6kra, nelyben differen.iakan, de

Au "egyenl6 leterhe 6s elvare" trjrekszem, de sajnos nahiny pedaS6gus visszadl a

j6indulatommal, illetve a csendesebb kollesan6k nem t6ln.k, ha kihasznava ank masukat

mJsok etal. Er€ jobl,an lsyelnem lelL, lovetnem a t'lki.ar6k szemdly6t, a pl!sz munkik
eloetasiir ds a oa:nzilabb dolsou6k serkent€sdt, me3bD,sit hat,rorott.bban kell

vegrehajtanom, az 6.rik€l6sn6l, leglen ai s,6beli, va8yruta om diiierencielnom kell.

A pn6ihelvettesit6se(sdrdnEtenyen zailottak, ebben sokat,ejl6dotl sueNezeiiink, n€m volt
duzrqas, mmde.kile kiBmerer.s.n 6s drdmmel fren*qiteni a masikovodrb..

a ny6r 6let oe8sre^euasaben szint€n partnerkant mukiidtek a Fek6verosi lolle8an6k as

S?iliidi Anik6 pedag6giai as5lGzrens.

a, 
"Ellen6rzesi 

Napl6( idan k lelkikme.etesen ve?etEm. lavadataim3t, l,togatasamat
brdmmel foEadl k a munkatiirsaim, 56t k6 ak is, hogy m€njek hoz,iuk mina tdbbsrii.
Mind.nkihez eljurottam, sesn.item, se.kentettem, moi vaLtam 6ket. inisbelilsyeloeztetan
k6t dolgoz6 kapott a mu.kaid6 be nem ratisa vagett, ilLetve 

^em 
me8fel.ld heyen val6

siker€s szakmai napunk volt a tava$ral. T€ranyi Andrea ,,!j urakon a nehezen kezelhetd

Syermekekher" cim0 l,0n!ry s,€n6ie tanott 6rtik€, el6adi{ szlimunkrs.

Mijus h6n.pban 52:kmai ki.endulasunk rGo.sara, szntln keleme5 kikapcaolddas 6s

€Syuttlat volt mindannviunk 5zimara

rgyekertema l@ll4anSketmindigid6ben t,j€kotatni.T esendnYekrgl Hitraranvacotkaptak

ar anekezlereIt6mdn6l, a feladatokra m ndiS e q€nd6 id6t haSytam nimukra.

Arhanvr ( naksr6s (r017l ro13))



Ldtrehoztam a szdz5lcczepdvoddk dolsor6isziimiira esy facebook zart csoportol, nelynek
adminja vagyok, r ahol mesoszthatlnk hneket, esemanyeket, 6tleteket, 5zalmai
ljdonragokat, i8y az infomici(i SramlissloEabh kdtnanyLi, miveloda-lissza m0l6dhet, #t
szavazast is lehet ind iti ni, valem anye ket leh et karn i eg)-e8y kd!65 d 6nta s el6tt.

Mandenki ijrdhnel iid r626lte ezt az Uj lommunikiicids cstornrt.

lgyekeztem ez6vben i5tamo8at6, 5€8rt6 lenni.

xivancsivolt.m ktjzell,616! vezetat utan hqyan valekednek nAnyitasohr6l, srem6lyemrdla
mu.kataEaim. xard6iset tijhettem ki m.gehra vo.atko!6an a kollegdkkal, termAszetesen

navteleniil.'(A vezetd,e vonalkozo dszegzett elemz6s 3 mel16llGl€rel(ben olvashat6 )

a tirbbsdg j6 5uetueranek, m.s.s einiU szakmai k€pzett5a3onek iad.lmx !3y arzi, hql
lonrosnak tanom au etryanek lejl6d6s6r, tovabbk{pz€s6t, tan!1,5,t.

79% 5!erint kiirvetlen ragyok, 21 % szerint tdvol568tart6.

94,7x sre.inr lonros ak tanom a gyermekek drdekeit. Amiben rejlodai 6hajtok, az a

szerueretilnk menr,lis k6z6tetanel javrtiisa.

rd6n megal.kult ot a(e az nj xOr.lr.lmazoni Tanecs a dolSozoink erdekkapviseleti tzetoe

T, masz kod n i logok ja! arlat.ikra, 4* revdreleik re,

Defr okratikor, i3az#sos vezet6nek tanom masam, a ki'zvedens6Semen p16b5rok javitani

08yedem a r informeci6,ramliii haratonyabbd tetten, ez a! avsi'rdiilEkenrebben zailoti.

Ai 6v6n6i p,rok dstxszoktali e3y pArosn,l 6nem, ho3v nem segitit eSyman, in*dbb c*k
eldolgoznak egyhar mellett. ar 0 esetiitben v,ko atatra van sziits{B, mjvel ki$a
elszii.liilve, unott.n drlSoznak e,yndt mellett.

A vackor 6voddba a n:vel{si 6@t Faddin6 Horurth K.hutina kezdte mes Kssn6 Papp Edittel-

Alap.solatuk nagyon 6, mandketien rele i'tlettel65 a mbici6val serkent6leg hatn a k 4ym, va,
ij.t hmel dol8ornak ettviitt.

A KOne csporib3 Sz6lana PatakiMaria a.lezen az (inevelasi6vben, aliszintan nasYon j6l

atrimasat6vodankban,prrj,velt3lkAnitevalhatdkony.ntudnakesYiitthonkalkodni

AS,ilva csponba Simon szilvia Syalornok lett P:piL.€ Kiss AndPa !jpatj. Szakmait6ren

solat segn Andre. suilvinel atmentora, Mohutn6 Fenvvesitiika is.szilvia 6sszel€sik majd,t
a hin6sh6+n, me lyre lelklltme retese n katzii l.

A Feb6v,rc5i dvod,han olt6ber h6napban a tarbaniart6nk telmondott, mivel Ionpara
k6h6zOtt. !j udvarost telleit keretnem. Eleinre a munk4hozval6 hozilll,sa ne8relel6rclr,
majd egyre Svensabbr:n teljesrtett. Tavassz.i tigvelmertettem, eldsijr trdban, majd l.asbah,

hogyh. nem v,ltot.:, as lolyamatosan kds6n 6 euik, nem r48:i el munlakij.i t€enddit,

sajnos el kell valnia a! 6wddi6l.

Juliur 16ln v6gul koziiA me8e8veress.l nqlruntettem B.T loralkalmaronr Jo8lrszonv,t'
Ausu Us lrdl'ir udv olldlbantanojavandrelsovrroriOlodJnal Mmdannvianb alodva

rarjut, hosy l.z.F. aretr*sivel renderker6 villantsrerel6 6s mechanikai miszerasz

kapzentegAer rendelkei6 munk ta6unl meS6llja a helv6t6vodiinl6an.

Peda86Siaia$ziszten!eimmunk{jarellen6rirvepouitlvldpeikapradr6luk Lelkikm€reteseL

igyekv6k van. akinanritena tzorul, v.n, akii,nrl6bb, de 6nakes ember mindharom.

r tnE^yr ad.retr lrolzrol3ll



A dajkandnfi munki]6t szinr6n ell€n6nztem. a vackor €s vasit utcai 6vodiiban
marad6ktalanulelase.ettva8yolmunkijukkal.aFelrdvarosi&odlbank4temberneksz6beli
Iigyelme2tetast adtam han8er6 as rtilus bdli, nem odaval6 viselkedas miatt.

Az elbe s.elget6s ut,n Ele kvd b bek as cse ndesebbek lettek.

ovodatitkarunk lelkihGeter odaad6 oSyviteli munket vesez, mindenkirel kEtsaees 65

segirdkast. Mtr.ius hinapt6lesy,6 k6zfqlalkoztatott adminG,tr6ci6s munk ta6 is sqitia:
irodai munkat. Gende5, m4bilhat6 as dhrkrdl munkatrB.

I'IITIE'EE_Dr-t-r-r-
-E-rr

---G--.--A2llralinos lskol tka kilejeretten j6 k p.solatot apolunI
A rert6varo5irskoraval$ d itrtunh.ra, Relormatur rolkdJh (oroonu AltalSnoslsrobi.v.l
szakmai eSpnmokddrsi me3Sllapod,n is k6r6nunk,
A lat int€zmany qyiitth0kad6s6nek calja:

. At.nkiitelereu3asminaleredm€nyesebbmegval6sitasa,

. A:6voda islo ln ,tme net megktjn n y ilAse,

. Ar inrazma.ve( k6riitti kommun[tcii erdsit6se,

. htdzm6nyeink menedrpl4*, j6 hndnet megtanisa, ami ktjri's A.dek,

. TehetsaSponrck k p60l6dasa, eSymassegit65e.

Ezek magv:l6sit6sanar: m6dj.ia rakm:i megbeszdlasek, kittijt muhelymunktk, a beiskobzd5

taoasulalatain.k mesheszel4*.

a beiskor6.as ut,n k6,6s ermec*.61 lolratunk a r3nit6nenilkelar is*olakezd4s sikereirdl,

Meslrto8atjuk et}mis intezmdnyeit, nyih napokra vAriuk a leendd els6 oszrilvos

tanit6.anitet, az itkolr pediS mqhiv minket az als6bb avroly.mok nyili napiaira.

Mindkdt rhal .o5 itkc la seait minkel. kiilon torna fqlalkorasok bhtosit,sdval.

A Fels6v6rori hkola :z€p hagvomanya, hqy a Felsdv,rosi 6voda Sye.mek€inek mu5otral

kedveskedneta! Gkolnok Mikll s napian.

ar istolai6vnyii6kor r ls! oraallt le?d6 syermekeinkdrt a tahrt'tnanik as. diakokj6nnek,t
as syemeleinket rar r kazben kltdrik dt a! klolaba.

A Farekas kkollva, mint tehetsagponttal 65 a iehers6s54itd tanacahoz val6

6atlaloz,sunkkal lrorosabb, v6h a kap6olatunk.

hramEnr frkre as lr01r/?or3ll



azBkolaibenatkozdsokalkalmalalmindenihalanosisko1616lealeskitrotajakoztatestkapnak
a suiilak- Ar illoEk prolpe*tusait, beharangoz6it kAesdggel kitessziik faliuFrgunkra,

5.2, P.d.!6!iEi *.krrolral.t

a sra ksro le,lar veu et6l €vel Biri Csill val65kolle36ivalj6kapctolatoiSpolunk.

sajnos e nevelasi &hen a sy4r,testnevelas foglalkozrsok decemberis futortal! mivel a
glermekek otooti siakvdlemdnyei lejdnat, a 5zijl6k ttibbsa8e pedi3 nem vitte el
feliilviz*6latra 3vermctat. Na3von reh eter lene k vasyunk ez iiSyben, men 6oponosan neo
vihetjiik el srakooosho! a Slermekeket, a sondviseldt pedis nem kt'tel€zhetjiik ere. A
gy.rmekne* nagy 3ziils68e lenne a 8y68ltestnevela5re. xerdema.ye:tem varosi rinte. az

6rcdask rr.asat, hogy esy ortopad otoos tij6nne intazmanyeinkbe, de nem t.Enam ere
kapacit,h otoost. Nalvon leterheltek, lederni nem tudn,nk tevdkenvsa8iket, ebben a
le n.ia rt6 segits6gat kin6n k eSyiitteten a 5? a krolgii la t ve:et6jave l.

aejleszt6 pedag6Sulnk a BTMN'es Syermekek adminisz$,ci6s ii8yeit, fel0lvD8alatait
me8besr€li as ngyelemmel tisari, a SzaksrolSalat 5takembereivel egyi,nmdk6dik, 6s j6
kap.solarot apol, A ldiileiu 586latok mqtijrtannek, . syermelek fejlett€se folyamatot. A

Srakrolgdlat pszichDl6susa kdszsages. Meghndei.tt el6ad,sailra, eszme6eraikre
elmenriinl, eljdrtek 6vodsi.kba k eldadAst tanani a 3,ogypeda34!sok. xaem€h t6mail ez

avben a tehetsaS8onddar at fejles:tAt illetve az Gtolaerettteghltak.

Gyermekvddelmi jel*ieink. kt vetlez6k roltak:

. 2017. okr6b.r 20'an jelz€sr adtunl a Craliidsesit6 szolgdl.tnak e8y Syermek 6vodai

hianyzes6r6l. ,1 kissFrmeket telkereste a csarddsqitd munkataE, a hi ny2&t

iSarolrrli a gy€ rmek az6ta 6vod,ba jrr.
. 2O1s. marcius h6n.pb:n a pin6i vaclor 6voda ielephely megbionia adott 5z6beri

tajelortatrst .ey na8,8ye.meket csaladr6l, az ovGot hi8i6n6s elhanvasoltsaa,val

kapBolarosan. Szemelyesen is melgy6r6dtem a gyerhekek elhanya8oltsagdr6l elt6

kairben. M,rcdik interkedasem ar iisyb€n a v6ddn6k me8kereta* 6s trjdloztatdsa

voh, Majlrban ismdtehen felmer(h ar apohdansa8 6s a hiSian6s p.obl6ma enn4l a

Gardnll as ery masat kilrinnil k. szemalyeten Pirt6 polgarmesterat keEstem as

taj{koztattam,rtahelyzerdl.Aszil16khiircs.ladseSlt6srakemb.rjirkirendte,esen,
aki sesitiar any6t. A pin6i on*ormanyzat anyaSi*sitsaget nynjtfolyamatotan ennek

a nagyGalldn k. A tocidlit iegit6 tamo8atja a 6al,dot, az Edesanta visront nem

egyiittmokijd6, sokeor 6he*n ii,nnek a gemekek 6vodaba, nem andreli a

t,mosatasokal, A vadelemb€ r{telesete velilk kapcsol.tosan m6Sfennrll6s i.dokoh

h a tolyamaro! konroll.
. A v.rjt utGi 6wdab6l 8lermeh,edelmi ielzai nem kellett eszko.i,lni,

problemamenles rclt a neveEsi6v.

ht!h..ri tndker.5 (r017/ro13)l



A Galad 6s Gye rm,:kj6lCti szolga latt3 I sroros la pGolatot apolu n L n4von sotesetiikvan,
ennek ellendre kerzsdggel seshenek neki,nk. A Syermeknapunko. iidirdvel, Fla6intaval
{s ugrdl6 viraklrl seg,tefiek nekunk e8y me8nyen paly,zatutnak ta,sz6nher6en.

szemelyesen kdrondm Juhii5r 6y6r8y iSargat6 Urnak a felajirnlott tiimogatiirt. a
vdd6n6knek srinlt,n kdszdnjlk mindig timoSat6 er segitd hoaririll6suka! sz(.€seiket,

e6rsdev6dd tevakenvteseiket,

5.4. Kitzmilv.l&6i i.tazm4ny.l

Rendszerese.larunk a vArosiszinh6zba illetve moziba. Nagycsoponra minden Syerhekunk
olvas6ia lesz vrrcrixdnwt,runknak. Fonios.ak ta iuk a ko.aiolvasdva nevelast, a (ij.rrytir
i8azi partner ebben. Kdlas ve6mond6, me5emond'i dalutrnokat tanunk

A varosi Mirelm en:dkmestrz6 tev6lcnys4e a mdzeunpedagdSiar toglakozesol val6di
almdnyek ovisaink ndm,ra. Rendkivul ,8alma5 a! maradand6 i.ie.aktiv foalako:isok
:ailotiaka Berki Gliriiba. 6s a Ihorma Muzeumban egla,ent.

A llipkgEt kdzehe8e szint€n 6na5i el6ny srdmunlra, ahova biirmikor mehetijnk, itrijmmel
togadnak minket. a n:vakenys*be i8lazott iArszva tanulrs kdznuvel6d6si htazmdnyeink
tivald sz.lm.isa86t tnkrori, Kd5u6njnk a bhetotagel, tovrbbr. is alnifosun*vele.

a t6ry6nyes m(kiid6! a.deGben minden resits6set mesk ptunk a fenntan6t6l. veret6i
dnanerelas rajlott irrEzmdnyiinkben, a fenntan6i interjU lerajloit, amib6l litsrik a j6

xtrijnl0k kkunhalas Polg,rmenerdneL Falop R6bertnek a t,mqatiist, a felnjilishoz val6
pozitlvhozu,,lldtdt, a gvo6 piilyd:atbe.dast, qyiittmiik6ddst. Kdsudnjilk a e,rotvezet6inek,
hogy a 120 6ves 6vodal 0nnep56gen jelenlatiikkel, birtat6 6s elhmer6 szavaikkal mEtattrk

Juh&z Glbor rendreresen mesjelent 6rtekeneteinken, t,moSat6siinilbiztoritoit bennilnket.
Ki,'t njiik es4r 6vinJntdjdt.

