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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére  

 „Óvodák 2018/2019. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai munkájának 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, 2018/2019. 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: 
Százszorszép Óvodák beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről 
 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Százszorszép Óvodák 2018/2019-es nevelési 
évre vonatkozó szakmai munka beszámolóit jóváhagyja. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 17. 

          Fülöp Róbert s.k. 

Határid ő: 2019.október 3. 
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 
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Az értékelés törrvÉinyl háttere:

o 2QIL. (!vi C,XC. törvény ir nemzeti köznevelésről
o Önérrtékel(lsi kézikönyv óvodák számára

lntdlzményi ad

.§ (2:)

lnté:lmény neve Százszo ,s;lé;r Óvordák

l ntézmény székhe lye, r:íme 6400 Ki ;kunhalas, Vasút utca 2.

E lérhetr5ség Tel:06/

Email:c

|7-4i|2-430

ip,kelovi@freemaiLhu

l n tézmérny O Nl-azonosiítója 02756v

l ntézmén,y í're n nta rtója Kiskunl

6400 Ki

illlas'üáros Önkorntányzi

;kunhalas, Hősök tOí€ 1.

ta

Férőhelytlk száma: 236

Csoportclk száma: 9

Százszorszép ÓvcrrJák lntézményi Értékelés :t9)| 4. oldal



L. lntézményi létszárnok

1.1. Gygrmeklétszámok

Gyerme klértszám Fériíhely

szám

Éil nilejérl
t|, fili;l

SNll év
eleljén/
év
vép;én

B]rnúN év
elejénr/ év
véigén

t{l{/H]-ll-| ,év végén
(fő)|

lntézmény
összesen:

2,36 :|,,:L7fő u4fő 1L2!"l:\4f ő
,.L8/|;fő 22tfő

Felsővárosi Óvr:da: 135 ",:"L,,L7fő Cll2fő 6lLglí,
(3fő

várakozó)

8l3fő LzOfő

vasút utcal Óvoda: ",76 ,.7,i|.Nl,ő 0l0fő 5,1:..if (i 210fő 1|2f ő

vackor Óvoda: 25L 21|fő 1.12fő 1"l3,í(, 8/2tő 2|9f ő

Ta nköteles gye rrnekek (ílő} llleiir; lri crlázrcttak (fő) rívodá lriln nrana dt (ifóíl

87fő 49fő :i8if(:í

Ezen év végi blelszámoló mrili:l,iíllia pilitásai a következő nelrrelési é\r tcrr,úezés;eit,, cétjait,
fejlesztéseiit vetítik előre, 2

^ 
2Ot84ZO19-ers nevelési év ellején 217 fővel indultunk, 22':Líővel zártuk a nyári élet előtti

létszámot 20L9|. május 31-én.

Tanköteles gyelrmekeink száma 87 fő, ebbő! beiskolázott gyermek 49 fő. Még egy évet
óvodábJn marad 38fő.

KöltözéJ miattri e|távozás egy esetbsn történt, 2019 májusában egy gyermekünk külföldre
költözött a családjával.

A pirt{i varckor Óvcldában a maximális csoportlétszám fenntartói engedéllyel
megemflkedett. 27 főve! indult a hlapocska Csoport, majd 29 főive! zárta a nevelési évet. (Az

óvodai $soportok minimá!islmaxinrális és átlaglétszámát a köznevelésről szóló 2011.évi CXC.
törvény 4.sz. rnelléklete határ,ozza meg, amely szerint a ma,ximum létszám 25 fő. llyen
esetben a törvrlny lehetőséget ad il rnaximális |étszámtólvaló eltérésre, ki;lárólag a fenntartó
engedél]yével, ami húsz százalékkal át!éphető, ha a csoportterem négyz:etméterszáma ezt

'n.e"nebdi.)

' CXC. tcirirény 4.szmelléklete:;zerint ',2Q%"os létszámnövelés engedélyezv,e
2 A kék sávban a ntinden évbern értékr:lendő terület olvasható!

Százszorszép Óvo,rlá|k lnrtrilrzntényi Értékelés (2018/201l)}| 5. oldal



Százszo,rszrlp Óvo,d á1,1 Irrtézméinyi Értékelés (2018/:l019) )

is, aki a

gyermekeket. íiajrros egyre töblc ia bes;lédfejlődési zavarnal küzdő kisgyermek. A pirt Vackor
óvodába nem tuclott utazó sz;akembert biztosítani a 5:tiat:sz,clgálat, így a pirtói keket

Tanköteles gyermekek óvodában maradásának, illetve breliskr:,lázásérnak eldöntését
óvodapedagóguscrkkal, szüilőllkr:l, í'ejlesztő óvodaperlagriguss;rl, logopiád
gyógypedagó6lr,rss;al közöserr hoztam ffi€g, az adot1l 13yermek ,'n6.nkcrri
fejlettségét figvelem be véve.

2018-as nelvelrlsi év kezdetén BTMlN-es gyermekek si:iárna 12 fő volt, majd a n

végére 34 íő lett. ,\z SNl gyermrrkek száma 3 fővel növekerletl,. az év végére,

Az SNl-s gyermekek ellátását Lfő evógvpedagógus, Csóvics Tünde szaketmber
megbízási szer;lődés keretében.

A jogszabályi v,ált,czásoknak köszönhetően a harmadik életévüket betöltött gyerm
szűrik a logopédusok, hogr1 rninél előbb megkezdhessék a fejlesztést az arra
gyermekeknél.

Nagyon so,k teendője volt ítlyilasné Dudás Katalin loBopl,§du5tlnknak, aki a

Szakszolgálat illkalmazásában járt ki óvodáinkba. Folyamatosan szűrte és fejl

kénytelenek nragulk a szülők behtrzni a logopédushoz feljlr:sztt(5 foglalkozásokra. Saj

a kistelepüléseln a legmagasatlb a hátrányos helyzetriel< s,záma, így ezeknek a

megvalósíthat(i, rnivel a gyógypedagógusok is túlterhll,l,tek. A Sziakszolgálalt

rendelkezésürrl<re áll, viszont sokszor csúsznak a me6figyelések időpontjai,

közfoglalkoztat,ott Németh Dríra határozott idejű szerzőcléssel átvette az

teendőket'Vas;:;-N;agy Szi lviától.