Pin6 PolS6rmestere, fla8v Ferenc mased.ak Aui6vodaj,t asj6 gazdakanl6vra. sa.minemt
kardasben, seglrsaSben sramlthattam ri, mindi3 a megold6sra toreledtanl. x05!0ndm

drmaiyi td.r.r.3 r201r2013))



5. Munkakbzdssetek es SzahmaiTe.mek

ral magu[ a]akirlik ki miikodds, koriik€t, 6nii16

ryUk€t az intdzmanyi cdlok fiSyelembe v6teldvel

6.1.9.156 0 nal.laii Gopon

Az idei nevelEsi €vber 5 16 6vodapedaS6gus ijn4rt6telasal vaseztiik el, ebbal esv 16 rezet6i

iin6ddkel6s voli. Mandent az informaiikai feliileten rtjlzitettiinI a leladat m68 mindi3 nehdz,

de ataSokAllharatosak, a megbeszalaseken aeinte p,rbetedetzajlottak, segiten4k qvm'st

a kolleg,k. akim,r ete5eti tjnartdkela5en €s rurinot 5eSitett a,eliileten val6 moz8d5ban 6s

feltdlt€sben, k{rd6lv mes.yit,sban a *erd6knek, A eoli'i klima teszLk 86 % C @n vis%.

A tesa.kbijl es/dnennije. kidedl, hoey a siilijk elaSede$€k e 6vodeban folv6 nurldval a

gy.mekek jdl azik r aguLat a kdzdss4gbe., a ov6n6hkel meg tudj6t beszlni sondjaikar'

a Swol &alizisl kielemuv€ neghadrorut es a nev€l6lestulenel n negbee'hdk a

&/msesageinle! leher6s€8€inle! a kd!.tkuii nelelasi 6v felnd2r'n irlai BF s bcszinnn'

5.2. Mori tm.ltlilt6 Munk.l6r6saa

A munkak6ras+g eEne raszbeni eljar: E8l egY+ges lormai, ranalmi, n6dszertani

*gadanyaselkas.Ultaharom*oroponl6riileltdkantanagY6op!rtsz'm'ra'asYemekek
esy6.l rejl*t+8i :,inij6.e apri6 azt fisvelehbe vev6 kooper'riv, difieren'iAlAsi

blietasegeret nvrijtO riaOvlnY ekd rei€rete. M6dnerranilag *giti : mo,86!os tevekenv56set

teruezasat, e€(ezat1t,svalorlati he!Yal6rt6s,r.

Srines, vatozatos elzkitzhatn6latot, Eazdas ietekddeieker aianl minden roglalkoz"hoz'

Projektki,zpontn, ahualit,solat n8yelemb€ veva, kreativ, kooperativ m6dszereket biztosit'

A k6vetkerd nevel6sidvben a kdrApsds koroetalvteN.il k&zitiela m(nkacsopon, tint6n
Ossleliizve,ldadvany<ani, belsd 3qadanvaSkant minden csoponnak i(lisd m!nkakijzo$egi

Mint rechl16htehels€8pont 4v dve mnkddik intdzmdnvilnk'

a.-anr f .ak18 (roLTros)l



Mestdrt6ntek a tehet!68m0helyek tefrkidolsozasai, majd a, dnjeliemza5ek lapjit kaszitett€

el a csopon robb tipuso6l dsrevrlosatva.

IovSbbldprdtE jiirtak a tagolr.nir6l betiimoltal, mesosztott,k ismeeteiket egvmdseal a

lanujrban be5udmol6l halls:ttunk me& ad6la lovabbk6pz6sr6l, aholBarnrn6S:ab6 Mikor

Mana rarzrrett.I6mlja a hrt.dnyos helv:eto t€hers68es Syerekek lejlesrt6se volr.

Februdrban m6dosult a tdm6nk, mivel p.prikina (iss Andrea at NaSY 2oltan Xa.olyn6 a

MATEHETsz!.ede!ae:ben 16rt vett e8y 3 napos budapestitovabbk€pza*n, melvne* t6hAj.
a Tehersagondoz,t iskol6tkor eEn.

lntezm6nyiink kOEtke26c6lja: akkreditdh lehetsfupontte v,lni "lesd munkakdzbsses

beremol6 melLakl.tb.n)

ovoda.kban n68y alkalommalallt t ssze a meee_dr,m. kti.. (4tszer a Va5!t ltcai6vodAban,
eSysuer a Felr6varosi ,oddban adventkor, esyner a vackor 6vodaban. Na8y sirete voh a

,susrrerm.n6i" cimn darab dramaliu ald56nar, amiben a p€da868utok mellett daikananika!
ped.S6giaiasszirtenlel it aidjmmel szerepeltel. Tolabbr: is te,etn6nk, h..e.dee6en
6ssze,llna a dr,makt'r ely-e8y da.ab el6.das,r., b6bel6adAsara gvermekelnk na8v irr0m6re.
(i,ri,net minden dolscz6nal4s a helydteteimnet, telephelymegbizottn.t.

6.5. xomn{nlk&16. (spon

W€bldpunk alclloE: 6 dr 260 mp,

a Elosd6k sdma ibb nint 82,O00iij.. A Faceb@kon val6 meSoeLd$k lehct6vd tft:k, ho3v

olye ad.kl&6k is eldvseil a citlet€|, ,lik e*11.8 nem nyitnrl rc8 honlaPunl4 de o cln

f€lkelrre a.d€l6dds0ker as nozad( &l6lMt Eul is 6rodlinl.jd birn vet vihelik tov6bb

20 17. e4pEmbs 6ta honl.gunlon 168 cikt jelenr mes. Ebb6l 18 ciu olvan, melv

mindiircm 6vo<Ur an ,i, 6l cikl a Csiple ovn6l ad hin. 48 citt a Fels6larosi oviol sz6l, 2l

cikl a Vackor esman /€n muhltu be.

a sznbk nalyon kedvelit ut a kommunikici6s leher6#ser drltlneL hogv $k kdpet tesz0nl

f€l d 6vodaban londnr esmdnyels6l, id6b.n ludunl l1jtkozlarisl odni vdtda helrzelekr6l,

int&keddselr6l. Evelesl'fejlesaasl kapcslabs citlelcl olraslubal la.iisvi

nirdetn€nyeLet tudurlt kozolni vel0l A lenddgkdnvv mindenki einiE nvilotl. brtti

aheiY fr,ike 6trmrr0rsD



valenetryezhei @ 6vodAnlal u on foly6 munkt. A beinisok e,muhlE visaisisol6ek,

hosy i6l dolsozunk. ' ( lasd web lapszerkc szr,i i beszi molti )

se;;;o""dL 

-* 

h.nr a.!.r.Lr Eor'l2ol!,r



7. Tanogyi f€ladatok

Minden tanij.vi feladatot id6ben, hati.id6reteljesitettonk ez 6vben is.

A 2018/2019 6vre a beiratkoziis 65 a csoportok kialakitasa megt6rt6nr. A Fels{varosi
6vod6ban egy mini-kG- cepon indul 25 ldvel, a vaejt utcai 6vodaba 12 i6 lGcsoponos
€rkerik a ki!-t0r6pe6 csoportosokloz, dsszesen 2s f6vel indulnak sleptember 1-tdl.

A vackor 6eoda mivel.slrsopoaos.mindisosztatl.nulmiikddik. Nyolcld rlj lGctoportos korl]
kisgyermek kezd el 6!216liarni. L&szamuk v,rhatoan 27 f6, melyhez ienntan6i enSed6ly

rzijkia8.r amit a jelentlezA*k6sregz6* utan G.elmeztem.

csportjaink gyermeklatsz,ma tdbbsas6ben 2s fd, a pirt6i 6vodlban fenntan6ienSedallyel
mokidhet majd a 27 nJscsopon.

8. Nya.ial.t

A takarltari-felijitesi mlnkalatok miatti ideiSlenesen sziinetel6 6voda Syermekeit
folvamatosan tudiukiosadni mesiklelephelvadkon.rendencia, hosyegyre lt'bb sye.mek k€ri

a nydriellltast, i8l a siiabadsdgok kaadtla 4yre nehezebb szamomra. Ava5it utcai6vodlba
d.jkai,6vodaped.g6gusiaspedag6Siaiastisrtensiseaits6aelkellettkErnem,hol}am0k6da5
problamamenrer le8y4n,

a2 6vod.peda86gurck nyiiriiltalAnos terueiker meSlnek a csoport.apl6ba., maid elfo8adva

tavalya javaslarom.t, kadolaonuk k6zdsen a nyrri prcjekthetei.ket, oelY teljeskitrn
tevakeny+gdtleteket d esy-egytamah4rnez. {8y sriiletett meg a Kavics hat, a Viues hete( a

baransol6s har, leneks het, mehec5le har. r.pledd hetel pogram,a,

Akik aoo dolsoznaL t'rdiak, mely p.oleklh6t zajlik, isy sretuerettebben 6s.eltudatosabban
rajla..k a napok. Mindisvan val.hidrdekessdg, tevakenysfufelajanlis, ani nem kdteled a
gyermet sramara, vGi:ont v,larth.rja :zr a teGkenytaget, ha teteik neki. A szabad j,ta[
els6dleSesrase priorit,s intazmahYeinkben, a ny,ri pojektteryek aj,nl&ok as nem

ktjtelez6e n Gg.eh aita t6ak.

Fontosnak ranom, hory rartaln.san 65 dr6mmel tirltsak €l .z id6t a Syermekek a nvtron,
minaltdbb id6tti,ltve: srabadleveg6n, sokat p..c$lva, saralea, kn6ndulva, kezmiir€skedve.

A nyari alethez hozrltarto.ik a piknil hansulat, a naperny6k lirakae, a kenber Ql6
.e8ge lizas, a fii rd6ru h i ba n pan csollt h osit 16 s, folvad alg6dat vi:es h omokoza s, sarald 5.

A napoz,ssal kap6olinos tud.aval6lkal i5 tivriban kell lenniink l0 as 13 6ra kdz6n ne

tan6zlodja.ak a rozd napon at ovisaink. Menjenek au arny.sfrk al6,.z 6v6ndk hasunalianak

napteiet, 6vjdk a, uV !lsarakt6l a 8yermekeket.

A nvaron i,r6 svem.lek szijleinek elmondjuk ho8v hozanak be a syernekilnel konnvt
nya.ifejled6r, f!rdOruhal, fiird6lepeddt, hosy a pacs6l s v6gan leruhanYoztat!.,risrtatesttel
pihenhessenel le ebad utan.

r a.nEtrr f d.reru! (ro1r2o13)l



Mell6kletek

. Swot analitilt2018

. Mularn,si t\ apl6 kitdlt6s6n€k szab6lya

. cyermekvdd €lmi besz,mol6

. DIFER 6ssre! itett inl6rm6nyi teblazat

. s:iil6i kErd6ivek ki6ndk€l6se

. vezet6r€ vo latkoz6 kdrd6iv ki6rt6kel6se

. 8els6 0n6rt[kel6rt rsmo&t6 Munkacsoport b€'zamol6ja

. Molcdsm€t jjit6 Munkatirziiss€t b€srSmol'ija

. Teheisat munkak6riiss6t 6nEkel6se

. weblapszerl(€srt6k besz6mol6i

. lnt6!mdnyvDzet6 h€lyettesek beerrmol6i

. Telephelymetbizott b€sz6mol6ia

. F€lleszt6 6v odapedac6Sus beszamol6ia

. Hum6n€r6rorftis f€jlestt6si eredm6nveink-l6p26sek

h'.rmaiy' rddkres lzor?/ro$D
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. ped.g6susokszalmai elhivatotsaga

. me8ujul6lraval6 s6ny 6s kapestas

. haSxomdnyor, szdlemis6S

. kohpetencialejle i€s

. projektelben v.l6 munka

. ide,lisgyermeklai5:rm

. szakvizssarott pedas6Susk

. hatekonvan esyiiihdkddd
6lodapedas6Sus pdrok

. aoeerulesavrosbanlmindtdt

. Termaszeikdreli , ta parta lat i iton
s:€nen tee6kenykedtetes {vackor)

. Sikeres j6takonys{sivAs,rokasb6loli

' ,61 mrildd6 alapilvrnyol
. egyiittm0k6d6t a rill6klel

. iehett6Sm0helvet bei.ditasa

. adminiszrrci65 fosyelem

kommunikaci6 hatakonysaga (vev6

szdmit,ttechnikai etzk6rok alkalm.uasa

nehezen motivrlhar6 dolgoz6k
n6hrnydalka hotarllrsa a munk,hor
me3f.lerO mddrer meStaleE5a a

n eh ez en ke2elhet6 syerm ekek kapctd n

e8venl6 leterhehs6S elve

rorn.sroba, ra, mnve s roba hi6nva

rr ii l6knek va 16 kanys:eret m eSre leln i

vdsyat hely a k0 h6tagelre h elyez i a

oszinle+8 a neve16tertiilelen beliil
Unnepek hegtan,sa, mely nem mindiS

a syermeki dri'miu hutala lfeszitett

els6d esess6S6nek alk lmi t6riil6se)

esrk6zmeS6vas, vasyonv6delem
pedag6Susol hangszeri loden, annak

f n ek{e nei m esnju Esra titrekv4s-
munkatardssas l6trehozasa
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. c6liriinyo5pdlyiizati lehet6tesel

. tovibbk6p:6kkc i vald akriv rdsrvarel

. srakmai mohelyek l6reho2,sa

. tudatot hatakon! Pi tevakenvsag

. sr ii 16l, 54it6k a k :ivabb bevo.dsa

. dnkap.6s (not as disndlirfordsok,
online k6pu €sek 0nall6an)

. nevel6testiiletsz.leskneretk6.e
(egymas 5eglt6se, mentorSEsa)

. syako.nokol sikeres se3it6te, vfuleses

. i6 syako.lal mqosztisa, baris6vodAvi

ko rosod6 n evel6te st ij let (eeysze tre sok
nyuSdijba men(tt lellmajd p6tohi)
korosod6 iestiiler (betess* miatti

pedae6gus pilva napteleneda*
okraiiis er6n eeret elmalet as a

tkse n vds:ettel pA lya elh a gydsa

td6adalmi jelens63kant lelentkerd

tenntan6 vahJs, nakmai tuSaetlen5€8
rul6i (anvai) elhivatotris hi nva

e3Ym,sel, nYirot 348, n,s s ilerdn e I

szakembereI na(anacsad6k se8ns68e

xid ol3oz otta bb, 6 $ze h.n gohabb

EsymAst6l tanu16r( bemutat6
roglalkozask) looperativitis

t6bb berekint4si l:her6saa. niil6knek,
an i kooperat ivit, na 5e rlcn ti dtet (

*6zi's mun ka k, pr cjekte k,

littiiss6Si trellem tdebbi erdslta se

mdg hat6konyabtan m(kdd6 pedasfu !s

2018/2019-es avben tiemek teriilel: €nel zenei meSniub.ra 6rekvas ar IKT

eeli'zharn,lat. Szerpont5o. a kiivetked neveldsi6vhez z116 nevel6testuleti €nekedeten

xisk!nhalas, 2018jUn !s 6.

htezmedYi tude i! F017/z0r3D



Mulasztesi Naplo vezetdse

. EnekmrcdEn a hbj€8yrerb€njelzen€k szen iiul.

. (I) vom[.] jele.ldt j€ldlj[k,

. G) vom[.] hn,yzlsl jelolilnk.

. (+) jcllel iguoh hienyzesl jeloljor

. i€lv€lel idejth:z dt e idi'ponior etusg€s imi, mely oapdl e adott ,ilodai €lladsl
igenybe vehei a ey.mek.(Felvileli hadoan alapja.) mitor m€elczdi u 6vcn6ba
jAnisi a gyemr I a fiissdleges !o.al behizrshtol jelczi[, mikor lc2die m.g.

. L.Icim-&n6zl.o<lrsi helynelanemm€sfelel6lihiEnd6l(Paldaul:l€itEl(€d{.ih6b4

. A ny6ri ds d4rmb€ri zir4e id€jdl oss€filss6 liazinles voMllal jelezi& as a
haivaSakelrr/epror looallal *in\izuk

. Nyiircn mnsik ivoddbajdn 8Jemet.i be keu hnai a sjdt oulel,si mpl6nlbs.

. Havi 6su sn6 mindis legyn kitollv. g:/€mekenLni mjd a vagan dseeadva.

. Az tse€sil6 leB/en 6saadv4 6na8 szimolva.

. A I t Mpn6l rdvidebb h6mp ldlaii mpjail of*n keu haeyni, ha sofrbal _va3rftaPE

s6l piDslkell kihimi.
. A jossd{ un,Sztod6st megalapoz6 olirat etma ! lat imkdnya s2l@.
. A bn6z[odd.. olpin€: Abbs u e*$.n kidll.nl6, h. nem nagre 6llmPolg&.

Ekkor a $rt6dod.4si eng.daly s,m $rl is ki kell tdlteni
r A TAJ as OM mnosit6 szanokal minden evben be t ll imi a m€siesrzas rolatba

Kiskunhalas, 201 8. m,!j$ I8.
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Gv€rmekv6delmi beszimo16
2018.

ltlAzm6,vi.d b&!l

v.t'tr ur.d dvod. .,lgl4
- Oyemekl&slm:74 fd
- Halno&fie htrinyos helyzeil: 2 li
- tlihi.yos hel),zer0: I f6

B.i l leszlcdesi , lrn ul6si ds magalar$svml kiizdij: 4 rB

- Sajtuosn€velCi iganto: -
- Amen ti nev€lesbc ven: -

- Grem.k& €svedul nev.l6: l0 fd
- Nagyceudos: 5 f6
- Cisin) szrrmrz{sn: 1 ,6
- Td6s bereei I ftj
- lngye.6 €rlre,dt szdm: 59 ld

Frb6vtmri 6vod. .lgB!
- Cyemeklasmr ll5 ti
- Hdmoane tL6tr6nyos helyutii:4 nj
- gdEenyos h€lrzel6: 9 ,!
- B.iU6zk€d&i, tanuldsi 6s magaiani%vmltozdii: l0 ftj

- Sajtuos ntveldsi iga.Y0: I fd
- Armedi nerr ltsbe vet: 3 ni
- Gy.m.kel €syedul.evel6: l0
- Nagycslidos 29
- CisioY e6miu1sn:16
- Tands b.t€s::l iij
- vidikiil tEj6tr: 4 fii
- Insyehs d&€:,6t szrna:96 fd



v..kor 6rodr .d.tr E
- Cyemekl&szdn:23 16

- Halmomtlan hitnfiyos n€lyrctij: -l 6 2018. miiusl6l
- Hdlrinyosh.lyutij:76
- Beilleszi<eddsi. tuulGi€s oagat nnsavaral kiizdii: 5 fti
- Sajnbs.evelAi iemyn: I iii
- Amenei neve dsbc v.n: -
- Cyemeket.$ edol @vel{j: 2 li
- Nosycslddos: 616
- Cisd.y szArMz6sn: -

- Vddelmb€ ven Syem€k:4 f6
- Ingt.nes attez6l sim: 2] 16

v..tu ur.ri 6vod.:

Az dvod.{,tb&r jinj gter€kek eFddiiiln€ny€i li,bbsdgeb€n Allasoet, csladi hdnar

tekiottaben a kdnilmany€l( e d aSnel jobbal. a sz0l6k lobbste iskol{zolt.
Az idejed sJemetek 79"6anal Crleae drnasmenres.

Tdbb symekial tapsztalh.l6 lo.unl poblandja hog, a rohdO mindenmpokban a

e0l6[ *szer6l keves,jbb idd jut @ odafordtrldE. r 8r.rckeitE v.l6 oeh m fi&/elm.
sajnos $kizor up&lzlaljul ds a eyemekettiil is h.lljut, hogy a eill6f, u esy n
revatenykedds egynn j&sz{s helyeu inkdbb a gyeckek leab. adjit u okostelefonoLt,
rablcl€ler, hoSy ezl lonsik €l u idtn, ninl*m sz, hosy kdzds elndnyekel alj.nek neg,

Sok sz0l6 sin6m rchaz o ay€Ek{kn€[ nemeL nonddi, iEJ a kapc$latlkhn a

gyemek ininyit, ml m€8leh€zili @ 6v6n6k hunlAjAt. Eek a gyeck.t nehaebbcn

alkalmaz}odnal e 6vJ& @trr ds %bdlyrendszenhez, a *Niknoz.
Az 6vod.i hid.)z{sok oka u *etel lesnaeyobb eslb.n a beie8sdS, €gytb okok nem

Az dvod! 6lLl eepezen rnd.zvanyelcn a szuldk nagy sz1mbtu, leuc*n vemek
dsa. A e0l6ldel @ avodq.daS6gu$k kif€j€*n6 j6 kapc$latol 6polnal. Az a lapaszlalat,

hosy 6 eot6t bial.,ml fordulnal a p€das6suok lela d! . 1610l kapot hqasotar
mesfogadjr,t. eel is malyitve e €Syiithiikiiddsl a syemekek 4rdetaben.

Az 6voda ory(evrl ds a v.d6triijev€l j6 lGF$l'llol {rolun}, a gymetet sziirck
mindig i.l6ben negdrlniL.

Borbenli Kdruly
t,ruluwdusnsus

F.havlm.i 6vod.:

a2 6vod6tr*ba jdi6 gymct.t sctisaikai adalai az elfrnll a! adatailal 6seveiv.
elmondhal6, hosy ugl,@yi a BTMN-S sy€m€kek szrna, a SNI sratuszal Endelkez6k

sim D.dig ielenl,:s altr$nyabb. Folyamate !e eg, eyem.k vi^edloh a

szlsolsiladt6l, as bvebbi ? gyemek papidn vmal el6Leitas alan. A t ndv vas':E
v.l6einnbg ene[.dn fos a BTMN es SNI slatusal rcnd€lkez5 syemekek etrm6, ei



vieonl ntu lany.g.s r M8ebb u .lmnlt alhez kap€st Ez mr$/ffizhar6 u I . l,redarni
problemed is, hosy ) sziildk esyN levesebb nindsdsi idi'l tdllenel esyiilt sJemekcikkel.
Ehelyen a szinn6gip a televizi6 ...eveli a eyermelckei. Ezetnek a esztiizdbel( a rudaros

alkalm&i&ir nem lehet kilonni a eyemekek dlerdbl, de a samalyes *ap.elatokar a

eerterteljes, meellitt eeyUnlaet nem helyenesilhetiL l'eladatunt, hog/ eft a pobldmim
felhivjuk a euli't 6gyelmat, ds megolddst kecssijnl egynn, €mel megold6ei@. EhlEz u
emelked6 e6ihoz hozznjed & is, hosJ esle eedndnyesebbeo corjuk erket @ e*rele!
mi vhzonl Doziti! wnbz{s is, mivel ez€k a syemekek negtapjal . szinuka eilks4ges
fejlBa€skel, hogy m nel konnyebba tsynk szrftukrg d islolale2dest.
A eyemekek e.dsreresn j6mal( 6tcddba, nen jellemziJ & indotoldle hirnyz,s Egy csalad

f.lsrclit6s6F kernh sor, okik u6laj6rarjek slemekuke( ali nindis apolLr j&, akivm raszl

vesz u 6vo.lai l.velenysd8€kb€n.
A b€i€8sag miani hii.,zn{t seleben hozzet u ooosi is@ksokal, de sjnos el6lordul. hogy

nem syq)rultan erk€z rek o syemekek, qelles begydgyrerzve. Ilyenlor sjnos tehetetle.el
vasyu.t. A negolder u leheme a preblandm, ha val6ban cst a Sy6gtall EyeElct kapninal
oFGi is@l&r. Vel6dipobldha, hogJ a esrsz0l6k is ahaldbm doleoznat, as a e0l6k nem

tudjdl hovn ehelyezn beres syemekilket. Muntahelliiler l'ltik. rUhefieltek. !z sajnos e8y

Ebben ! rdavbo a Sremetek 8l%-a atkezik ingyenesen.

Alrauoos6Bbd elnodhard, hoe, 6 szul6ktel j6 a kap:solotunk. Tanosal6, esyiinmnkdd6

i.ram€nyiinl sill6i ko2dssCse.

Az 6voddba E#s €dlli caalddhlolau9 lovnbba h fonbsnal dluijk, szinte mi.den

kisgymelkel ejtu kiizeSaben laldllozunl el6szdr, hism e els6 be.yomas nagyon fo.tos a

syemek a szul6. as a Fdag6gus einrlE n.
A cisAny syemelel s 4@ ca{*lml z .lmon dvha kpesl. Sziilei*€l szinGn j6 a kapcslal.
u 6v6n6knek. rendeefien, Apohe jdn!6l gyemekeil€t u 6vod{b6. Esyiirtnij\ddnek d
6v6n6ktel, lo d szrnulm a gyemet dLvodai dlele.

Szdkre Pataki Miria
6ndapedasdsus

v..ko. 6vodr:

dvoddnlbm a syem{:klidelmi f.l.l6s Kisna Papp Edi! feladat!" hogy ldemnkodjd. a

8y.m€kvddelmi felidalokbo. . &/€mel€k fejld,Lsal leeelyereld kdr[lma.yek
mee€li'z6dben , feMldsebd, oeesz0nrerdsaben. Az 6v6niit folyanalos fisyelir a

syemet k r e esxleB€s veszelrererev6l, htunmyos helyrctriil. Sziiks4g .$en
kezrten4nyezik a sy:m€kvddelmi szeNel&el a t p.solalfelvdtell. A gyemeklCdelni

lelad.tok naGlony 65 sJo6 negoldi,!,m rdietszont. Kv6l6 kapcsletol dpolu.l . h.lyi
ootominlztt l, a pJlgamsterel, . vad6ntiv€l es a Csldd is Gyemekj6lai SzolSiilal

munk&saiv.l. Havi E.dszeesaggel bldlkozunl Ezet e alkaloal lehet6s4ger biztosiranal

a j€12!el@, megb.*{eFkE, utln tdlctasi lolyamtol meb.slld66t.
A M.S, VorhsleR:A hebr !/efl?ere\el F LaD($larot rMurl I \enre rdbb alltlomal
drdekl&dnek a &n6s bereg gyemelel( inimr, eiilGes es.lan m€Saj6dalozil al€lmisrer



2017.jaurrbd a csollnldls m22 lI !oll. decembtrler 22 ftjlel zanul u ev€r
A 2017. evben e3y alkolomal lellel jelzdssl dlni , u anya elhmyagolla a gyemekeil.
gondoa eot voltal, . folyosjn rilrelnene.ul, obsz.en %vaLt hsadlva bezth a

8y€mcteivel, A csaliid vedekn ala keriill. Az inrd2kedes 4 gremeker erinr. Jel€nleg is



Gyerm€kek m6r6s €redm6nyei

ava\nr u Ololtr

DIFER eredm6nyek

6vod6nk6nt-iirszes€n

a Fel\iivr(xi Ov(da . Vaclor Ovoda

Jos
.i€

. F.lsavimi Ov.d. r vrckor 6von!

-d"



szi?rironsztD ovoDix
6400 Kisklnhald. vdUt uca 2.

TelefonrFar:7?/422410

Szii16i k6rd6ivek iisszesit6se
Kiscsoport

2017/2018-as trn6v

1. M i alapj6n vSlaiztotta e az lnt6zmanyi?

r NYln napon is@n.m m.i

2, Fontosnak 6ri-e a csal6dl6togat6st?

.fonior . KevasbF fonros ! Nen fontos



3. A beszoktatassal elateden volt-e?

. r.en . ri,bb li.y€lmd Eriv.n vorna

4 Megszerette-e gyermeke az ov6noit?

5. Srfveren j6r-e gyermeke a

r Lsetr rN.h€r.n indu, deriv6en marad

csoportjrba?



6. Ferl6diitt tyermke ami6ta 6vodrs?

r Onlll&odon, fei6d6t r N€m Fn a*rc r.ilodajt

7. ,\2 0n syermeke mennyire rorulsondozisra?

.6nrl6 .5!3[sa3.r 'sAnver 
r P.hnrrs

(ap-€ €letend6 informi.i6t gyermeke 6vodai
€let616l?

. Een,er4end6 .rdbbetrer€rne

I



9. A srtil6t nev€l6si szokdsat etyenek-e a
csoportd\El?

.t8en rNem

10. R6szt vetz-e a stiil6i6rtekezleteken?

a lSen

10,5. Milyennek tartja s:tit6i 6.!ekedetein ket?



11. Mia, amir6l Syermeke mGsdlotthon?

tril6k,lrrat,ti,nanaset .F4l.llo:,sok rMihdenr6l

12. Lljra ezt az ovoddt v;lasztan6?



13. Figyelemmel kisdri-e 6vod6nk honlapj6t?

. rsei r Nem , N-dhiinv. kkei

14. lsm€rie a csoport ruokis-szabdlyr€ndszert?



szi?szoRsztP dvoDlx
6100 Kislonhala. vaelt ur* 2

oM @nosir6 0:156?,ad6srim l554lJr2 rijl

Sziiliii kr!rdiiir eL iir rzt,,rit/'ie

Kiiz6psai csoport
2017/2018-as tan6v

1, Szeret-e Byermeke 6vod6ba j6rni?



2. Mit tart az 6voda legfonto:;abb feladatdnak?

r Hetes vis[€dsi *.balyok . K-!nijr]6n re .. isro ir?

rs.ribrarrarrlon

Milyennel itali mea az dwdaban folyd n.vel6,oki.t6 munka
nln6nalrr?

rNasyonj6 . Elf4adhat6



4. t'l€v€l6sl probl6maj6val kapcrolatban kap-€
s€titsaget?

r lsen r N incs neclasi prcbla maja . Nen tud^rki4irenl

setitsdt6rt, ha

I
6. Litogatja-e rendsueresen az 6voda honlapj6t?

5. Khez fordul

a,!x



r BiaoB4os . rYu*odt

rsrrc&o5 I (rcdiv arkor6

7. Mi l.ll€mr l.grobb.nS].rmele 6oponlan.r idskor.r?

8. Milyennek liitja a csoporr kii2itss6g€t?

rN.nmindi.llser€m,d. 6v6n6k.kend.zir

9, Hogyan ,eildddtt tyermeke mi6ta
6voddba jar?

r 90k.r . (.veset



9,5, Mib€n latja letlnk6bb a

ran€16i, eondorrodrs r Onflt6srs

. Kommunibci6 . s?ochtidctd

tuil6d6r{t?

10. Milyen a gyermeke kapcsolata at 6t
ktiriilvev6 feln6tekkel?

rrf4adiii,re:,Niis(bi6dir

11. ufueden eaz 6voda Ei csalrd kap.sol.trval?



12, lG p-e tyermek€ et6g jzeretet€t,
odafigyel€st, tijr6d6st, e8y6n i segits68er?

13. l(ap-e elegend6 inlormeci6t Byermeke
6vodai6let616l?

.r3.n, miidig .Atl.l b.i isen

. rgen . N.m, sok(alia,bber ee'€rnakrrdni

14. Mennyir€ el6tcdett az 6v6n5k
bdn,sm6djival, nevel6si m6dszer€ivet?

I



Saizszotszl? ovoDita
6.100 Kisk@hal6- VsLlr utca 2

oM la6h6: 027567. Ad6szAmr t554 [7r. r-0r

Sziil6i k6rd6ivek iisszesir6se
Nrgycsoport

2 0l 7/2 018-, \ f,n6v

7. MeSkapta-e az 6vodat6l, amit v,rt?
. rs.4 m.8kph

2. Sreret-e Eyermeke 6voddba jrrni?

€'iveren naEd . Nem'ivesenldn

,..



3, (apr .l.B.nd6 i.ioma.l6r O.m.*. 6vod.l
al.rardl?

r r3.n, e l4end6n.k ra noo .x.n,bkk! riibbdrednaktudni

4. Mettudja-€ besz{lni €slrevdtel€lt,
problam5li 8y€rm€ke 6v6n6j{v€l?

. re.n, minden6.rb€n . flmondom, de lliom, nem qi€*n ve'ir

5. Tapasrlaha-e a 8y€.mele egyanisd8anel n.alelel6
binasm'tdol?

.E n .Reeben r E.ydlrdrnieh



6. S2lves€n iiin-e a

r riasyoi iirurdrc hoav der Ehder

nyiltnapoha?

r Gaka*Yermerem redv{ad

8, R6szt vesr-e rendszeresen a sziil6i
6rteke!letekeni'

I

I
7. Milyennek lrtja a csoport kar?6ss6t6t?

r Nen 6indi3fi8y.rmesek, de a 6v,in6r erend.zika r..ftihun
. vcr.k.d6s.r, ar a[.lmarkodas hirnya jelem:6



9. 6n sterint Syermek€ felk6sziilt-e .z iskolala?

r 3ei rn?ethrnyo$i.okn r Nem

10. El€fnd6h€k tartja-€ az 6vodai
prqmmokat?

.r*en .I6bbdi*anv.rn6k

I
11. lsmeri e a fejlerzt6 pedas6,isus munkri6t?