Sándorné Gyerrizse Zsuzsanna rívodapedagógusunk a ,,1l\l(ík z1,1)" programmal nyugdí

2020 áprilisábri]n. Augusztu:; ].9-én megkezdi felmentési idlejét, így az ő htllyére

kiírással találtuk meg a megfelr-,lő óvodapedagógust. Sirnrrn §izilvia munkatársunk p

nyújtott be a határozatlan kr5zalkalmazottijogviszonyú stiitu:szra, mrelyet elnyert. Fa

pedagógus szelrmélyében megt;aláltuk a határozott időre alkallnazot1| pedagógr,rsun

Szőlő csop<lrt élvónénije lesz sztlptember l-től.

indig az

ésa
keit és

látta el,

keket is

ászoru ló

ette a

s éppen
ülőknek

kiutazó
viszont

ógusa
nagyon

vetlenül

atitkári

vonul
lyázati

lyázatot
i Petra

nehézkes és megterhelő volt a heti rendszerességgel való bejárás. fizt j

Szakszolgálatnak és a fenntantónak is, hogy mindenkécpen szükségünk lr:nne

logopédusra, kérr-,m a segitsélgüket e probléma megoldá:;ában. A szakembere
túlterheltek, a logcpédusok sziimát növelni kellene.

Független pszichcrlógusa mrág nincs intézményünknek. ljzút,on jelzem a fen felé az

igényünket a pszichológusra, 13yógypedagógusra is. Egyre több a különlegr-,s bá ásmódot
igénylő, saját,<rs nevelési igrányű gyermek, az ő fejiles;ltésük évről-évre ezebbenIn|

psz

hol<

nagy szükség lelnne időbeni s;egítségükre, tanácsaikra a gyermekek í'ejlődése szem

1.2. Dolgozói llétszámok

Dolgozóink létszáma 38 fő, r:bből óvodapedagógus ',20 fő, nevelést oktatást
segítő L6 fő, Telchr. ikai dolgozó 2fő,

iából.

Külső segít:ők: egy fő logopéclus, egy fő gyógypedagógu:; szakember, Közfoglal atott
segítőnk két í'ő, egy dajkanélni a gondozásban, egy frí i;rdmini:;ztrációs rnun erü leten
segített minkelt. 2018. decermberében óvodatitkárunk CSiED-re ment, így az admi iós

6. oldal
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lolyamán elhagyta testületünket Szabóné Bozár Mónik,a Gyed-enr lev,ő kolléganőn
shalmáin, a lakóhelyén talált pedagógusállást.

fel ügyeleti el lenőrzések és minősítések

felügyeleti el!enőrzések

ési évben volt vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésünk is. Vezet,

;yeletünk időpontja 2018. oiktóber L6-a, az intézményi tanfelügyletünk időpont
árcius 7-e volt3.

rősítések

Szilvia gyakornok pedagó6us sikeres minősítő v,izsgát tett 2o78,tL.20-ál
nénye 89%-os lett, így 2OI9, január elsejétől PEDI. fokclzatba lépett. Szőkéné pata

edagógusunk, aki nem köteltlző eljárás keretében PE,DIl célfokozatra jelentkezett, :

benyújtott nyilatkozatával visszavonta jelentkezését, amit az:. Oktatási Hivatl
ltt.

nyünkben az értékelés térryetk és adatok alapján történik, tervezetten és objektíver
ek alapját az önértékelési rerndszerünk jelenti. Pedagógus önértékelések zajlottak
n a Eielső Önértékelést Tiámogató Munkacsopoít támogatásiíval,, melyeket e

hu info rmatikai felülettln rög;gítettünk.

tékelési folyamat végÉrn rnirtden kolleganőve| a kiértékelés utánr meghatároztuk
ndő ttlrületeket,, majd feltc|ltöttem az önértékelt örrfejlesztési tervét, melyet
rlyi előírásoknak megfelelőep a jegyzőkönywel együtt iktattam. A másodpéldán1
,ott fo rm á ba n, a lá írásu il<ka l h ilte lesítve átvették az óvoda ped agógu:;ok,

nuár 1-től PED l-es besorolá§ú bért kap a következő, sikeresen minősült pedagógu:
lilvia ó,vodapedagógus

rértékelése négy pedag;ógusqak volt. lntézményi önértékelés 2019. január hónapba
neg.

imények a következők száilalfkban kifejezve:

'arga Ferencné 99%
addiné Horváth Krisztina 94%
lambaláné Kovács Tímera q7%

ilohutrré Fenyvesi Erika 
18%

;usok kompetenciái százalÉlkban

Kompet lncia 'Ieljesítmény

1. Peda1 ógiai nlódszertani felktlszü ltség 98,5%

2. Peda1

szükség
ógial folyamatok tevékenysqgek tervezése és a megvalósításukhc,z
rs önreflexiók 93,52%

3. A tan tárnogatása 96,66%

3 részl értékelés és intézkedési terv mellJkletben

]

épó*dák lntm 7.

k,

ol
ia

20-an.
Pataki
ett, az

{ivatal

l l'l,

e

az

taroztuk a

melyet a
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edagógus:

hónapban
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4, A gyermekel|k személyiségének fejlesztése, az egyéni bárás;rrród
érvényesülésel,, a hátrányos lrelyzetű, sajátos nevelési igényű ,vagy

beil leszkedési, ta rr u lási, m ag,atart:ási nehézséggel küzdő g\/erm e k többi
gyermekkel együtt történő sikr:res neveléséhez, tanításál,roz, oktatásához
szükséges rneg;felrrlő módszertani felkészültség

7,22%

5. A gyermellcsclportok, közi5sségell alakulásának segíté:se, fejlesztése,
esélyteremrtés;, nyitottság a kíjlönböző társadalmi-kultu,ális; sokfráleségre,
integrációs te,lékelnység, osz:tályfőnöki tevékenység

6,67%

6. A pedagó6;iai folyamatrok és a gyermekek személyistlgfejlődésének
folyamatosl értékellése, elemzé:;e

4,L6%

7. Kommurrikáirlió és szakmai egyiittműködés, problémam egoldás 'J,aO|Yo

8. Elkötele;lettség és szakmai fellelősségvállalás a szakmai fejlődésért 6,33%

Általánosságban kijelenthető, hogy a pedagógusok erős;ség;ei kö:ré tartoznak a k

kompetenciák:
o 1.kompetenciia- pedagógiai módszertani felkészültség
o 4.kompetenciia- A gyernrekek személyiségének fejlesztésr-.
o 7. kom ptencia -kom m u n lki káció, szakmai együttműköd és, probléma megolrcás

Általánosságban kijelenthel.ő, hogy a pedagógusok fe;lesiItendő területei a kö

kompetenciák és indikátorol< sz:erint:
o 2,kompetencia- pedagógiai folyamatok, tevékenységelk tervelzése

m egva lósíttásu khoz ka pcsollód ó ön reflexiók,
o ezen belül a c|ifferenciálás,
o 3,kompetelncia- A tanuliís támogatása. lKT eszközök haszrTálata.