11,5. Mennyire tartja hat6konynak?
.tr4eden r robber'{ehe

12. Figyelemmel kis6ri-e 6vodiink honlapjiit?



szizszorszap OvoDix
6400 Kiskunnah. vas nrcs,

vetet6re vonatkoz6k6rd6iv ki6n6k€t6r€

M.g.. !i.rn ska.i kapatrla*s.t Erdctkeit
rls.njelrehz6
. Kd&p.*n irrik rl .Kcv*bajelt.mz6

I
rrrd j'll'mzd Eplbun

l.ll.nz6

amosild 02756?.Ad6s,a'n 155415?2_rrn

\li lirf.lTlt



3. Kijzlellen, nem rrrt trvolsigot.

Foaro$ak r.nj. . pcdrg&urok lrkmri rejl6dalal,
rovl6bkapz&al a. s,kvibst! kapz&a(

r rsen jeremd

.K.zpeh ilitrl I t(.vash:].lmzd

.E3j/al6l& rem jerLn2d

5, Tajatornrj. & noiiv{lj. koll.sr.iiir.
lorlbbkapzalr a sdrkatu a.i l€ft.t6rasekrdl.

.Is$jeu.mzd
r Kdapeh illil rl K.v,sdi i.llcnz6

/a



BI.Il.lab.n iA/eklzik r.pintrto!

li-,
jerkro6

".^'.,.","--''.."^

7. Fortcql hnj., ho6, r nq.l6retttltct t.si.i j6t
a@akn.sulot

r Iscnj.n.mz6 rl.ll.mz6
. Kd4pB€n irrik r, . Kevasbd j.[.m26
. Esydrurdn n.m jelemzd



9. trj nddr.El, elj{rasok, D€gotdtsok kerc!.3are
iisr6tr2a . !.vel6ter. ( I .mber kih.6/ri)

.lgefl.l.nzd

. Kaupesn illir ni Kevisb.lett.mzd

. Esyrlialr, iem le emzit

}}";

A*

10. VilAgosrn. e8J6rtclmiictr hrliro,r{ megl
nrrel6tenailer LlrJilrit.

11. N.n t.rh.ll . n.El6*a fdl&|.!B i.lad.n t.

rls.nj.lr.n?d .rerl.maj

Ksvlsb. ie r-.m26

r EsrirbLin n.0 j. Lchz.)



[. Ttjakdon rz i &na.ybcn t0ndrtek!6t. (t eDb.r
tit.A/r.)

13. S.aili. ped.g6au.ok . Dmblablk
mesoldlrtbm.

l.l. Neacr.l rjat {ll{tporijt .rdori .s/dot
[diruamk.

/t";"



15. lsmeri a2 6rodisok diin16 taibbs6g6t.

l'i 
= ,"

16. Megk6ierrli, hoB/ miad€Dli
nynjM.

'"6 i.rr.',d ru*utn
jr11lmzi

I7. Mieldn dijnr, hnicsol, r6lern6nyt kar I
r.zel6r,i^.kt6l is , lesnkttdl.

\"4



18. A ra,y l.g.!.r .lv 6gzet I Eurkr drpjtu anaketi.
rEd.s6su.ol0l.

19. Nen, ltll talninrt.

20. A tdr[Lr ar k6zr. drcF.ek .l.pv.lo .ll€rr6r.k
r4el&i k6rd&b.n.

i'- Y



21. Az an.[al.t kj6li ryftofi.rq
sz6csapl6.

kllmd l\dzep€rn r!ve,b. EB]a klrn

22. Szobtjib. ba*i, birnilten pobLd{jtv.l
btnehd.

23. A re oler [gj.i ntgvrl6rlilr.jll egJ,ani
dLpzelarik.r.



24. Idrckrzik az iniazmdnV jqsze.(, hatakony
hiikiidt.tai6ra.



vrndsegbinosiLisi d\ minosa8fei tes,:res; munkalt zbsseg
Bels.i On6rtekel6sl Timosat6 Munkac$po.r

2017-2018 t.r6v eredm6nvei

Behd onendkelCst Tdno8ar6 Muntespon hur alkotonhar uh aisu a 2017-2(]l8 rmdvben.
Nagyon sot leladarunl !olr,

. Kdszdntn l( u nj lacokat.

. A munt&soport lc&riije ismenere a Min,isSbinosnnsi ds niniis:,iteileeidsi
n unlatdzlJses iv€s rervezeri! melrer a c epo n hgot e I tiJsadr at.

. MeBhara@auk u eliitrtuI all6 tllodardkar as $r keroh u dneniketisi lbtymar
dszfeladarainal kiosarsin (lanneEt rijatozua$. kardi'iles felndn:s elindn4sa.

dokunentunelemas, inrerjr. foglalkoziyrelakenysesUro8at s, adaqyiijl6).
. dvodareEr6nr bi2k'snon minden lasol, hoa/ eSii @ infornaritai tltiiteGn a

. Eedszs6sf€jleeisi Prcgrm j6viLlBCyrie.

. A SWOTmlizis tiikreben meghadmztuk a 20lr-2018 nevet€si av kiemelr fejteetsi

a) u udvtri.jarek es sabad jirdl landmMbbd lalcle

b) a csoponok mk6s-szbdlymd*erenet megalkode, syakortatban $ne.6
alkllmzie

r Kdrdiiiver alhouunk iiseea neveli$ kozlerteniits8iiai eefrdtyekdl (dajkit)
. Kdrdi'iver allitonunl aissze a p.dag6siai 6shre.*k munlrj&5t

. (ard6ivet nllitotlunk aisre u udvmsor muntdj6.6l

. Kid6iveket a munkacsopon vez€tije cljuDna a ras6vodikba. atDt ! hetyefiesk

sondoskodEl a satovlrsdl, iissasytjtsr6l. kiardkeEyail.



. 6$kgyiijl6n0l a kidn€kelr kddtiiveker

. Megb.yeldl( a eyenceGgeker

. IByekeaonl meColda$ tal{ni (inrazkeddsi rn eLk&zil€s:hez) a syenge*gekre.

. Elkdszirenol e Inldhd.ri etlnnis Endsan.

. FelillvizsEdltul a sziil6i klihaieszteker.

. A naey-ds tdzdpsii csoponos e0l6i rd.ddivetcn .efr vatbzt anuk

. A kiscsoponos siili'i tarddiven ki*bb nddosird$tat hajbnunl vdgre.

. Megbcszdlliik a 201?-2018 nevetasi d! lt. Fleveben dnCnekeleye kernki p€da8oelsok

d.dne kelasi foly@adnak el indnAsd val kapcsd tabs fetadaiokar

. Klina terrek kioeir,e ds kidneteE$

. Verct6e !ona&oz6 t€rd6iv elkeszit*. tioer,'q

. Eri'segek, sye.8ee8e! meglaitozle u eEdn3nye* rokraben

. Vezel6E vonarloz6 kerd6iv LandLeks

. Vezeri,i ondnatelds eli.dii6e. le,btlaris

. SWOT Mlizis kavittr, gletrgc*gek, enssaSel, tchcrijsgek, ves2atyek

m€ghatdozae. A kdve&e2d neleldsi ev kienelt tetad.r.i.

. T,Uai cebk m€8foeal6eie.

6dna!ct&.k rtprlz.rtrtd:
Az idei bnevb.n nagy 6vodarE.Lsogus ds a vezeraii aindngt€lae vageaiik el. A mukacsoFn
bgjai al vd venet ki Eszfiker a teladarokbol (tardi'ilezds, inr4n, adargyiijGs, OH oldatra



A lEdae6s6ok lelkiisnedesen lelkasziitrek. a ha$ liiler betanoflrit' Minden pedae6gus

e&asznene l€jleetsi rfrA. meller tel6lt6[ek az OH otdaHn. Minden dd(menun papn

A neSy analelt p€dlg68usiil szinle u8yan&on reriilerel tcrijhek be a te.jteytsi teobe.

. 2 komFt€ncia: PedaE6giai totym.tor, rvikenysagek rFe2dse ds a

meSval6sidsuknoz kapc$ldd6 omfl exiok

Diflerciciatds

Refl€xiot inii rA v€8ig gondotjuk d6.tseinle! lalsd6sinLt egyes

heb^tel.lehdaon lap.sm. dJo\oben mirclnatndnt rE+osJ IgJ tey" F,t(rroo tertodes

. I komp€rencia: Atanuliisrdnos,llisa,lKTeszld,IMlar

.8lohper€ncia:Elkorelezmssdssakmaifeleli'seg!,llalAsaszlnaitejtiidasd

Hospildldet, *atnd meBnjuUs

Emek (*rdbcn a ldvetk 26 nweEsi dvbeb a diftftncidt(s, m.ty a heli teFerben i3 jelenjen

A v€reriii dnanalclesben o veat6 helyen€*t vaeezret sk feladaroi iltetve u adareylj(j
koue306 murldja voh liemeltedi'.

. rrvolnanddsok folymros fisyel€mmel ti*E*

. szoroebb kap.$lar a Bj/emetvedelennel

. Mae! stBtasiai vearde

ovodapedas6suol(dnakelae.dl a li:jleerai%mldlerdryCnyesneP

*nalyes kapcelat €iisnase a bukadetlal
. Hodlony id6 ds emb€n €n6{odds

egyenl6 l.t rhetes elve.

Klirr tdztek arrakela..

,4 rzrldi tlina tee&l 86 % trk-er visa A Bael(b,6t eeyadetnien kidernl, hogy:

. a siiliih el*ede(ek e 6lodrbu folyo mukivd



. a gymetel j6l dzik naeulat a lozdslsb€n

. e 6v6noktel nee rudjrl b€e6lni Bo.d.iaikat. mindfl csoFrtban ve egy,esy sznl6, ali nen, eligede a csopon aletavel, de e2
elenyaeo adat . dbbsdSnez k+s.

. Egy siilii vdlema.ye srlinr figyelniink kell m, hoSy esy helE kel pro,@or ne
srcry€zihl (ubadrig niaft). A ji'v6ben njrcketnt @, hosy fisyeljunt a

. Ami els@mont6, ho$/ a sziil6k nag/ rdsa tevdsba, vaSy eeyriltaldn .em hnja
fonrosnat a cel6dErogarisr.

. A honlapon a cilkek. mindic a poSlmo* elt'n j( lenjenek mes.

Naeld$ tbfleienrl sexiti szehiltel:

. hali fregbeeeks a dljka naniklel

. &lade'tok ismeietdF. leoczris

. ptuslmolOa val6 ativ b.vonts

. mulcijul *8nd*r syiihdlcs d.Ebolis g/€m.k.k*el, slveta hajlosalis, eul( a
nunkam neveldst is esirik.

. tugaltus{a a pedaa6aus as a dajta na.i eeel6l h

SWOT .n.lizi! irb.ner6re, kienelt mvelali f.l.drl 6.gb.r{rod!. . k6verke6 rr vrc

A nukacepon elkasznelle a 2017-2018 &ntv inldainyi SWOI an lizisdr.
Ennek tukdbe. hcsrlhpnonuk, hoBJ u udvri j6ralv.rctas, z dnel-zenci mesnjul6s6
tddkves @k a lqnEtek, m€ly!€ s kdv€(kezi' halb€n .og/ ligyelnel tell lbrdilanunt.

. dnek nunk ti,zdskS lalr€hoz,ltr. &tel-ene, Cnekesjat& FrnEtenek lelfrisil€sdl

. t0ls6 eli'ad6l( meghivdlil. m6dszenai negnjuhs d.dekaben

ordhhdrolr el beMonlrr, hoE) €rcss€inl btabbnoret
r ESiszrdll rehedsponiti rnEs
. tn tPgmnn€lyel beindilis
. adminiszbdci6s fe$/.ld
. eetdnmijlddas a sz0littlel
. \vEB old.l akliv miik&6$

Lehet6ieldnl fosalmauk mes:
. a tdzdsagi srcllem tovdbbi di'sirdsar
. itei.re€8.r6sitaet

Kiskunnah. 201 8. mdjus 22.
Rrnhrlina kovt.. TIm.r



e.)me[aktet

Berzli'no16
2OUl 201E - $ tanav, m{sodik f6l6v

MozgS!megnjit6 MrllkakSzirc!6g

Mukald2dssas0.t a l 6v elejdn. oltuberben hdr ltvel alakull me8.

I.ai.i: Cyenie Zsllz!@
Mohuold Fenyvesi Enka

Ndmed kiszti.a

Az els6, okl6b€ri alaknl6 olesonkdn meglEtrrcruk lo*y milyen aomdban. n6dsrcrtlni
:Aponrok winr. mel),rlma alapelvelet fi8Jel.nb€ ve\e tezdJflr el a munlAdal
Telr6-Ovod.p€dagogNtepzdTeshseles'l kl iatembeEi. g, .lorl6 6vod{be dolsoz6
fol[e,t javalatan. vdkDe.ye( ajinl&{t, meeh,llgnr!, dolgoaul ki mu.lateryiinl€t,
ilmlo11 tcl. Erck utdn v6l6aonul l{ a egtd&yagokd, melyet $ksmositotlunl,
,,spirlltdldidrk", no&/ mind a h& mukalorisdsi las eoddk€reGrc 6lljon.

Muot k6rn !41!f, caljr: Ee/ esystses fomai, larlllm,, r6dsanoi *g&dyag elkaszitee
voh, hrrcm kor€eporlE bontv.. A gy.mctet egydni fcjle$esi szidjeE eFil6, szr
n8y.l.mb.vevi', toopenlv, difl@nci6ldsi lehet6s4s.ket .ynjd ff1rei, kiadvdry. Mely
me*dmylti a mozg,$s tvCke.ysesek tcNeze€t, e..FezAtl, gyatorlari meeval6slr.lat,
Szines, vdlloalos eszldizhGzdlatol, 8Ezda8 jtudkiidereker .ja.l ninden foslalkozrshoz.
Pojelddzronli, akluliri$ld 6gyelemb€!€v6, kftariv. t@Fiatlv nddsarket biztosil.
A min.lamyiunt dlbl km..r, skunl allal hazralt Zdld tdnyv" I T6lszdll6sind Vdsa Tit dc,
Mozed$ejlceds a dvodnbo cimil konyv r.menele, koroet{lyE lebonton dtzsyaedr
kil'iivilj{* e3y- %y meUdlenel. Az uya8 lanalDu 8.2d.8 .llemtiv jfteteynjtenaorl.
8y€m€k k edmiE Elde{cids h6demt l. a tanc & *Hli! mozgiirhoz aoei 6daelc!
r{vid rdnan t tdd fonr foglolkoztsi, f.j lesaasi rfl.r.
A lmav sor6n a 1ag6vo&kb.n szd.rc( moz8Aes levaloysdgetben atnvd ret veszont.

L Calnyi Tm4s, Boony.i Zolt6n, Kir6ly Tibor, Pappnd lludag ZsuMa: Mozg,isfejl.Mas,
osJe$aelejlesaas nozerskoncepci6s megldehasben
2. Borenyai Zoldn. Ko!6cs rut lin, Csdnyi Tmdr: A klikai gondolko<lrs lejlesaeseftt
Iehel6s4sei a jdtakokt rrsbd
3. PisnitzlinC Lugos llona. Lev6i Pel6: A rrnc ds trativ rozg& alejai
4. Csinyi Tmdl. Ko!6.s K6talin, Botunyd Zolt n I Allemtl! jatdlok a nindennaros
t strdelshez lstmozgnshoz
5. Bagdy Efr6ke : SresszLeelas is Gld6ci6 .ltalnzrs a lesr.*€lasb.n



Felosao u[ foglalkoz6enk nt a ieav eyagal mindmryiun] kaiz6 . Elt'szar. els6 lip€sk€nl
€lkdszilettU* egy. lenezefom,r, egysdeesitettol, megharrrcauk a kmtteMimo. Majd
kidolSoan ninden lag eey*gj, foglalkozist, u 6ltaluk m.gadotr, egystSes srempo.totj
fomai lcetek srcrinl. A kiivelt 26 murlaldzoss4gi dssrcjiivetelen, a mindmnyiuk 6tl.l
rjdolgoan foglalkoziri rerveler isneiexiik, valem€Dyerilt, a javDlalorar mesvilaftut,
e8Jftes nu.Mj{t lettor6ltul. A toldbbi foglalkozr*,kal m6jusi8 tidolSoziuk. majd eey
..m@roni' nukalozdsesi iiEH egydnilee, f€ldolgozoi<. nyonradsr., neAjelentadsE
kasd feltdlbn l, mu,laceporrunl tdzd$dgi oldalrra lndzndnyvezl6.l l€kto.6l6. Tudv
vi8€E a i€Fezennek negfelel6en. koldlt fomrban nregjelentetitk. A ceponol sztn6r.
eldrietiivd tesszfl! a 2 0 I 3/ I 9- es bn6vk.Tndse

A k6velkez6 ld}:vben ( 2018 / I9 ). a rdlps6 csporlos looszt4ly anyasa keriil kidolSoz6sm,

Munkaldzdssagdn* m6sik vnlH{sa voli, u 6vodai i€ndezvenyelcn a mozs,{es levdk€nysdsel(
me3s^ne/i*. mat m€slenerce. lebon)olhd Mul'el Kar simon S/ilri& Sabone ver
Fw o lelsdrdrcsi Olodai rcnd.^.nre'n, Cslad' lal,on e, minden liss)€mel ffm
meglen€, nind a szilli'k, mind a kollag& elagedefisesde.
Ezilon is eeel.an megldeomi mind€n muntakiiziis:gi tagnat a pozniv nozrillrs&,
k@p.ndv nu.Mj4. z 0l munlaldzi,sigi nE*n hidnyzismentes iaelatelat, sabadidejaben
val6 aldozlos levikenysesa. Tdbb Bentricids, mAemrs anakMddel bir6. senldleth6dn,
munlm&eerel dolsoz6, ehehi-syakonali iapaztalatral rcnd.ltezt' szmdlye*nek kelleu
€3J €3/saAes eyaaol prcrcnt6lni, mely eltaeolt as m€Sretinth€ri', toiolt fomabu.

dseGsdgab€n ngy du.h hddkony mu dl vCgeaijnt, eln€ldi-gyakorloi tarcn is. A
l ivetksii ldl l dvben is haenl6 m6don, fomtb.n. elnt n szeEli{nl lolylalni u eltezdeu

Beszemobmelfosadlsieln€ssavuisil kdrenaresliileni'I.