2.3. Megá l la pítottt eredmények kompetenciá k és indikátrrrol< szerint
(az lntéznrénvi Önértékrrlé:s és Tanfelügyelet által során lnegfogalmazottak alap
százalekban k ifejezve)

ltkező

és

, ner

k

a

n

kiemelkedő terül,etek

1. Pedaeóeiai f5[6r matok
Az Óvodai nel,yelrls országcls irlapprogramjában meglbg,alrrrrazottakkal összhangb
intézmény perdagrigiai prograrnrja. Ez szolgál alapul a taginté;tmény,pedagógiai ala1

értékeinek,, céljainak, feladatainak megfogalmazásához. A tagintézmény p
gyakorlata, az intézmény által szervezett valamennyi tevd:kenység ia jogszabályi elő
megfelel. A tagirrtézmény tervelzőmunkájának stratégiai alapja az intézmény p
programja.

Százszcrrszép Óvr:ld á k Irrtézmt!nyi Értékelés (2018/jtO19) )

n áll az

rlveinek,
dagógiai
,ásoknak

dagógiai

8. oldal



Azé
ünne
határ

munlkaterv tartalma;zza az óvoda sajátos arr:ulatiát erősítő hagyrcmányokat,
pe egyéb programokat, a feladatok konkrtlt nregfog;almazását a felellősök és a

rögzítésével, A tervekbern megfogalmazott célclk, érls íeladatok rneg,valrlsíthatók, a

gyerm ek errrdményes fejlesetélsét, az óvodai tanítási foilyamatokat tiimogatják. Az
ellenőr
révén.

s renclje kidolgozott, a szöl:mai munka eredrnényességének záloga a vis;szacsatolás

probl,Émák megoldás;ira alkalmas módszerek, jó gyiarkclrlatok gyűjtése, s;egítő belső
egyéni erősségek) és lr:üls,ő erőforrások (például pál,yá;zati lehetőség,ek) és szakmai

k felltérképeztlse és bev,onása természetes gyakorliata az intézrrrén,ynek.

soll magas silintű nróc|szertani tudása kihat a g,yermekek szelmÉil|yes fejlődését
n a családjaik szociá|is; kapcsolatainak fejlődés;ére is. A közti:ssé,get erősítő

L.9.32.
(ötlete
tá

2, Sz

A peda
meghal

egység

er

belüli i

szo ernek megí'elelőern az intézmény hagyomán,1ols rendezvénrlei vonzzák a

család és a külső partnereket. A személyre szabott nevelés-tanulás az intézmény
b l'eladata. Móds;lertani kultúrájuk kiterjed ar f elzárkóztatást célzó egyénilegfont

fo ásokra, melyet a segittő külső szakemberekkel egy,üttműködésberl végeznek. Az
alkal iköizösség a vezetr3i ir;inyítása mellett az elhivatott munkakapc:;olettra épít. A
feladato vállalása egyéni ké:pes:;égek és érdeklődés :;zerint történik. A feladatok
lelkii retes elvégzése, megosztása eBy-egy projekt keretráben jelerrtős eróforrás. A

k egyéni sajátor;ságaira figyelemmel a személyre szabrrtt bánásntódl megvalósul az

szemléletű nevrelési ki5zegben. A csoportokban a társak szociális énzékenyítésével
töre ek a h;átrányok enyhíttlsére, a kulturális különbségek az elfogadásna.

A kiem
számos
óvoda

t nevelési cél, a körrryezettudatos szemléletmód kiallakítása eredntényes, ennek
te]|tetl érhető az <j,v,c,cla tevékenységeiben, K-ü|:;ői elisrnetrés éls mérce a Zöld

, val,amint a Lelgszebll k,onyhakert elismerés 2. hel|,/, A gyermellek lkötődését jelzi
áZ, minden lehetséges alkalommal, a jeles napok, nyílt ünne;rek, közösségi
rendez k során vis:;zatérnek óvodájukba. A gyermekrekre vonatkcrzó megfigyelések

rörgzítik a dclkumetrtár:ióban, melyek alapján egyéni fejlesztés;ükr-.t megtervezik,
nyomon
együttm
kísérik

kövertik. A szülöket tájékoztatják szükség esetén szakerrnberekkel is

tlk. A mérráseket mr:lghatározott idő elteltével ellenőrzik, ismért elvégzik, így
gyelernmel a fejlődÉrst. A,z elért eredmény a telljes alkalmazotti közösség

ös é:l elhivatotlt munik ájá rnak eredménye.

ű ll r.irlel:;,, kom m unik:áció
Szakmai együttműködés jellenrzik az intézmény belső kapcsolatrendszerét. A szervezeten

formár:ióáramlás rencl.ie kialakított, hatékony. A ;l együttműlr:ödérs fő célja az

intézmé folyó nelvelő-oktató munka színvonalánall és minőségrlnek segítése,
fe n nta lsa. Az intézmélny munliatársai számára biztosított a munkérjuk,hoz szükséges

tás és ismeretekhelz ,ualó hozzáférés. Az intézmény pedalgógusai többtájékozt
munka ssé5; munkájárban vesznek részt. Az itt elhang;zott informár:iókat megosztják
egymás l, közösen tovább 61on11olják és alkalmazzák az új ismereteke,t, rnódszertani
megol at. Az infornrációk átadására a lehetséges szerrrélyes, szóbelli, papír alapú és

kus lehetőségekr:t m a>lim iilisan ki h asználva teremten ek lehetőséget.elektron

lrrté z,mé nyi Értékelés (2O1S/2O 19))Százszorszép Óvocláll 9. oldal



5.Külső kapcsolatok
A külső partnerekkel hagyományosan jól kialakított kapcsolatrendszert mrűködt{tnek. Az
együttműködés kölcsönös. \/alamennyi partneri ltapcsolat a nevelés, a s{ermekek
személyiségfeljlődésének céljait szolgálja. Rendkívül széles kcirű az a programkínálaf, melybe
be tudnak kapcl;olódni az óvodás gyermekek, illetve azok a programcrk, melyekbe a

családokat várják

6.pedagógiai murrka feltételei
A nevelőtesttilet együttműködési készsége magasszinrtű, az egyesi feladato]< rn"g{taaraU.n
igényesek, hatékclnyak. A rendelkezésre álló adottságokat és a tárgyifeltételelket ha]tékonyan
használják fel és folyamatosan törekednek a motiváló s;zakmai környezet kialakít|ására. Az
óvoda épületeinek korszerűsítése, felújítása szükséges, frcly;rmatban van a frenntar}ó, illetve
támogatók ré:;zéről. Az alkillrrrazotti közösség minden lehellőségert hatékonvan ki|asznál a

feltételek javítása érdekéb,en. Munkájuk elismeréseként értékellhető számos f|lajánlott
munka, adonrány, melyet a szülők, illetve a település hozzáardott a tárgyi, kfirnyezeti
feltételek javításához. Egyedi ötleteik, innovatív megoldár;aik a gyermeki szernélyis§sfellődés
támogatására számos lehetőséget kínál. Az alkalmazottark végzettsége megfelelő i kitűzött
célok megval(isítá sához,

7, A Kormá és az oktatásért felel(ís miniszter által l(iaclott az nevelés
)i!!la l

célokna k való .11rg{qlg!É§,
Az intézménr7, pedagógiai prclgramja szervesen illeszkerjik és megfelelő egys alkot a

miniszter ailtal kiadott szabérlyclzri dokumentumban foglarltakkal. Al intézmény foly matosan
nyomon k,övelti a pedagógiai prograrnjában foglaltak rrregvalósulását, Minden n elési év
tervezésekor megtörténik az irrtéznrény tevékenysé6;elinek üternezése. lr t kben jól
követhetők a pedagógiai prrogram kiemelt céljaira vonatlr:ozÉr részcélok, felelősök,
a megvalósuliist jelző eredrrrénymutatók.

ladatok,

Fej leszte nrlő tt erii lettlfil

1, Pedaeógiai 1j!p matok
Az önértékellés összegzése, ar tanulságok levonása, a feladatolk meghatiá írásbeli

tézményformában is llész:üljön el! A dclkumentumok egységess;égÉrre törekedjenek az

valamenny,i rrgységében érs c:;oportjában l Ezzel a nev,rrlőmunka nyonlon
átláthatóságát teszik lehet(ívé. Legyen dokumentálva al a tény, hogy a szülőket
ered ményekrr5 l tájékoztatták l

L,2.8. Az oprrratív tervezés a stratrigiai célok hatékory megvalósulását szolgálja, és a
dokumentumc)kbiin nyomon l<övelthető, Az eddig alkalrnazcltt csclportnaplót tartalmilag és
formailag korszerűsítjük, ho8y az egyénekre vonat|l:oz,ír diffrarenciálás, a kr|ilönleges

bánásmódot igénylő gyernne}iek fejilesztésével összelFrigg(í íráscls dokumlrntáci{k helyet
ka pja n a k, a reí'lexiók csatol h atc!k lrrgyelnek.

,v9tlJgl,

a meresl

Százszorszép Óvo,dák, l ntézmrányi Ért,irkelés l 20l Fi//' 2:fi l|i|l |'| 10. oldal



2.

A fej éSt nr,,g69n követő dokumentációban a fejleszterndő területtrkherz rendeljék a
fejle:;ztés megvalósulása az egy(lni fejlődést nyomonkövető
ponl"osan rögzítésre! A fejlrrsztő pedagrágur:; munkájához
igazítása a jogszabályok elrííriísaihoz és ev intézményi

felrné hil,at,kozását! A
dokum han kerüliön
kapc d,okumentáció

mokhoz.dokum

Beiskol követően a gyernrrellek eredményeinek nyomcln követésére tlörekedjenek a

visszajelzése alapján. [:nrrek a célnak a teljesülése azbes;:élgetésen túl a;l islrola
ndéllával valósulhat nrre61.

,ának lbeemelése a napi pedagógiai gyakorlatba.
pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában er szakértelem és az

szeme
iskolák

haszn

6.4,8,

4, kommunil<áció

A sza közösségek v,ezetőinek hatás- és jogköre, valantinrt a munkakti,zösségek közti
alkalmar:zottti közösség

szervezelti és működési
A prrdagógiai munkát

ka dszer legyen szaloál},ozott a dokumentumokbran! Az
ködérie fejlesztlrető terü|et, Házi bemutatók szervezése a

szabá szerint. Hospitálások, óralátogatások dokumerrtálása.
segítők l lelnőr;,:é:sének doku m,l:ltrttálá :; a.

A külső artneri elégedettség rrrérÉls; és visszacsatolás kidolgozása a kapcsola,ttarllás nyomon
követ ,ősége és fejleszthetősráge érdekében !

Az infr ra és a gyermekek fejlődését biztosító tárgyi környezet fejlesztésére
vonatko ó intézkedési te,rv kés;zít(rse. Legyen pontosan meglrat|ározott a mrrnkaközösségek
vezet ek felellősség és hatáskörtr! Az információáramlás menete a szerl,ezeti és működési

részben kidolgozott, a kapcsolattartás formái, fórumai fel:;orrrlásra kerültek.
tálása is kerüljön be az alapdokumentumokba! Az infokommttnillációs eszközök

egye es terhelés kiemelt hangsúlyt kap.

5,5.]-4. int(ilzrnény alkalm;:rzcltli közö:;ségének mr.rnkiíjára,, együttrműllöd(isére a magas

sz i ntű igérnyesség, hatéko rt\rsiá61 |ellemző,

elés
Az
dok

ikurs nyilvántartási,, clokumentációs rendszer bevezetése a sz:akmai munka
tl: rü letérr ,

Azi nyi Önértékelésben a teljes nevelőtestület részt vett, kiemrelkedően a Belső
Önért ést Támogató lVlunkilcscport. A kollegák bevonásával minden elvárás esetében az

l i rendszerben értékeltüik az elvárás teljesülését, nrep;jelölve az értékelés forrásául
szolgáló tapasztalatokat. A kielmrllkedő és fejlesztendő területek megltatiírozása után a

közösen elkér;zítelttük az intézkedési terveta.neVe

rnellékletekben

l,rrtri!,znn drnyi Értékelés (201 8/2019) il 11. oldal5zázszorszép Óvo,rlá k



3. Tárgyiifeltéltelek

lntézményünk folyarnatosan felnréri a pedagógiai plrclgrartrn melgvalósításához {zükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiárryor;ságokat a fenntartr(i fr:l*i.