Ki*unnak. 2018. 05.29.



9,)mell6kl€t

Tehetseg munkakozdss6g
Ev v6gi drtdkelis

2017-2018

Vunlald.dstsrlnl 20lo iz<pkmbeEben atstuh me&Jbbol aetbot, hog) etoseg surd
r.herstggymns 8) crclel Ielredusdr. leJleyder Vrel$rbar hog) rtsrszBtjmr a
rehersfuDonr cr f,aa J0\ob€nicetd atrrd.ra!'6hoz yjtse8e tetddalot etreS^e
lasjainr. ' rels6tarcsi 6rodrbor s 6. \d uro\odahotjln{:aieit.wro;dasosusur.

MuDl,rkoziBsaq kitizott fehdatii s k6vetkez6k votrrk:

Ildsgiren' r reheMsgymE sJ eRlel ley'6r6d uopumdtr,ejtodeur edeteb€n,
ehiez biroslr4r a negrele16 \drnlmenyeter
Sznlok 6jakozlai6e a rehetsds mijbetlek fajlrio., mu*tjnrcl.
Tehet4S miihelyeinl lemoikus ieienek l€gjobhm oesfelel,j fo@atun kidolgoz,e.
M€8felel6 salembeEtlel val6kap.slat a.lv&e..
Re8iszcdh reh€lsagpo.(ent z online &lotel fiselelmel toledF.
Sz,lnsi lovebbkaplFt nyobon koveris.
AkEdit6cidhoz eillc4g6 adatlapok enebnta*.
Tuddska tehelsls molEly h.indirie.

Mcgv.l&rlt felsdr(ok:

Ebben u evben 5 alkaloml talalkozuor. dssjiivet lein! alk.tmgbol a tagot hdinnlis
attiviGn mu&nat. ezel n sgnve munkAnts.
Elsi alkalomnal ! rmritN re-.khez, rdbb minra drckinrds ul6r, kidolgozrul u
6loddinlnal lesneslelel6bbet,

Mdsodit alLlonnal a *al€n6i otbds atan tiadon eot('i v6ldenyek as dnjeltenzesk
t6zill kivahaottu[ mkal. m.lyekel &sktnoftut a helyi adonsiSok wint illetve, mi
nesfelet6 ami m Elyei.lnet.

Janu{rba beszlmol6r hallganunk meg. m6l a rovrbbkepzesr6l, anol Bmdne Szbo Mit@r
Mirla Esa !en, Tahdja a hdtrlnyos helyaii khet#g€s gy.ekek f€jlesr€c volr
Febru&ban modosuh a lamrnk. nilel Papnhna (i$ Andra es NaBy Zoltii. Kablynd a
MATEHETSZ srceezeseben nisa ven e8y I napor budap€sli rovdbbtapzesen, melynet
Gmaja a Tehele:Bgondozb hlouskor €lii(. Na8ro. sok j6 oll€t€ l€piunl a o6zag
knb.b6z6 helyeinil Serj kollegm6kii'1. Megerosiresl laptunl an61, hogy j6 tuon hdadut
u o}IrEdit icnj lela. Az on kapon is.Elanyagol atadtul a lolta8edtnek pendrive-on  
MATEHETSZ altal abdolt tulajdorodglisra fregf€l€16 sinunlr,. igy ea fosjut kilohai a

,4prilisbm elteki.lenol, nilyen dokm.nhci6k6 lee szifis4s0nl annoz, hogy a}IEdir6tt
r.h.lsdgFnrok hhe$iLt.

A e0li'i Lrdi'ivet lissaerkeztek, a sy€retekrel & onjettemzesl eNa8ezt0l. A
lulajdoNtalish kiadaia folymalba, vm.



Reszl veit{.I a SaleolgAlsl Allal *NcaI rehelseses syeElctrol sz6l6 el6adison is.

ldan is oesrnderesE t€rn[ a reheh€ssondoz6 v],rcsi irizpalrrz*, melyn€t tdnlijai Lassuk
a nedvd voh A sefrez6 csopon a Szi'li' csopon voll. Nagyo. $* sep munla €rkeren a
hatt'id6ig, F0sseden 6i,n (Brcsrlnasi CabneUa Blel zi$ ) enakelle el a pdlym[vetet.

J6v6b..i fel.dat ink:

. AklEdir.6ci6hoz ei1k€96 felr&elet leljesndse.

. Tud6ska teheilacmiihely lireiesris a haloi dvodaeinl siniB.

. Ki.lidlldek, ism€rersz€rzd sark. inGmdnyek i mnrem, kdnyvur t6bsat s )

. KaFslar felvdlel ft,r reheis4gpontoklal.

. Sziiliikn 8feleli' lajakoztatis a leh€iaiceekt6l



10.)melleklet

WeblsNTrrkelzt6i belzamot6 2017-2018.

www.sz.aprszepovik.l.purk.hu

weblrruotaletkon:6e!l70iap(2018.m{jusll'rn).Iiytesele&on4rjeldli,hosymar

nemcsal napotbtu, h.nen ev€kb€n is e6noli6k il€(onr

A lalogal6l szrna valbz6 (81.521, mdju 3l-is),dlrrlibe a hdlla8ekm loll magdabb u
oNensA3. Mdju h6mpban 6rl.8om ll-m kani ofut rrnk oaponb A Febooko. wl6

oegoelr$k lthedve lettek, hogy oly drdeklod6k is e olvssik a cikletet, rlit e*{ee @m

nyirrr,l m€E honlapu,lai, de a cin aellelletle edekliidesukel es a linlrc kaftinlva m6r

olv66n*A vAlm]. Eul is ovoddintj6 himevet vihelik rovnbb.

E8y ardetes adat o lavalyi avn z hMnUtva. Amig lav6l) mrijubar 9.761 l6togat6 loll (.api

Allas I 84), e & Ddjus{bm csal I 472 (napi 6llas l3). Ez le.yes6 viszesdsat jelcnl.

Elgondolkodkt6 e u eBlmany.

Tdbb oEziAbe is drd.kli'dnet honlapunt irln( nindcn h6mpba. minimun 5 oMighjl
loftinlaml d.lq de voh olyan h6mp, uilor 8, s6r I I osz&hs. is olvstol minlcl. Hiiinl
eljulon a kdmyez6 onlsokon kiv{l Tddko6z6giB, K addig, Kin6ie. s61 B@ilieis is.

201 7. septenbq 61a hohlapunlon 168 citl jelenl n€8. Ebb,6l 38 cilt olya, mely

nindhArcm 6vodtu ari nii, 6 I citl . Csi pke ovintl ad hin 48 citt a Felsiivnosi ovi ft,I szil, 2 I

ci*I a Voctor M€ny€n mutalia be.

A .itlet kozdn vollal nediv6k, pogm €l6ateek. beszimol6! d eemanyel

sitcresisdiil, 6vod! bdlslrdl, ihnep.Lr6l. nylll n pokn. lovdbbkapziskijl, Pojekt€kr61,

p6ly6zaolr6l, Li.rnduhorn l, eszkdzpetu,l gympodls&61.

Nehrny lan ccsl ebben u avben h igyekeniinl a eill6l pDblehdjdn *gllni: lrluk e6l,
hog, rudj6l gy6gyihi omaeukat.6lha idejdn, ajindekodereker a&u.l keic$ny elth,

legfonlosabb tims0nlr6l, @ egaszsasr6l is olvah.tlat e3l/ hoMbb citlel.

Taplsaalatud{ srrinl isy syoMbbo eljut & inlomUci,j a e0li*ndz, hi falinjsiSljl.



Koszdnel mind€n kouasan6.ek, ali resa ven es6d.ye[ b€muraxiseba. Minal Obb€n

dsa v€ennk a estesrdsbe.. erdl szin€*bb lesz hontapuk. hhren ninden*i n6s
s&mszdgMl kdu tit neg egy e*ndnyt, n{s stitusb.n ir

Sajnos vendagkonlaiintben Eg/on nrk6n olvshatunl szi]l6i vaten€nyekd. javdlaroksl,

i'lletekel. lEdig ez kdmynene mu.ld.Iar. Mindenkepp€n . enl6k neselig€da€r seretftnt

Kiskuhatd, 2018. mnjus ll

Vary! Femcne

Webhpszerlalzt& b€szinot6

A d sdil( falavben lol}1att m wcblapszerlcst6i leladatomar- a Felsiivdrcsi ovod!
weblapjdn. S.git6drh, Anna n sot citker ds kepd rdh fet, A titivi neveli'leslnteli

anekezleten n€8b€srhet szerint kgnem M adon 6vo<Lpedae68u$ldl a n,jhdny eros
6safoglal6t es kepekel a csponbs tonCnl pojekldl, .soanrekrtil. Atn l€nne fonbs ne8

@n a napon lelolteni o hin, ho8l/ atualh I€8Jen a szilli,k sdnaft es mda a kdzd*gi otdalo.

h neg tudjul oszla.i. Abnban @, hogy meskopju a f.lrolreid6 szdycScl ez ejnos ndhrny

e$tber kitol6dolr 3- 4 .apE. Kanm, de nm mindis taplam meg a ken pdr mondatos

dssrcfogl.l6! mi negeh€zilene a munl6mar, Sajnos esyed mnri esmenlE od&ni,
mqfisyelni, foldai as m4g Imi is rdla nqsyon neh& feladal,

Ebb.n a feEvh€n- 201 8. 02. l0- tdl 2018. 05. 30- ig dszP l4 ci!.k keriul fel a w.blapq u
e626 feEvben 53. Ez aisrccn 9? hir d egasz .d€ldsi dvb€n. Szepteoberh.n, okloberb.n voh

a leBobb t&ogadjo a weblapnal, demberben pedis a lestqesbb,
lgyetsz{.I folymalotu dll€lni a w€blapot, a prcj.kr heteinken ni.den nspnjl tdzrnl fel

cikl{el 6 kapek€l is. A lissajeLeek pozilivak a w€blappal kapcelabm, d€ tdnyleg mgyon

lo os ldem hosy nindentivel idijhen tudalhdsuk 6vodinl hiEn.

MuhelXata
sz,8rorelap ovodlk F€ ls&a.os i tere ph ery



2017-2018 tztnev

Ev vegi besz:drmolo

Csipkeh6zi ovoda

K6szitette: Rambalin6 Kov6cs Timea

Kiskunhalas, 20'18. 05- 22-



A 2017-2018 r e\erlxircm csoporn l ndrtoirul
Maci csopon kivkdzeps6 csoporl
Pilldgd c$pon mgy-ldzCpsd cepon
Tdiprn c$pon - msy-ki$epon

24tu
25lii
25ni

A besbktal6si id6sztol kdrel6... eeptemb€r b6mpban minden csopo.l negldoita sz0lt'i

Idipdn c$pon: eeptenber 26
Mlci csoporl: saptebber 27.
Pill 96 c$port: sreplember 28.

6vodrnlb0 ossesen ?4 $/em€t jar
SNI syemek old
BTMN8J€m€[ 5 gyemek
HH gyemek I Syem€k
HHH $/em€k 2 gyemek

A gyemekek fejlelaesdr aejles2t6 p€dag6gls is logopedus ldlja el ovod,nldn A f€jlesa6
p€das6su hel6i napokon fejlesai a gyemetekei a losoFddus FdiS *rdai mpokon jiin
6vodd.l{ba es foslalkozi* a b*zdrthibis SJemelek aejlesrapvel. A gy.m.ket f€jl.szaF
folymalos voll. A fejleszd Dedlg6su hci egy alkalommal lejl€Mi a gymelckct. Ez
donbm kevdsnet bircnyul, hiven l6bb ol)€n syemek is !a, alir hei k& dniban kell.ne
fejldaeni. Einel megoldas drdetib.n Fvaslon, ndzii* {t a fejleszl6 ptd.gdgus
i.g6vodritrbm l6hitll muntaidejdt.

P.d.g6gurek str.i ouoEj{n.lq dotun. a.i6jar.k elLtr6za.e, mk
top.et l.l.i

2018. febru{r h6.apbe lclolt $r a mulet&i mpl6k, ceponnapl6k ellendPls6.e.

A pcdae6SMk nspB kesrcn vezeik a cepon dokM.nMail, €gy-e3J apr6 birnyoss{s
fo.dult el6. m.ly€l @msl kotriedlul, A hat4tid6td nindenki b.tanja.

A FdaS6sNk salsaj murlijrnah ellen6ziir€ & *iizhen kernl $r, nelyet @ 6lodavezii'
vagetl minden ese6€n. A ceponltuogaljsl ldretii€n nesb€szeEsE kedrh er, anol
hegbesalLk a l6tott lG! kidnateltak a rapi lcvdt nysdg.k l. A me3beetle*l(en a eglt6
sztudek, e eplt6 jelLgn kJilita domindh.

P€dag6guehk j6l f€lk6sznld( a sabad jttdtot bnj{( sn el6n, tmdlal. el ejdl
kietuesn jatakol visaet be a csoFnba.

6vo.Unl veaoje rasz vd a ceporlokbs sz*e4lt nyili ddleli'ftarkon, ahol a szul6k

bepillei{n nye ettek a dClel6ti i€vakenysigekbe. A tapdaalalot sz mulaljdk, hogy msyon
ke!{s enl6 ah a ,ehel6sessel, E@t otait nem ludjuk oegfogal@i, lehd belegsfu,

id6hi6ny. ardekl6das hidnya.

Sztrai munlinkal segnik 
" 

munlah6rrssesel Az ilt lolr,t munla, .syiin sondolkodrs eglti
a szlmai f€il6ddsi negujulrst.



A n6 eliire$ ol munkrf.,5elne

A nev€ltie$nlet miode. ragja betortja a nukdendel. Kesese, iguotad& hianyztsn nen vott
paldr JeUemiien ink bb toviibb benl mmdnal, (6kefl a pedag6susok) ha sziikiges
Lrdv&oeink kdzul & egyik mayon *8iri'Ldsz, doklja p4ld.drGkn. A nr,jik udvms divid
ideje dolsozik nAlunl, ma8 sk fcladatra tsyelm€aetni kell. de egyre aldvabban dll a
feladarotnoz.
Pedag6giai ssnsrensiinl Alm6sina Csill4 hi.den c$ponbm alti! taAia a ldzdsdSnek.

- Sokat segil a 8y€metel gondodsdban, a Fdag68iai multnbo ( disznes, vngds...), a napi
revdre.ysdgekb€n.