Tárgyi l'eltételeink jobbítása is; íonto:; számunkra, ezztl pirrhuzannosan a humánerőforrást
fejlesztr5 tovérlcbképzések, konferenciák is kiemt:lt s;I,eteí:,elt kaptak. E nevelési évben is
si kerü lt so k kitűzi:|tt celt megva lósitanr,r n k.

A nevelési év inclítá:;akor nnind a kilenc csrrport vásárclIhri:t,ott papír-írószert 25.000 forint
értékben. Decrrmber hclnapban, Karácsony előtt játékokai tillt; rnesekönyveket vásárolhattak a

csoportok.

A ,,Tudóskil" tehetsél;nrűhely 2:00,000 forint értékben fej er,;zl.hrette tárgyi feltlételeit. Minden
óvoda költhetett :;zallrnai anyalgr]a, könyvekre 30.000 for irrrt t!,rtékben.

A 201Ei-as t:irgyév végén a Felsőv,árosi telep|hely n ap,l1r:::sopottos mcrsclósfala teljesen
megújult, a vi'zvezetr!kcsövek,r:t kicsenélték, a régi mclr;dókallylókat esztétikus és praktikus
méretű kagyl(ik viíltottiík fel, a csempr:fal szép honnoksnirrű lett,

Minden csopo,rt új szőnyeget kapott, egy csoport g!/erntrlllfektetőit kics;eréltük újakra. A
Körte csoportban lecseréltü l< a rrági as;ztalol,1at dls s;líikeke,t. A tiílarlókonyhába úi

rozsdanrentes fazekak érkeztek:, kÉlt csoportnak az abrr:,:i,;l arn,y,;:rgai ú jultak me1;,

A nyári fellújítás keretéberr a F,eIsővárosi Óvocla b,els;ő frlstéser megtörtránt, két terem
parkett;ájá1: f erlújitották, a kiscsoportosok WC és rno:;rlr:i hel,yisége ,teIjes mértékben
kicserélődcitt, rme;gszépü lt.

A nyári kanbantartáshoz, az udvari játékok lefest,áséhez nrlel;vásánoltuk a lazúr és cellcolor
festéke[<et, Az udrlarra sok s:zó;pr új futélbicikli és roller énkez*[t.

A Vasútt ullcaii Óvodéiban a Mliaci cso;lortnak sötdltítő íürg6r,r:inyt váisároltunk két csoport új

játszószőnrlegelt llapott,

A tálalókonyha edérrvkészlet,Ért ar törések, elhas;znál,óclá:;r:,1.1 miatt gyarapiitani kellett. Új

csemegetányt!rt és mélytányért kapott egy csoponl, polirat,arlr<art, evőeszközöket pótoltunk.

lKT esz],lözi)kett, is vásároltunk, E8;y projektornal és két |ap,taltr161.; és egy-egy hordozható aktív
hangfa l Ial gazid|agrrdt;tk óvodláink

A Vasút utcai óvodlállan a nyár fcllyamán mergtört árrt ar mo;lgáskorliítrrzottak részére
kialakított ránnpa javítása, a tr:ljels óvoda belső festése,, n l1,1onyha ablakainaJ,l mázolása is. A
földszinti gyerrnek WC csészék elttiredeztek, megkopta1,1, r]::Etk,et lecseréltük úiakra.

A vezetői irorla parkettáját felcs;iszclltattuk és rij lakkr,értr:p;et kapott. l\z udvari játékok

részlegels fr:strilse rmegtörté nt.

Az épülret teljes rekonstrukciója, alclakainak cseréjr-. a ferrnt,ilrt,ó ígénete szerinrt pályázat útján

az elkör,,etllezendtí években m,e8rrldódik.

Százszorszép Óvodák lntézményi Értékelés (2o18l]2l] 19)) 12. oldal



A pirtói Vackor Óvoda új és a működtetéshez: tonereket kapcltt. Egy darab
ó aktív hangfalat is unk, mely USB aljzattal lis rendelkezik (hiíttértárolók

újszerű, bluetooth ttlchnikával rnűl<ödtethető. Úii, bluetooth technakaval
l lett szebb a pirtói Óvoda.

A nyár

Vasút óvrlda

megtörtr!nt az külső szigetelése, a konyhia és a folyclsó l'estése is,

Értékelés
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Nem megfelelő

vackor Óvoda

Jótékonyság! rendezvényeirnk nagy sikerrel zárultak.

Minhárom óv,oda szülői és dolgozói közössége összefog;rsával jó hangulatú és sik
és partyk zajlottak, csodás adományokkal.

Úey döntött nervelőtestületüink, hogy élményekre, kiriíndulásokra fordítjuk a szülői
támogatásokból származő belvételeket. A gyermekek Gvelrmeknapi ajándéka sikeres
Vadasparki kiirándulás volt a Vasút utcai óvodások rlészerre. A \/ackor ovisok B dapestre
utaztak. A Fer]|sővárosi ovisok külön-külön csoportonkért utaztalk Szegedrrr, I€,

Jánoshalmára, S;lankra. Orlisaink színházi élményeit, ugrlálóvárbérlését, érzék
terápiás krrtya óradíját is a Lráli adományokból tudtuk fedi-.zni.

A Vasút utcai Óvoda sikeres; papír és flakongyűjtéseket hirdertett nreg ősszel és
a Föld napi virágültetés és a ta,laszi versmondó kiadásait ebből a ptlnzbőltudtuk

Alapítványaink bevételei és; kiadásai :

,,Csipkeovi Alapítlvány" adó 1%-bevétele 185.901 forint.. Kiadások: ballagó
papíráru, Az alapítvány novc,mber hónapban a ,,Csav,arbilrát g;yermekekért"
200.000 f<rrirr1lot nyert, amit spcrrte:;zközvásárlásra kciltötl, el, A pályázati neve
könyvelési kiarJásokkal szárrrolva 2OL9. augusztusi egyenlr:g: '.L44.7:;7 forint.