D,jkik, 6rod!ped.gdgusok esliinmnlrndlsr, e$mnshoz r.l6 li:zonyr

A d.jka ndnik nokajukal ell6ljl*. Az 6v'jn6k as d.jkrt ko2or e €syiinniikddas megfelelo,
a rtjut blbn f€lad.brat elvdezik. E8y-egy pojelt idijMlAbo nem csl u 6v6n6!s. de
djuk is is€n sok fclad.t hdfll. llyenkor j6 lenn€ esy kis rugalmsgia e8y-egy kollesa
rest6l, hisa nm uan on er oda id6ten a ceporlba" men beszalge! hen nen vstmi
m6s f.ladala vm.
I6jdkozlali r is egyrc jobban hnk&ik. Minden h6nap elejan m.8beedljol vdilk &
€ftno.I 6116 feladalolal. ezel is segilve 6kel, hosy mi-mi.dent kell eNageai.

s2rloli Eu!I.{rk- Prcj.ktjei

Amunrat€rybenneglEtarcbn fehdatokarsiker{lrrelj$nenia2017,2018l avb€n.

szptenberbe. a Ndpnee vildsoapja alkalmdb6l meAhiv{sr t piuk a konyvd 6l. ahol
Csemik Sknde szekel, ldbb6bos knbnEges el,saddser retinthenak mes a gyemekek. Az
esysnely€s si.hiz. ahot a lAbE hobn babot volt l a (jeerepl6k isui ilmdny voh

Okr6b€r h6napbo u Aualok Vildgmpjihoz tdtitd6€n sFd0t kozos pojeklunlcl ,,Ndlalok
Iatnak+ 6llalok?" cimel. Tafiolna ts gazdae prcgmokar skry€adnl es hevontuk a

K6e6 R6bc( varl{e, kCt kurydjAvol lirqaton el 6vodLtba. A 8ym.k.t csdrlarcl nAaL
hoe/m ensedelhesk€dnel a kutyat Buddjutnat. Kipr6b6]hattit az is, hoeyd Lell egy kulrdt

A Pilhng6 c$porlc Syemekek kinindultui saruerek, L4i rmyua alDl negeEthetth e
alhlorai, rojd$ gynjd.trer. alEet s4d&1.

A Tulipdn ceponos gyemckel pedig a F.hdv{rosi iskoldba l6ro8atllt €1, ahol nasyon sk
allallal kdllhek tesltd@lbe.

Ieaz,6n l'n.llB hele z,6nunk, .hol a ftj sampo a t0^ellen lapasa.lacaeds,
eh6nynyrljdr tevelsykdeskr0lrel6te.be.

Paplrgyljte$ w.atuk 6vodtulba. Az aldv szol{ji hoz2idlalnat tdszonheroen

64.560 Fl{r siken ds*synjkni, uil a haj6hinla 6r.l*ii6sAra %Elndnl kdlreni.

2013. aprilis h6mpbm k6dn.l a haj6. Kominyt€rckel, ldlcsdv€r llieircltunl(. virorlbt
hrinunl lel. molorkeratb6l mal66vel keszit tdlrk. Az nj jtudk alhalma szEpjelalokm,
nir6 c$porlos fqlalLo?4$tm, tdzds b.eals€d*tE



November h6oapbqn felhitrsr inraaud a eiiliik feld nadAetet6k kisntdee. C6lmt
Madarhqdl 6voddvd viiliis. Selne.l a Byemeteklel mdiimegfigyeldsl tegeai, attivo
bevonni 6ker a mad,a} erelaseb€, Sok olleres is eip Eadatleliivel sudaAodlun( Delyek
6vod6,r udv&in !&jak a kh nEdaDlat.

Az Advenii nibagol&lts

. J6lCto.ys6gi m&es viet sdpeEse, anol 79.000 Fl{t gynjtdnunl a
mdz€skaldcskb6l. SzeEt.dnt mi is hagyohdnny, lmi a J6ttonynigi vds6rt

. Kiaiives daluriroka! alrcl a sy€meket eoleiklel esyiin kieitnekk kis taAcsnyi
disrekel. A etlldt ieanyli* erckel a ddlurinokar, ahiv resveviii a plogmnal

. oeembo I l. Luca nupj{n linul( 6voddnkba volr hunkaliiMintar. K6z6s besCtselds,
ldv€zis, s0rizas lete eeppd a dl,l.li'ndl. A Pillds6 csopon Luca moefrt
tedvestedet nrugAllomdnybs vonult kolleeatrinknek.

. A 2017 dv€r a Lim ecyutes &nds delet6niavel z6nuk. viddn koncenet unotu( anot
a syemekel egyon anelelr* a z€nekml €s tdncra is pedulek kicsik as naeyok

J&uarba. a 0j 6!et & Esdsas-h& pojek(el nriroftul. celunl z es6zse* atermddra] ,
eSesa6g€s aletvirel iSanydnek kialatirrsdE nevelis volt. Be!4lgeu0nl z esdw:g
fonlossdgar6l beregslsnesel6lsdl, orrcl, hogy hit rehel0nk eseszsgiint ardetiben.
Mesismene ( a syemekeker tul6.b626 sy6gyledkkal (hd6, nenre, Niptebogr6)! melyel
kaizdp. kesziknek el a csoponban. Megldtogana a c$ponotat 6vod6nk vddlji6je Krushni
Vavek AMdn& aU a log6poldr fonbs$sela hi@ fel o fieyelnet & meenulara a helyes
fogmosrst. Me*ei.h6zbd .eaCt mes a syeekek nogye hrlr,l ki a nlaszi fdj6s fos,n.
Zoldslg as gyomolcsslrtlt ktszitenel( Kdzv.rlen lapaeala$azessl, nes6syel6cl
seEaek isneeletel a Syerckek ebb.n a tadubm.

Rajzp,lyranon letlnol dszl a Fels6vAmsi 6voda %Fel€b.n. oelynek ted6ja a mck6 volr.
NCsy syemek alkods keiilt be a lqjobbal kdza.

Jeudr&n a P.dag6Eiai Szleolgrlat satembeEi tanofiat eliiadnn u ird.kliidij szolljloe!.
Tana: u istolaaeneg kritarimai.

Saj.os Meyon k€las szol(i jehnl meg ea a dCludno..

Februtu 09-6n hnoftul{ 6vodai FMBi mulaBieunlar A jelnezes bchula&ozAen td lrefis
j6ldkoL tLc, finomsngol( ven6r o $/emetete! szoleikkel egyuu.

Ea kdv€n a Tahlzds, a Kiee-bab dge*e, alol elCsettil a ress dolsoko! es kiab,il&sl,
h&Soskoda$al igyekcronl eloai a rler
M6rciusbm k rilll er z immAr hagyomalyosn l nondhat6 Tavdzkdsziint6 veBnond6
daluldnB. Minden cepon ah{va leu dsa a e€ryelsb€n, lebonyoliliisban. A kis
vffiood6kar I iagn zsnri es $k erdekl&ii sznl6 hallsatr.. Mi.den Esztv€!6 gr.meker
oklevCl lel ds kn ajrnddklal j ut l moau n[.

A Ziu-nid halai Kimyezelvad6k Ery.snlere %p.z6dbe, v.tsmond6 d4lur,non vendnk
rs, a Manomsi Pdl Vimsi Kdnlai.4rbm. dvoddntar egy 8y€mek lGpvielre. rli sikee*.

MdEi6, dpnlis h6napban minden cspon medanoia siil6i enekezlet€t.



Apnlisb Ovi-l.s6E !rn!l e drdetlodi' szoli'ket as $/em€keket. Az ovis syemetck egy
[dz6s idn€ca] tdszdnudk a leendi' tis ovisotat.

djabb papirgr"Ujrisl eeNerii,r, nelybi'l 34.2s0 Fl{t s,iijronilnk 6ssd. A b€fotrl os@gMl
egj udrri ttmbulinr Lerrul ovorLscJemeleinl o.dmek

A Fdld dpja prcjekt keEtdbei fresednin veno.t esa. !i sokal iilrenilrk. iey tdve vinigos*i

Megtdnor u dlodai beiEttoz6s, l2 gyemekel veniint tel6vodinlb4 alik sz€ptenben6t
k€zdik meg M 6vodai iletr
MAj6 h6napbm kertlh er a c$ronol Anydt .api- dvzird hiisniE. Minden csoponbsn
kedves v€Eet[el, dalokkal. kh ajdnddlotLl kosz6nrdrek a syemdc* 4detuyjukat,

. A Pill&s6 csoporlos gyemclek vas&i jAtikol adlol €li'.

. a Tulipin ceponos gremekek esy mesdlel lepial mes sziileikel,

. a M&i ceponos sy€m€t€k Fdig & dvszlokld ismen€tek neg a jelenlevii[er.

MAjus I5-4. slmi kinindulison veronl ,tszl Kalocsdn. A csotomi utcai 6vod6ba
laro8.runl el. dhol a n)szr repon myryeh' ftrkqo loslalkoaqr nd,0l deg Ld
16rd&n "ulma' be*4lsetesR ltriih $r. A7 I ell Vkm. FMki Temp,on ec Konrvrar
meC@ki.Gs uL{n a Ket Dw venddgl6&n ebt<leltii.}. Egy kellmes Duna p.ni s€dl
karvel6€n indulruk vissa Kislu.hal4B. Taidms mpot tdtorunt esydn. K6szahj0t a
szmezst Bmr.a MAninal.

M4jus 18 {n bncs{zt I a leend,5 isloldel 6vddenl6l. Teisnynval a vdluron tdrbejrn r a
.sponokat, kis veEettel kdszdniel el t6rsaikdl 6s e n!6 neniktil. I 2 Ey.mel( i.dul lua ds
kezdi nes sz€plmb€rt6l u htoldt.

Maju 25-an Cslrdimpol szBeriint S6st6n, anol ldldnbdz6 jatdkokd, beldcelnsE,lovs
ko6ik6z6s, b6roEigpnibdr.. csill6nieolalai8 voh leh.t6s4s. Esyik sal6net tdszdnhetoe.
eey lu6 nllal najb8a16 k6s2n Crdeles lufi ,llalokal a gyemeteln€k. A Tlizoh&rg is jelen
!on, r{rid id6E e8l/ rt&lr6aur6r bizlosilon ls nelyE a syem.k k felm,e}ana},
megism€rkedn.net kbzlnsl is vele.

Jnnicbe kedl $r J6l€konys{Ai paftynl meercndezasdE a Tisai Klubbm. A befol}l
ds*8bol labdafoSd hroval sz4hanl korbeteritdi udlei sponp6ly{.Iat.

Ercken a po8rmolon tnl, s c$ponokban t0l6n-ktlldn h megval6sulbl prcjeklek.

. K6zlet€das prcj€kl

Tandm6 Cvet zAnunl, sk-sok pojeknel, Beke.ys:es€I, Frcs@mal. Am ldrckednbL
hqy levdkeny, eheny gazdas pror@okal biaosibunl( a e/€m€lcknelq ahol j6l dzik
maguk t, es jArsd jubal nj isd€*lekn€z. A sz0l6*e1 is sikeriilt bevomi pbslujoinlbe,
drdDmel v€ftek nsa, v6llallak feladalol egy-esv prciett megval6sir.{s.{b .



A prejektekj6 lehel6sdgd ad.at a lopcslatlartim mis inldhdnyekkel.

. (ozpontr Alllleos lslola liildn romd ,a6ezek
Ttallljsag. gyemekek l&osaine a Tnali'iergra, riiall6 aul6 birositds Celddi nap6

. Varcsi Kltnylrir, folymatos ldny!1allabsair! kainrael tdlca6.ae, babrtoad4sok
me8ekintds

. Tfuma JAnos frn7€Dn

. Bdbib 6voda. salnai meebeedlesel

. Fels6vArosi Allslinos hkola :illalsimoe.6

. Zdld-hld Esy6tll.l, versnond6 delftin

201?-2016 l.nav b.ruhaz&ri
. Sztrcnyson vtrimlrunl a tdlp66 csoponba.
. Uj sz6lyeger lopon a kozepsd c$pon.
. J&elok v6s6rld&iE c$porlontml 60.000Fr *aptunk.
. Vezldi ioddba nj bfion vt*,mlrunl, kifesleruk.
. l0 db €vcsztdzt*zler. rdrhereden kecs6t vrldNlrunk.
. Konyhai man.& po^ziv,i. iisalt6gdp, papi6dagol6 ternh a konyhnba.
. Kez fcn6llcnid adasol6 a nosd6ba.
. l0 db gyemek fettet6, mihez s*etni.I mes l5 db v{sdrelni, hogy egy ceponba le

rudjul c*rdloi a r6gi tekt€r6ker.
. Festak visirts e udvd jardto* ny&i lelest*he2
. E86sor a ablatokba h6lapAl sz€uzimot.
. Vi.6sldd,ik, vnfuftE vns6rlns o vin6gulleldshez
. Prly&rl b.nynjtAe teli'cseraie. ny,lr6zrr6 cseraa

MurkrrtB.thozll[tr. a.l.d.roknoz

Cdlktnl losalnEauk hes e el6z6 feEvben e egynl6 leterhelheg el!e! a feladarok eloszdsar,
6.Ie.t vAllaEs4 esn6s *sirdsa. osy eu en a meiodit lClalben nindenki isyekeren dnkenl
vnlhhi feladarotar, ldEl€dlilnl e qye.lii lelerhellss elvdt eem €l6n uiani, is a feladslokar
met negfelel6en l@saoi. Kdzosegnnl egyre hatakonyabb. sgit6kasrcbb, mi
elensedheletld a haraliony nurlahoz.

Torabbkap*r.lr.n rd6 ra.zvar.l

. Kdr Fdag6gB ji. Fejleei' Fdae6Susi ealtdpzdsE. Esyikilk a szkdolsoal
!&6sdn t l vo, d! prr nap 6nlva srvi^glzik. M&ik p€d!86gusna[ mdg egy fdl
dv€ Ye a szlt(vidgaig.

. Bmand Szbo Mitor Mdrta. Rmbdand Kovncs Timea. D6zs Eika *szl ven

esv Onendkeldsl tap.solaros iolrbbkdpze..



Nylri lab.dllBok

Az id€i drb€n 6voddnl jnliu 2l-auguau 2,1 ig un ziNa.

A sabadegok iiteEezdse nem lolt eeyeoii felada! nivel a 74 gyemekbijl 54 8y€mek jiin
j'ilius ds j'iliu hdnapbm. Ehhez.jdmet nae ek a er.mekek, atik a F€ls6vdmsi 6vodibol
€rkeaek 2 heEe. I;leimuk 15-16 16. Igy iisrec.70 gyemeker vrmk. A eyemetek
€lEli*ihoz, iUelve a szbodsdeok tiaddsehoz sztrlseonl vm . 6g6vo<Ulb6l is *sitsesE. Az
idei albei Kiri Edta €s HalAe PdEmg lrllall., hosy sgn netiint. Kiiszainjiil €liir€ is, hhzen
e 6 ssitsasiik .6lkill nen trdn l a sabadsd8okar kiadni.

T.p.rztdfiok j.vrll.rok . k6v.rkE6 rr vrc

Soh nunta dU mdsiiftiinl, de minderti kivene i:szdl a feladalothtl.

A pojeketben val6 munla hardlront, bnalftd. Er6slre(I( estilunnko{t{sijnkcl a sziil6k*€1.
Az adminisrracids fe8yel€n sotat javuh z idei c!b€n. wEB oldalunk napBldsz, a sziU6k
ldjdtozlatie folymalos. sileFs j6t€konysagi bdll. v6s&otal szmeionl.

A mee! gondolkodii a rugalo.sag hi6.ya. E2en mig dolgoaunk kell.

Erek-renei mcsnjulisn l6Ekves. Emek 6rdekdh€n javGlon a kdrelk€26 landvh€n €sJ dnek
mDkakozossae liEhozinil, m.ly haonl@n a mozgns muntoliizos*gnez kidolgou €gy-
esy rodv te ar llleoe satmai napon olyd eldaddk oe3hivre alik eo oekli*ikben

Az odvei jatEkeszkdzdt biaosiroMl. prohlana e udvei jaakverrdsb€n ve. Jovaslom
munkat{6i anetelelen egy-egy koll.8mi' .l6odiilrl .bhen a lan6&n. kdzds dd€i€lisl,

Sok posrmunl ve egee avben. Fontos, hogy ni.den lmgmal leSyen e8y felel6e, ati
6seefo&ja, idnyitja" leliisy€li & cbkesziueteker A Caladi .apunton .m voh ilyen
*maly, eln is iienl mes, hosy a plat6r h e uloBi pill&arban lrienlt el. Ere aj6v6ben

Kdszdnom @ 6voda ninden dolgozrje.at es€e 6v€s aldiv nukdjdl. Kivdnok pihentelo,

dbenyekben sazdas nyari szuoid4 fekdlrodisr a kijv€rkezii l dvre.



F€ls6virNi Teleph.ly aves besz{mot6ja

A Sz{zmEap dvodlk Fekildrcsi telephelye 117 l6vel z{rja a 2ol?-2ot8,s teEver. Kdr
lisspon kezd.n. . tdne c$ponot jelenlee 21 6s u rlba 23 tdlel. A ldhe csoponbm €8y
kisp,j/met ig@hq nem ldrogalja & inr€mdny( un6s beresde mian aehentes vo. 6 ilt
gremel & kdzb.n csall.Iorcn a td26seshez. Min.ltar csDonhsn meBrddanrek a
besbkt tdslq a gyemelck endsuEs, /a tisbb b€t Ssgektrt elletdnrve/jdtral alodAba.
A szilva cepon Etszim 22 lt, nj symel dprilisbe a ezen a c$ponnoz. A e6l6 kdtpsi'-
naarcepon l&sdm 25 lij. ebb6l 12 syemet hk6retes koni, atil ko20l ce kezdik meg
islolai tanulftdoyaikol e+tembdtrn. A sm6ca nagycsopon 24 $emel(kel esy j6i
dssze%kon lrdzrdses, zl Syemek kezdi u istolri a kdlerkezii r$dr6l. Ee, tisfin a bra
mi.n. egj/ kisldny fizitai 6s nflrrilis fejhnsage nian, eiil6i m.gegyezes sz€int. .
earr@lg,lal javshl]em. is ee, tisldny srtl6i k6ra.s (a cel6dba, b€*dvetkeren v6ttozi,ot
miax) hes €s/ ev 6vodai el6d5b€n r€sresnl. 2ol8 najrdba. dske. 27 gyemek bauos el

lor&Eanyisir.n rctrdsaryeL prcjekt t, jclB rlpoli, 6.n6ryel, tryflln.Dot , mytk
upj., j6rakooy!fui rcdaaly.l r.puzrrl.i. Szlt m.t n.& r.r6r0tdi kirlnduu!
Szeplembd l9-en a laft!.t Muhel Kara sikeEs min6sira€vel kezdtiik. Azra is folvmalos
eJ u,ri a kpe*l.bkll A" lehero*cerhez m€nen. aiol @ a t6aol et a jerenterer;t hospiEt
nyiltrEpokon. eyA{ mpi ds dvz6r6 Endezvdnyele..

Okt6berb€n e dualot vilegnapj! dl€hnhjl a Fehdvresi Iskoh nlhsihoeatd rndezve.yel
lriloFrtut. Az islola raszeriil kedv€s a kapcelar&rirsMt a a fomaja. a Endezvanyen
sziv.pn resa veszu.t usymn&/, minr r sziicri forsslason, nyih napo*o.. bdr u istota
ilyenlor nasyon 6nfoh mdgis ardeles hdzi kedyenc€Ltel, pogrmollal lakltozhabal a

Szintd. okl6b€tuen t€rilt $r 6vodenl 120 dves avfordul6janat hesenldlcz:s,.€, eg/
Lrnalo6 e.dcan:nysoaxal. A proj€klel Bmdna Szb6 Man4 S6(lomd Cymie
Zsusnl4 as Hal6sz Paretia irdnyit stval, de a lelj6 kolEkila kdzas nunMjnval val6sfiot$l
m.g. A pog,mh4 tiaulu4$al indull, melyer a niv.r.los oyir6otuepses tdv€t€tr, atot a laes
veztlji, i.rddenlaez€tik, nyrsdijG p.da86gN loll6rA ds u irdetl6d6 szol6k is
ftegjelentek. SzinvoBlas mnsoml ds k&zontokkel enlakeriint neg naeynnli! 6vodd.tr6t.
A prcjekrh&n napi fajdrekokat pr6bdlharLd( kj a gyeEt€k. EDld*fiil oltetrk 6vod{eint,
melyn k gyokmi ald pal&kpostd! helyca{,I el. A herer esy i6hesulati, a Kisku
Ta&egytuB itn dnco$inal( koz€nntod4savel megvrl6sul6 tlnch6z zina. osss*eab€n
elnondhaljut, hosy sinvonola, 1an lma ds a gymek€kb€n hely €nlakeker hagyo
prcSmhelet 2&u.I. A kdzrem0ldrdd as rinogat6 dolgozdt nelkiil, esy ilyen msyszMrl
endeleny [dz6s dseefo&is EUdl n m va]risulhabfl lolm des. A kolleldvdb€n pedig
.agl/obb poglmok .smanyet iendezeekor b€me v s taiEkvas as a leladar i.d i
clhivaroitlie as Ugy aBm. hogy cepa&enl $d e&dnmiitddri. Ez a nozlellts a dstelekis
nend feladat tioszrasmian mulddrt. il)enlorcnlinm rdd rarda hondvan nelinem \/6h
*nl{ a leladablrol. U$ sondolomamunriho/rdlo e"lms{ghitu}zit lollesdtbol. ho8)
atkor is ewesz* es elvf8zik a aeladato! ha En lap.ak kuldn felsz6lil6st, Gaelel a
kivednek. llyenlor f€lm€r{l a gondolar: miari v&jul, hogy . dajkd,t rusalmNbbk as
kdseg€sbb€l leSycnek, ha mi magunl neo jarunl eldl j6 paldrval.



Ok$ber 25+n a sm6ca msycepon nyihmpjdl Muhel Kala v€rct1. .Edm6yesm as
l6mpsuM, hGzen ez voh & els6 ilyen megmdEn l€F 6nrill6m. A nap €natele* ui6n
levonva a ldletlaredeke! nesenelE a kmpenliv fchdlrsddsl mikinrjdr.

Okldber !6gdn lezdtrddt a mercskUcs leszil6 /40 ks lis, es egy€b hozivalo ke.nh
feldolgoz6s.a/. Az 6!6niik is p.d.86giai aehrenek a maasel( disznas 6s c$oasoltret
veg€dek. Ez a ,pojekl vaSy j6ldkony$igi v{s{r liibbletnu.Mt 16 wlmemyi dolgobm.
Sajnos e 6lodai soras felldlelei a leelelasU, em idealiel l&d rozhely, rllal6 helyisdg st. A
s es dlldd6jelenElel igenyel, isy zdklen6 menle*bb lehehe a nunlo, ha segnti szind€klal
as mgyobb lijr€l€mmel Emenl a dsjki& is egymds tdd eSydinl. Am, no €z n m tivilelezhad,
allor reSgondoladd egy ilyen pog@ vag! muokalblymar henld n6<lon O Cn6
s4deza*. Egy koBzein s0ftr leher hog, k0myebb*gerjelente.e.

Ebben u evten Mviilt e adv€nli vds& kindlala sill6 6lt!l behoarl Emekeklel is. NasJon
sk ninden felbalmozdon neherebb vol etlihi ds .yonon ldvelni e e,! nozsdsnl.
Toullu.I b€liit es bvonrut a liivelkeaei:*ket is, jdv6e vdltozlatunl Paprik{ne Kiss
ArdEa, Simon Szilvia r€3er€ a sziil6 dltal beadon tmilck dlv€t€161, simo anisit,
vissaz,mbldeit. Kni Enta a p.Milgyi elsinolis&n *8ileft.

Nolmber lo-dn Mderol meg jdrdkonysagi esnnk.r. Mind€n cspon e0ldi tdzds€8e
kepvielt nagal d 6€n, bol lisbb, hol .ag/obb ldlsz,mhm, a [olle&,I lelkes,l6
boz2adus,Io2 mdnen. A legahilabbnal a szilva c$ponos enl6t bibnyulbl 6v6n,5jrkel.
.tik $j6l mnsoM6mal le/ek des a kozonseser Nasroo j6 h&gula$l teemtelek. mely
paldainakn Ehel valmemyi cepon sdndE. A brl *nee*hen a lolleg6l attllan
kdremfiddEttombolaeynjdsb.n,j€8yinl&bm,palol6b .nGoEenezesbenstb.

Nov.mb.r 2?riil a szailiicsoponos syemek€l vizhez saktald.e ajloft, ftelyel szul6i
segllgggel as a p€dag68iai sszierens bevoni*ivol tudtuk zdklen6m€nlesen m*val6sitai,
Ez€l plrhumom lu$n haryoniinyos advetui j6ratonrsdgi v{sinnt. Az irulisba" siilaik,
Fd.868ioi ssisaensk es 6v6n6l hindtuyid segnenek.

Dccdbq 6-en Mitulan vanunt as . Felstivdrosi Albl6nos Iskou$k hagyohdnyos
laltde0nl6 nu$dt ltuhaldl a ei/emet€t. Mide. avben pmblEmis a Milous smelye.
nehaz eszl6lik6 es a seE#rek mee&lel6en, niieleen m€ejelen6 v6llalkoz6l lal6lni. A
k@rdinitor szrcpal Mohutni Enka tl$ne b€.

Az sdventi pmjekt a s,m6ca csport leladaro voll. Deenber l9+n A suaer h&6i cint
m.cilGkkl es €sy kis b€rleheneasl 6d.nd€z.nijk mes 6vodAsintat ds a nyusdijs
6!6ndniter f,ajd a MadlEI karrcsonydval zrnul a i@p.l. A ldbb hetes felkdeiil&
vdllalldt a koll€g6l eel alman}l sz€reret gyemetn€t feln&lnek eeyardnl. Munel (.ta.
It lre Paeme, Papnkane Kiss A.d@, Kni Erita, Sziudi Anik6, Sz6rcne Paraki Mok4
Mohnha Fenwesi Erika Sab6 blrma, Acs Zolt4ma.

J&uar n6Mpb6. folymabs madargoodoztn ds meefigyeldskre l€dll sor a Madarbara&en

Az dv els6 nomridbm kiir6s6 kei0li a rehe&sondozis jeeldten Ejzpdly,alun\ a e5l6
.$pon pbj.ttj.kent. Slp szirMal arkeaet pdlymijtek a ceponokMl ds e dvod4b6l. A
pdlydan rcdEa.ynirdeldseE 6vodai kee&k kozdn f.bru6r 9+D k€riilt sr, helrt ejnos
kisl6ts?-enbm &kdel a sziiliik es pAlymoleker H0ld6k, s ez beimyelolta a projetl
enelesses&. TeulsaSlonl levonhal6, hosy a endez6k rasrn6l nagyobb sre €z€sl, Eon6ci6t
as kdrltllekintes igdnyel e eEdotimepFs sERez4se,6 a Pelymiivek vissajuttat4e h t



Jouir 29-t6l februir 2-ie ajlon a Macld pojekt a [anre csoport sreryuasb€n. Egy szines,
elnvonalN as .olroldaln esemdnysoml bizrosional dlmanyeker gremcteinknek. A har
esmanyeir a Mek6 kidllirdssl [ezdi1*, mjd li@uurds kdv€lkezelr. Bdb€li,ad6etat
ldthathk ticlit es nagyok a korutoal degfelel6 msdvel /Kdr kicsibocs mce a r6ka ds A
mgj/hatllni silndiu6csks/. A pr6batat l.k napj,! z.nas - moeaioi ezekel6 j&ehr.t
jdtlrBllal a gymekel as vegul nedvecsaloSat6en reMtt€l, aneLeklcl hivoganuk ld a
mck6l a b&lagjdhrl. A pmjetl d el6lGrn6snek. e*ezesnek, 6s lebonyolii4snal, melyel
Esik A.iu ds Sz6ke.e Pdaki M6ria regren as a tem mu.ninal tbeonherden sikftsen zAruh.

Az intedenyi szind End€adnyek, jeles nopok mell.n pfillmo$ ajlonar a b.h6
ellfliizesek, dokmedm el.nDsk, l6oSatdiot, nelyben a bels6 ellen6zCsi csopon
levakenyen tiveft. rdszl. A munlaldzds*gek lehel*g, nozsAr bs, havi rcndes€sdgSel
szi an pdrnu2mos vdgerdt muktjuLt.
A Topors6 lcheGeghnh€ly 22 6vel szeptemb€n6l heli EndsrB€geel rovabbn is j6l
frUddit Mrndily Lrszld saknai irloyilrsAval as &N Erika vez.ta€v.1.

A Mcors6 lehebismnh€ly szinldn h€ii EndeeBs{g8.1 mijlddi! 6lodarkbd vdr Eva

Naeysoponoeinl moze&fejlesaa*re nyilr lehedseg & eves utemteryben foslal&Ion f€liil,
n ti eSy.lkalomm.l, m.lynek a Felsdv&osi ,llal,nos iskola 4s a Krt Ko4oni iskol. adon

.,au,' h6@pb6n Nogy Zollin rJrclynd as Paprildna Ki$ Andea tehet$s go.dozis.l
foglalkoz6 lov6bbtepzd*n vet reet Sihon Szilvia gyemek tunes oklat6i ldFsildst sz€Zeft.

Febtu,r l+an a..M6kar&oli bolondok intedkiv zendsj&ekbsn vehenek dszl a syerekek a
falss jesyeb€n. Sajnos & ulu6 miiv6sz u id6j6nit vhzonlasrtait nem vene fisyelenb€,
igy, a gy€Ekekel negxiEloaatya kesve 6irezen.

Febot le-6n ,,Eg a tisa. 
'ilodai 

larMg as i4lteneras a.jlott u oliban Kiri Eila
i.inyidnival. A khu Mb neh€an syuuadl mes es a Gl is visszstdeo.l m{rciusbe.

Febo, 2cr6l mrirciu 2-ig megdnabt e 6vodai fdnykap.zds. Minden .ap eey cepon
fol6zrsde kenrlt sr. I8y ren kellen kapkodoi as a loglaltozaek m*r& *n avana ez u

Februa.bm veMood6 daludrvs kdsz(lltet lel a ieheGagigar.tes, sarcp.lni se€16, szip
ki€jdsn syemekek @ 6v6n6k es a e0l6t *glr$gd!el. A M.nooosi Pal Kdnra,Lrba.
,tvod,tuItdl T6m.yi Ammd €s Nasy lven szmp€Il eedmdnyesm.

A tavbzi nyiltnaFkat a s@&. cspon kezdle, mjd a eilw as . ei'lt' csopon zArla
sik@*n, nelrer @ 6lodavezei6nl lfio8atotr !a8i8. A eilva c$pon nyihMpj6val €Byidiib.n
ajlon a BEcs l6rogarae Nagy-ciret Anit6.ril m.lye,L minr ldroSato v€n€n Esa, o mi6ik
nyilrmpo. F€dis z&6vi^rrr6 ldiskolai hallgat6 h6pil1h a ceporlomb"n i8y .gyik
esany€n em tudlam suh6lyesn Icsz vemi.

MiEiuban rtsa ve nl a Tavdzi veGoond'i dalulsnon a VEit lncai 6vod6Mn.

Aprili. 3-rn c8y dakes, loulsigos szatnai napon venunk rdsa, alol d el6ad6 sajrr
rapeDlahii oMoita n€8 a t€s enel. Az el6a&s es becalserd. udn Fdbrjuk a hrllotl
dtlerelet m6dszmld b.dpnmi a Syatorldi nunMba.

iprilis 5-e. i6islolai halleatd zr6vibg,an sikeEsm a nagycsoponbe. ADbici6zu, iseetes
6vodaFdag6sus j€laillel ism€ndo* freg. jd lo.e, ha a p6lyin norad.a, de sjnos m6s teryei
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A BJem€trEpi Ender{nrre rdnand pal(sinrtuures isbojkonalul a konyhtu kodlm )ekr
hivarto^e mi e8, res^l cel I'loganal runr. nard,@l !tu egj lis alapja. OMdl nj
udvdosunl vd, ati .eh-en veei f€l u 6vodai ilel nl,nuen. muoka&mp6ja lbsn,
b.srdstilN nd megfeleli'. 0n l16dm, munkakezdas idiiponlnr tljbbedr n€n r.nona be.
Sorlcrtlr Obbeor sz6b€li, dajd egy*r irisbeli figyelDenetaec is. mely ulin csekely poziliv
laho2rs ea2het6. Sajnos 0n6ll6 nlnkaveslsrc kevesbd kepes nlhd6 ininyiiiM, f.logyelere

A e*t6v.l j6 nu.Iatapc$laror epobk rudunt koop.ntile e$/ori dolgoai. A2
i.temdnyb€n tdnen6 tarbbszdn jeEnLiire enb6n igdnyt lanadk. hi*d a Feh6v6rosi 6voda
a Sz,eoscp 6loddl legEgyobb egy*ge.