,,Gyermekt_,inl<ért"' Nevelési ,Alapítványa adó I%-ánalk bevétele 76,000 fo
költöttünk 4.il7O forintot pályázati regisztrációs díjra, p;irlyázatltigyelőre, L2.
fogmosóp<llcra, 40,000 forirnto,t parafatáblákra. Az alapítvány november hóna
forintot nyert il ,,Csavarbanát gyermekekért" című p,iályázaton, amil,

tra m bu li n ra kciltött, Egyen lergti nk jelen leg 19.630 fori nt,

Pirtó Önkornn,án,lzatának kislruszát ez évben is me6;kapltuk, amikor eIkértü
kirándulásrra, proí]ramra (ezút,:rn köszönjük Nagy Ferenc F'olpiármester Úrnak).

Köszönjük Önkormányzatunrknak a támogatást, a K|GSZ vezető as:;zonyának az e
együttműk:öd ést !

es bálok

téshez

sszal, így
l,

nyá k,

lyázaton
si díjjal,

. Ebből
forintot
200.000
ciklikre,

e8y-egy

ményes
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M e,gva lri:; i:,l,is trrp aszlialata i

Az óvodapedagógusok
terv,ezőm rutn kiiju k

figyelembe vettték Pedagógiai
Programunkat, intézményünk
belső e]váriisalit, valamint a2

általuk nevelt gyermekek és
csoportok fej l esztési céljait.

A befoga,dási tervek tartalmilag
kidolgozottabrbak lettek, a teljes
pedagógiai folyamat követhető
volt a tevékenlységi tervekben,
csoportnaplókban, gyermeki
produktumoklban.

A naplók l,ezetését tervezett
dokumenllum ellenőrzéssel
végeztem a helyetteseim,
segítségével.

A komplexitá§ megjelenik a

tervezéselkben. Projekthetek jól
kivehetők, szépen
végigvezetettekr

A reflexiók előre mutatók
elősegít a kPvetkező hetek
m egtervezéstlt 4negva lósítását.

Az ütemterl,bqn a módszerek
felsrrrolása néhol hiányosságot
mutatott, nem volt mindig
össz:hang a pórokban dolgozó
pedagógusok között, ez
tükröződöitt a tervezésben is,

A mulasztási naplók precízen
vezetettel<.

A távolmaradá$i füzetben előre

4. Pedagógi.ili munka érté lklrillriilsru

1.)

Dokumentumok

Csoportriapló

Fej lelsztési j av;aslatok

A csoportnarpló,kban a

differrenciálás a nevelőtestületi
értekez:leteken ]lrlfektetettek
szerlint történjerr, a jelölések
legyentlk egységesek..

A dífferenciálás a nevelőmunka
tervrezélsben is jelenjen me8, ne
csak az ütemtervben,

Projektheteknek külön rubrika
kialakítása történjen meg (új

tartalmú és formátumú
csoportnapló készül az

intézkedési terv szerirrt)

Mérési glgdnl§nllekről a

tájékoztatás ténye jellenjen meg
a naplóban, a fogadóórák
időpontjai és konlkrét témái
szintén (az intézkedési tervben
foglaltak szerint).

Konzultációs űrlap legyen a

gyermerk személyiség
naplójában!

A kevésbé hatékony óvónőkhöz
szakmailag inspirálólrb kollégák
választiísa, a változássa]
megújur lásra ösztönzés.

'"'.rrr]r' 
napló

15, oldal

Feladat
tevékenvsée

SzázszorszPp Óvodlák lntézmiényi Értéke!és (2O18l2O19))



jelzik ig,ényüket a szülők eseti
ottho n nraradásna, c:,alárli
erlfogl a ltsá,g<lk beje lenl:ésére.

lr kollel3anők a gy,erm,::kek clrvcl:;i

igazolá:;i;rit Érv vrig;én a mulasztá:;i
rraplóhrr;t csatroltan, boríltékhi;r
l,relye;zv,t,l adják le az irattárba.

A naplól<ban nem jellemzőek
javítá:;ok, szépe n vezetettek.

A tervezésben is fon
összhang, az együttműki
gyermekek fejlesztési c
megvalós;ítási útja.
fejlődnie kell
óvcldaperlagógusnak.

A nyáron másik óvodá
gyermeket be kell húzni
csoportja mu lasztás;i nap!<

A naplóírás kék/fl:kete
töfténik, ceruzát nem has
az óvodarpedagógus! A l
ti]os beragasztani, hib
használni. Javításkor áthú;
hibás bejegyzés, mellette
a lrelyes szöveget kell
illetve a sor mellett a lap
*-gal jelcilni a javlító szt
(név).

)a

a

,os az
idés, a
!ljainak
Ebben

léhány

járt
saját

jába.

ironnal
ználhat
aplóba
ljavítót
andó a

'felette
beírni,
szélén
mélyét

2,) A g},ernne],1ek

fejlődé:;ének
biztosítása

SNl g!,errnekek
integrált nevelésel

A kiszrűrt és integrálható speciális
segíts,égtlt igénylő gyerekek
fejlesz:té:;ét a Szakszolgálat
gyógyped a gógusa-logopéd u sa

látja el. Az SNl (sajátos nevelési
igényű) gyermekeket a

mu nkias;terződéssel
foglalkoztatott gyógypedagógus,
Csóvics Tünde fejIesztette heti
két órában.

Logopédiiai szűrést és fejlesztést
Nyilasné Dudás Katalin látta el ez
évben-órrodiáinkban.

Az enyhén sérült, vagy s

foglalkoztatást
gyermekerk száma az
évekhez viszonyítva eme
mu,tat, főleg a Vack,cr Óvo

A szülők,kel nagyon for
párbeszérJ, az együttműkr
beavatás, hogy tudiák, mi
gyermek érdekéberr törtél

A fo8;adóórák ker
rö6;zítésre!

vackor óvodában nem vol
lo8ppédus, ebben kifejr

kérrnénk a szaksz
tánrogatást, mivel sl

HH,l6rr-, gyermek.

Behrozataluk kiskun
nehrezített a szülők nészér(

esztési
az

leciális
génylő

előző
kedést
lában.

ttos a

idés, a
rden a

ik.

iljenek

: utazó
lzetten
llgálati
lka

talasra

lntézményi Értéketés (201S/2019]l)Százszorszép, Óvcdá],l 16. oldal

lrrtéznnénrytinkbrrnr a gyermel.i
1trejlőd ér:i[ 1tolyarnatosa n kö,,letilr,,

rj,okr"rrrrerrrtiál.iák és ellemzik i]:]l;|:

15 vod a ;rel r:J ;r g óguso l l.



BTMN

A logopédiai i

gyermekek s;:án

bevezetett ,S
alapján állapít1

során valamenl
gyermeket e8

alapján felmélrnr

Nem csak a

figyelik és állapi
a diszkalkulia, d

mutató
elmaradá:;okat il

Beilleszkedési,
magatartiisi ne
gyerrmekek sz:án

több, mint a tav

Fejlesztő civc

három óvcldá
feladatát a

létszámáhroz vis
3 napi elosztÉlsbl

A fejleszl,ő r5v(

kapcsolatrrt a

gyermekekkel
Ta n ácsait,
megfontolják,
szülők.5

ellátásra szoruló
rát az országosan
zől-e" mérések

|ák ffi€g, mely
ryi3és5éves
rységes tesztek
ek.

beszédhibákat
tják meg hanem
iszgráfia gyanúját

képességbeli
s kimutatják.

tanulási,
hézséggel küzdő
n 34 fő, 22 fővel
alyi évben,

ldapedagógusunk
rban látja el
l gyermekek
zonyítottan, t-L-
an,

ldapedagógus jó
rlakított ki a

és szüleikkel.
javaslatait

elfogadják a

A lelgtöbb BTMN-es gyermek a

Felsr5várrosi Óvodiíban van, 18 fő.

A Vasút utcai Óvrrdálran 13 fő, a

Vacllor Óvodában 3 f(í.

Már a,,z óvodábar berlépés előtt
szüksége a család
meglátogatása !

A fe.iles;ztő

BTM|N-es
óvodapedag(igus és a

óvoda p,edagógusa

vélemény alapján

gyermek
er :szakértői
rrregállapított

státus alapjÉrn közösen
megbeszélt, majd elkészített
fejlesztési telrv alapján
dolgoznak, fejlesztik a gyermek
képessrigeit.

A fejlesztő óvodapedagógus
dokum,entumaiban é:; a gyermek
egyélni fejlődési naplójában is

köverthrető legyen a fejlesztési
terv, annak cÉlljai, feladatai,
módszerei, eszkö;tei.

Jól nyolmon köverthe,tő legyen a

fejlődési irány, az estleges
megtorpanás, annak rrkai.

5 további :letek a mellékletben, a fejles

ó"*Ék l"té

óvodapedagógus éwégi beszá rrrolójába n

á",/i É.téI*Ié, (rOlSlrolrD - 1r-lúal



Tehetség,
képességek
kibontakoztat;ása,
segítő
tevékenys égerl<,

módszerek

Háronn trelret:; égm úihel1,

működik óvodánkban.

Tehetsé6lműhelyeink:

,,Mocrrrgók"-Ovi foci (24 íő + fi
fő Boz:sikos)

,,Toporrg<ik"-N éptá nc (2O f ő|

,,Tudóska" (9 fő)

Megtörtrint a gyermekek
gazd a gítiísa, fej lesztése.

Köszönörn a műhelyvezetők
munkáját. Dózsa Erika és
Sándorrnr! Gyenizse Zsuzsanna a

néptáncosokkal, Klssné Papp
Edit és Faddiné Horváth
Krisztina a ,,Tudóska" műhellyel
dolgoztak. Szabóné Vér Éva és
Borbényi Károlyné a "Mocorgól"
műhelyben valósították meg a

teh ets;égek gazd agítását.

Si keres volt a

tehets;égm űh elyvezetők
megtérmogatása egy-egy
kollegani5vel, íev hiányzások
esetén sem maradtak e! a

foglalkozások.

5ikeres együttműköldési
megállapodásokat kötöttünk az

Alapfclkú Művészeti lskolával is.

Mindeln műhely tartott éwégi
bemutatrót, a szülők ísv
betekiintrlst kaptak a

tehets;égműhelyek munkájába,
az eléft eredmények
megmrutatása révén.

Kárászl Zsolt és Mándity László
kü|ső szakemberek munkáját
nagy tiszltelettel köszönjük.

i\ s;zülők aktívabb bevo
teh etségfej lesztésber, tová
l'ela datunlk:
l:tt,Llll ;LLslazszo rsz e p clvi k. l a F

tása a

lbra is

unk.h
u/ i'ln od u l =b loe&a =.i!2067C

,erwel,
cödtek,
szülők

a

:ába.

szü]ők
unkra.

IQ-val
la
llógusa

a

lMrűhelyeink fejlesi:tési
livet; tematikával mű
sik,elresen megvalósult a

iilll tti,,,, abb bevr:nása
tehetséggondozás folyama

l\z érdektelenelcb
bevrrnása még kihíviis szán

l(iennelkeclően miagas

renclelkező gyermeknt
liza |szolgiilat pszichr

llacs;mány Rita ál
renclelkezrésünkre.

Százszrcrl;zépl Óvrrclá ]l l ntézményi Értékelés (20líj /2lll1.1') | 18, oldal



Minden ó,vodap
csoportjában
tehetséggyanús
feltárását,
folyiamatosan.

Továbbra is

óvodánkban
fe|ismerés;e (

Rajzpályáz:at
délután segriti

további mrrti
gyermekeknek (

Ezek az eredmt
is va nnak ,uuebla

. szazsz(,rsz,ep
o hu, fel:;oovi.I

6

:dagógus a saját
v,égzi a

gyermekek
lgés;: évben

hagyomány
a tehetségek
s elismerése.
|s versmondó
a felismerést,

,ációt ad a

s a szüleiknek.

nyek publikálva
ljainkon:

lvik.lapunk
rpunk.hu

Eredmér
visszacsa

/ek
:olás

A fogadóórák idejét
dokurnnentálják a kolleganők,
írassérlk alá a gyermek
gcln d,v,iselőjével!

(Csoprrrl,napló, egyéni fejlődési
nap|ó,-kclnzultációs lap
harszrrá lerta)

Gyermek

HH: 18fő

HHH: 5fő

rérleIle rrt A nevelőtestüle
gyermekvrídelm

csoportjában.

A székhely,en és

kienrelt lkoordi

gyermekvr!delm

őu készítik el

beszámoldikat
jelzőrendszeri ér

Szoros k;rpcs;oll

Csa!ád és

Szolgálattal é

jegyzőasszonrry;

Szolgálattal.

miinden

felelős ar

tagja
saját

a telephelyeken
nátora v,an a

felelősöknek.

az összegzett
és eljárnak a

tekezletekre7.

rtban állunk a

Gy,ermekjóléti
s Központtal,
l, Védőnői

Tármo gailó ren dlszerü n k műktidik,
toviáb,lcra is a leghaték:rlny,ablr
megoldÉis az lenne, h;t

vi:;szar;á ll ítanák a gy errrrek,lédelmi
fele lő:; nrunkiakört.