TrD.st lttok irvr.Lrok . k[v.tLa6 irn4rrc:

A F€ls6vdmsi 6voda rstol€E nagyobb fel.darok $ertn. *eDes a lem nukdE ea taibb
.lkaloml bibnyilona. valmemyi kollesddn j6 adollsagollal, nasy tapavLlanal
Mdel*ezi*. Ha egy kicsit a eddigieknal nasyobb figyelednel es sesn6 szrnddklal Gment
Lelnk hul.ja i6ni & esldes koai pdrbeszedel is halekonyabbal leh€l.erek, mely
nunld.I er.dndnyessdset es 6vodAn[ j6 hnA is ndvelni. Ez s lestillet taFs a vniozisa, ha
mind€nld m*vi^e,{lja a mu.},4hoz El6 hoz4{lnlit as n€rcsat a csoponjdbm, h&@ egy
kollekliv €seszb€n sondollodik, (mely a jovi'nkel n jeEni). E%veszi nol kll a irrsdl
reg*gilcni, as n€D d varja, hogy feladaikd tapja r €lvaeznd6 mukat. Elliezdddhet egy
v6ll@is, egy maSjobb ldzdss{g larenorsJm.

Ki*u,nal6, 2018. mdjus 29.



SziLzszotszep Ovodr{l

Vackor Ovoda, Pirt6 telephely
64 I 4 Pid6 Rdldczi u. 2.

r€1.:06 771440.165

e-6ail, la.Iomvi@citmDail.hu

K&lteuer Kissni Papp Edn
(telephely negbiau)



Bein016
L
A 201?-18-a 6voda evet slabil, nesbizhal6, sargatn6 munLt rsakal vinifi vegig. A
mind€mpokal rdz{s muirsjeU€raq egym{st sgitve, inspidlvo h.ladlek e ri;.. A
d.jldf murl6j! bfog6slal&. tieu ldtls6 as beh6 komyezenet biaostro ak s gye@ekel
siniE. Atllvm re*t venek a cepon Cleldhe., segiielGk e 6vodsi rcndezvdnyek€I.

2.
Nyilt mpu z0l8. m&cius 2l iin volt Az 6vod. adoiLrAg.it kihbaulva ldr korcsopotua
bonlol$l . gy€mek€kel. igy a ped.s6sus munka konnyebbe vn[ men 6le&orbm
egymdihoz kdz€li gyemekek allonat e8y csoronol. Nasy*rn dabl&rl lotth€t€* eStuu
leldnl Cs a gyemete*lel a e0l6k. NaE)l &jekbdesjeU€mea. dr a napor a srl6k 7O%-a

A j&ekonysdsi mdezld.yihlet 2018 feb.r&be sary€ant nee. Az 6!oda dolsozdi mSyon
a}llvd kivendk rceiltet a feladsbkhjl. men ldes eiiliii sSilsagre s2lnirhaftuDl Ez a
preblCma nm csl a psszivii{st}rl eed, heem sok reivd+iir vd u 6vodi.kb.r. A bal
sit€re panzben nerv€:403 E n vo[
Az 6vodrnkbe u myet napj6r as a dvzinj-ball.8&i t0l6n ilmep€ljok. Az ey,l napja,
ni.r ninden levikenysagonl, diffeMci6lra, jdt€kos bonyotiloflut l€. Mag .ah{ny kis
csopon6 a rddja 6lab.n (r!repeli de vollat e6murlD is nesl€D€tas gy.mek. A mini
ceronoi lis fin sfRd.* d befekeren munl$ka' ,geh!

3.
A Velor dlodnbm a nunr.iirsr konnyen as j6l nolivnlh.t6t. A nuntatotymarokbtr

A nukatlEat szivesn Esa v€uek ninde. rvdkenyi8b... ptuz fetadatokbm, 6voddr
klvdi postuokbe mindm alkalo@al h€sjelemek j6 eiv!.1 sa.galnrag vdszik a

5.

A nyeri msy szbadsda kivdlelavel a dol8o26[ alkslmazlodnat eeym6. iga.yeih€z
elfoelald$knoz. Empdtiivol elt l eg/n66 esCpsdsilsyi prcbldmlithoz.

6,
A p€das6guek es. dajkrl vi eony. I ivll6nak mondhal6, hieen u 6!od,!tbd cel esy
cspon mrllddit, naey 16 6ll&d6 eemetyzeftel €s ndgy 6 alt lmi saoelyarel. CsUdi6
hmsulal i€ll.Mi e 6vod6nt .

7.

Helyetlesitasl lrpcslatbd j6 LpsszlllaLiir vannst. k&zdnj(lt a veel6 66n6n€t a j6
szflezlsl. A hunlat Earnnt Fdt d, h.l'lrilltat a szlbodsdgsal tdl6n mpiainlon.

8. Az av folym,. robb jeles napor ihepelriinl a szill6tlel ldizdcb.
- Egyon zinu& z 6ei prcjekel ,.6ei .sre" kdiabe.
- K020*n vAnut a Mikulast, teljesen nj fomdbm. H6lrarb€ sbntonul a s4epellelesl

€z 616l a $/emele* 6tudtAt adni masukar a v6&Ioz{s ansm€nel.



A faeS alLatmdval eln uk a relet. Meenjuh *fledsi fom& statfio[unl ti. mi
sikffiel( bi2onFl! j6 $/at{ortalkdnt lovebb lisszol a [dz6s pregmokba. A
CsoBlisi h,ap{r zmes Di$mt samloaatE a gremelcter. 4zd),t napEai/0loltrt tuapurd iselJonnekk te8ll.metkbbmde^m)
Difl eencrAiff . nrnden lorc$ponna{ meStetetden r.letonun} mondotlt veNL
d.lolr. Az eres tryben kijeldll id6ponthoz nem tudtut raiani hasunlal men,
igzodnunl teltel e s2ul6i i8€nrekn€z & a munlotijrel anyik mpi pogimjr,lDz.- Csudi Ki.Arduh,r @ €aihl paticy. @ a ad€nbe, Sajnq beamy€kotla e
egyebta eepnet ds hrrlt@nal igartcz6 mpot a e0l6i eldgedetlensg as

Femen)elben 8azd/soLmae! dltmdgdaiinl. A 
^6/os 

pmgmotar a yotdttet Mni4^er0l.hosj m{bnsul &mut u ee) 0fild or6mer. .t€m rid.otr neletoi@del
Ejldzdn e el6lee!Lflelben a: a srn.krb€n
E@dme.ysret gondolom a szeplmber 6ra elteh id6! a sy.mckek sk ChC,yhez,

4 sane^{ e\ kbonyol'6ireladarotb mrndm nJntorN e!) tomm Ene U a reslr.
ordmmelalM me& hog) -haknl'n nemeE/reh. hos) r.hertenrdtimegd nibr6n
lala&blGt. \eha fdrEd6. eglmin rcprElta a g)emetet,ot.,er etortre;ebc^e

9.
A saleimpon llrAl@€Rae m8arm'ndcn munLddA ped.gogus6daju
Ielrdlkjddn erlola mpro' A mmdenn;pur rurinjd@,,o votrLinozd;tni. me pbratn

A vez€t'v.l j6 lapcsolator alDlok, e$,enes, iieint€ prrbee& mntddik kiiritnl.

ll.
Cyemek baleet es/ alollonmal $ndn, A.R orjba syonsy k€r{tt t6si etmondre
*rinl. Az oNosi vis&,lalot udn kiddll! hosy smcaare ncm rgy rdd6nt.

12.

A HACCP Mdsa, el6i.lsit igyetezdl b.ran i. A MEBIH ellen6zjs soni, felrin
hidnyossegokat p6lohul iuere folymaibd vmat uot.

I3,
A hadnddl s nyih dlatuist ponros betua roRtsziinl.

A swol Elins igyelmbe vdlele netten, javNlom, hosy jobban ngyeljitnl a fjradrabb,
vagj/ idosebb nunraidrsal *gites€E, moliv,trsrra a neh€ziter id6sztotoon.
Az egridit6l ml6 mnulds f6lm fomdi.at kiatotitdsds tdrekedjont.

ajeks mpot al*.fn{val beve€t tl lji*sink sitcn anel et. A srcEpelteGn felvnno&
.ldzdsj&at. Nag,drdmeloloat1abdbj6tekaMituusv&6esn . Avetuiesa.dsak
nesfrisi.ndt a sak{sos f@gi klistket. A megfjuldrn nin&dl ped.s6su$at ig4nye
!o es energitus szivesn pr6bdM* ki nj m6dsarcker fosadunt cl j6 sy6ko aloi.



A $erelelaldlofl laJdrusBolar ligyetemb. renl[. u) sttr c$ponbonksh
liol8ozunl Ea r iovoben is altolmMi eeEhdnt
A Tud6sla nthely m€gl@dre mfl(&ds:t. A t vdkmysdsek a gyemekek sz1rtE
voE6ak es $/alonaliasal vohd. Elveai! es jd k€dv€l venel ;s2t . preglmotbm.
Silcnelens4grnt: A sz 6-pedagdgus hadkony kommunikaci6jrba. Ejlit, S2tv6en
fogadunt j6 ddereke! bev6ll mods2mlct.



13.)melldkler

Fejleen6pedsg6gusi sakDli be3ztmot6
2017/18-.r rrdv

A 2017 2018*s ratr b€n . ss66z.p 6t odat hmn rasrnraeny{b€n vdSe/m fejteyi)
p€da86gci munldn. H.llon a Cs,pkeh.zr. tedden a prn6i. i4dtu-s0ronot6n - F;eken
Feh6\ 6rcsi Ovo&bsn dolsozm
Tdav elejdn mind . kiloc Goponban megisme dlem a gJ,emek ktel, saj& kdzdsegilkben.
M€8tgyelheflem 6kei jadl,mozgrs, korft 6s ldtetlm, szbad jeldt $rln. Ez6tlal, k6;$!gi
aleot &rh, saci{lie tirs as ianul{si vieltedesiitE is r6j6t em l.tl. A c$Donvezeli
kollegtuotlel. m'nden tejl6rmo6 sjemeUel lapsotarbon me8bekh0l a ;rnd6td,
rel.dablql c.loti,. hnoEloi el.r{, mm.rdr., rainenJi rr roza$kar. A7 es)enr ,ejt.wdsi
te^.ter s^m{lyre slM elLev dten. Fi8)e,emb€ lenem r dmaEdMrji lenrmdsotd
{s hirn}ossrigold. egyeni t.p€ss4se et.

Kollegm6k neshirlat u av eleji enl6i diekezl.t.itrc, alDl a sz0l6UGI js tdlcs{no*n
mesisme edncn[n]. Ez . f6M ekal egrr e esde cvi kozos kaPcelatlart,s, f,dlcs{ndsbialom I'alalll4fb . z esrteg., pedagoBra, Sar;tdL \iaBAtarot
lvdemenleze*lor. A d\oben^ s^Eh.k ekla tehebeegeldni.
Talav ebjen ra* velteh a Pedrg6giai Satcrclerlal ra.6v.yn6 dietezleldn, anot e nj
rnenyi vdro2Lold6l, dves mu.laltu6l isnmecsl kapllm. Folymlos & zotkd6mat s
voll a munta kapcslatunl .

A BTMN ds SNI-S syemelcklel elkezdh.nen & esy6ni as nikro csoponos nunliil, a
Ped,s6giai SzoEdlat allal aj{nloll, ( €ti'in) 66zrnbsn ds jaleX bdleter;n.

no2gd.fejl6ads: merno4Lek, fi nomnozsris
safomoloms fejleszds: um-k62 , szem-taz-ldb loordindcio

finomororika fejlesad*
tad tijdloddrn tedszl.lds fejlee€p
si*b€ri rrjakozad{s fej l6a6s
iddaPlkeEs,djelomd& id6ben
k€reMcstoD& nnkddlelise. dszlery fejlesr6s
llz@noloos tds a8 fejles*s

kolmmiklci6 lejleel.s: beszedtas^6g, nyelvi kifejez6taDesjs
.orveddlis kommunik{cid aejleeEF
dllaldnos djekorcnln8 Iej l6aa*
bizaloner6sit6 8)/alorlalok
forcl6giai rudatossas fejlesaese
mldtear audiliv-vizuilis, tompl€x €ml€kezet !@b{h lejlesrdP
gondolkodb: allneeintens,csponosit srcndsrcels.ot{loani os*fuSgas
fejlesad* dsrchsonlilrs

Snlvacepon: I BTMN- s gyemekl€l
- Se6.. csopon: E BTMN ,s, I SNI { gy@ektel
- 52616 csopo.r: 4 BTMN {. I SNI,S Eyeme*lel



- Tulipdr csoport 3 BTMN{ gymekkel
Pillaa6 csopon: 4 BTMN- s Syeme*kel

- Pin6iovodabon:5 BTMN- s I SNI- s 8y€mekt€l

A ceponvezelti 6v6niikld beftem€rilt e dtidit dl.ldvuket betollotrl DIFER lelmddsar,
nelyel eg6sz mnavben lolyamabs vasedihl. Az 6lidm vegzn szins mdr.anyar
dnekellem, szdl6kl€l ismert€nem a ldlainbozii ler0lelelcn.lan eEdmanyeket. Megbesaltltk
eyemekil leljesimdnydl. a felzl*6aarir lehet6egeir Sz0ls4g eflen a hid.yossaSok okinak
fel6r6sa ardekab€n szakemb€ ez i*nyilonam {Pedag6giai Szt%lgrlao i'kel, melyet
minden eselben elfosadlal.

Az e8y€ni vib&ilali €rcdma.yetnjl a sz0l6kt6l 6s a Pedag6giai Salsmlg6lal szlembeEitiil
h kapt'Dr i es val€ndn)r. Javal.tot lrpirm a &!,bbi egy0lmnkddeshez, 6vod.i
f.jl€srashez u 6mrnor as &jlesaasi terolerer meghadrcra,

Minden csoponba lehet6s4set bizrosilotlat a csoponverct6 6v6ndk o reherFsisiElettel val6
loelaltozls4 egyani 6s mikio csponos fonndbdn. Heti I 6rdbd sikernl meslal6sit oi (18
li,) a Sm6@ as Sbl6 ceporlb6l. nagyc$ronos lorn gymekekel.

T€helstg munlak ds:8 lagjalent a taetet & lehet6FSe[ kidolSozi*ibm *otmi
lap"szlalalotlrml hozzAjdruham, gyalorlatbm folymalos alkalnuon.

A BTMN{, SNI-S felillvi^sdlati, ds ajaiv6 6vi vibs6lalol isenyl6 syemekek k6ElDeil, sziil6i
€8yer€lds, 6vodav%liiv€l as s kollegu6kLel val6 negb€etlds, al6i.ls uiin Aadtm a
Pcdagdgid Sztsrclg6hiral (21 gymel). jinius l0-. a le.ddsi halrrid6.

Tm€v y€sb l7 ey€mek nj kiElmdl nynjtn m be a hirem 6vod6b6l a Pedas68iai
Suteolgdlal reslE .gyani vibgdlaror kdRe. Iskol&:r€ns:8i, pszichol6eiai ds

kcpe$lgviag.ila!5 ndnyulva.

2017 novemhb€n BECS lefeliEyeleti €lle.iizeFm meslonenl. A lapszlalalokal a BECS
ta&iaiv.l as inlahanyv€retiimel m€8b.sz:ltit. A javGhlaikal m€8foFdv4 iovdbbi
nukdr eran alta]nl@n.
Teav erdn dltem a leh€liis:ss€l ds 5 svemek €staben ,,korilimol kinem a veldk
ioglalkoz6 eydgt?€.la86gNt6l as peicholdgusl6l. Hadkonyal Cs cl6remu1ql6al vollal ezek a
Blfkor$L nely. gy.m.t k lejli'dasan .Edmdny€s4gdn m6lhel6.

Sokolddn, v{iozios, *dnanyes, hdelony voll a 2017/18.d rde!. A liiro"fi cebkat
siLerill neeval6sitanom, feladaromsl leqjobb tuddem *i.r elvegedei. Az iskoMba i.dul6
$eme\el eragd t pedrgoe@k 

'/m6Eelerh.tdre Emi.

Calon to!{bbra is a koEi sziins, pEvenci6. Minal kor6bbi elelszd(&b.n kedljeiek be a
fejleszlsE %f,n6 gymeket & eUdl{si Mdsetur, dlel a ko6i lelismeds, fejlesras as
prcblamak*las a le8latakonlzbb ednukE. A r€helseses eyem.kekkel !al6 loglalkoz6sl is
Iiefteli feladalomnat tekinrm rov{bbm is. Koll€ge6in k&se a folydabs djakoztatas a
nj l6rydnyi velorsokrdl. diagosaizlh beteerde.kijl €s ehdrd*kiil, koEi f€lismertidl,
@ok tnEreir6l (!1. sutimu .. .)]jdnmel r€item, rceeL elegel e@k a karcs€k is.

Ti*telcnel kaiem b€simol6m elfqrdnrdll

Ki{unna,^'2018 ot 2a 
sabone v{r tld

fejleszl6p€drs6eG
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