A ,,:Sziilőii Klub" folyta,tásia, annak
ellenére, l"rogy l<evés az
érdek,lődő. Célun k: A szülői
felelő:;séig tudato:;ítása a
tapasz:talatlan szülők

ó

7

bben a rnellékletberr a Tehgtsé[l n
bben a mellékletberl szereprllő gyet

lg bes:zámoli,jérban
beszámolóban

Óvodlík Értékelés (2O18,/2O19l) 19. oldal

visszac:§atl:,lna lt

életl<ornerlLrl,

megfelel{i {'o,rmában a
gyermelkrrerll.



A gyermekek rendszeresen
járnak óvodába, nem jellemző

az indrrkolatlan hiányzás. A
Felsővárosi Óvodába mindössze
hárorn kiscsoportos gyermek
nem .járt rendszeresen, ők sokat
bete6;eskedtek.

esetben olyan
kisgyr:rnrekkel kapcsolatban
kértük a segítségét szociális
segítőnelk, aki csoportban
nehe;len tud együttműködni,
szükségtl van az egyéni

foglalko;ltatásra. A szülő
beleegyr-,zésével, már több
alkalclmmal foglalkozott ezzel a

gyernrel :kel. Reményeink szerint
sor fo61 kerülni a gyermek
pszicholrágiai kezelésére is.

A beltegség miatti hiányzások
esetében leadják a szülők al.

orvosi igazolásokat, de sajno$
előfondul, hogy nem gyógyultan
érkeznek a gyermekek, esetleg
begytigyszerezve. Més mindig
megoldatlan ez a probléma,

A cigiíny, gyermekek szüleivel jó
a kerpc:solata az óvónőknek,
rendelzetlten, ápoltan járatják
gyernrelrleiket az óvodába.
Cigány gyermekek száma
i ntézrnérnyün kben 20 fő.

A Var:kor Óvodában 2 gyermek

helyzretű, az ő esetükben az

óvodaperdagógusok állhatatos
munk,ájá nak, ösztönzésének
köszönhető, hogy rendszeresen
jártak a 13yermekek óvodába.

A szülÉik sok önkormányzati
se8ítség,et kaptak szociális
gondjaik javítására.

táj,ér[921.,15sa, segítráse,

A kirendelt
murnkatársunk venczel !
tarrulmányai miatt néha h
egv-egy héten, de sok se

adott egy-egy í
felkutatásában, e

a nyitó szülői
szakértőként
8yr:lrmekcrrvos m egh ívása,

szor:iális neht
beilleszkedési neh
mel11oldásában.

A gyertnekorvosclkkal
vádőnői hálózattal :

ka6lcsolattartásra törek
ki,vetkező nevelési év etekor

nessza
tnyzott
ítséget

eges

esa

letre
rVos-,

5zázszorszép Óvodák lntéznrényi Értékelés 20. oldal

halmozr:ttan hátrányos



A ty'ackor (ivr

gyermek ingy,

Felsrőváro:;i ór,

gyermeke knek,

óvodában 839,ó i

dában minden
,n étkezik, a
rdában 89%-a

a vasút utcai
lgyenes.

3.)

nevelési

Anyanye

Kiernelt
erületrek

vi nevellés

Óvodai ltEltte él;;

helyet fo13;lal e

neveIés.

Minden (

alkalmazza i
drámajátékokat,
vannak
személyiselgfejlet

A csoportok l

fektetnek a l

mindennapi nl

marad el,

külön rrreselkui

létre az ,ávi

letelepedrrek a

nevelőik, meglhi1

a pillanatokat
mesepárn;ákkill,
kel (a meséknek

A legfontosal
használt m(
beszélgetéls.

A gyermekek i§
párbeszédeket,
nyilatkoznak, si
mondókáznak, 1

játékokat i:;
óvónénik,

Szép szokása a

játékok elraN

beszélgetéikör, ai

milyen napjuk 
1

hogyan érezi
hogyan visellki
folyamán. ,A

önértékelési
képességeikel:
gyermekeknek.

A versmon,dó

rjnkb,en kiemelt
anyanyel,ui

;vodapedagógurs
báb es

tis;ltá ba n

azo k

sztő hatásaival.

1agy harrgsúlyt

, mes,élésre", a
1ese sofrasern

ckókat hoztak
inénik, ahova
gyelrmekek és

:té tr:szik ezeket
mesegyertyával
egyélb kellékek-
van illata is).

]b, legtöbbet
ldszelrünk a

énylik ezeket a

örörnmel meg-
rkat verselnek-
l picikkel ölbeli
játs;zanak, az

csoprortoklnak a

lodása utáni
hol rnegbeszélik
,olt, ki hiányzik,
:ék magukat,
ldtek a nap

beszélteltéssel
és vr:rbális

is f ejlesztik a

délutárT,

Anyanyerlvi játékol:, d rámajátékok
alkalrrra;:ása még lr:ifej r:zettebben,
móds;lertani rnegújulásra
törekvés;, hospitálások más
kollegánál.

Szülők rrendszeres tájékoztatása a

gyernteklek anyanyelvi képes-
ségeiről, logopéd iai fogadóórák
megtiartiása.

Óvodiák Értékelés (2018,/2019)) 21. oldal



szülőkktll közös ,,mesélő est"
nagyon hatékony és inspiráló
szülőknrrk és gyermekeknek
egyaránt.

A beérkező kicsiknél sajnos
nagy|)n sok kései
besztldindítású, a beszédhibás,
cumi,val élő gyermek.

keve:set beszélnek a szülők
gyerrnekeikkel, sajnos a TV és
tablet mondja a napi mesét
sokul<na k.

Egészséges
életmódra nevelés,
mozgás

Elkészült - a Mozgást megújító
m u nl<a közösségü nknek
köszcinhetően - a módszertani
segédanyag második kötete. Így

ősztől mrár a középsős korosztály
hoz is forgatható lesz a

gyerrnekek egyéni fejlettségi
szintjérer építő, azt figyelembe
vevő, kcloperatív, differenciálási
lehetőségeket nyújtó füzet,
kiadván,/.

Toválrbra is járnak a

nagycsoportosaink úszás-

oktatásra, ami valójában vízhez
szoktatás. külön tornára a

Felsővárosi lskolába és a

Közprrnti lskolába, a pirtói
gyerrnelrek a községi lskola
tornatermébe járnak,

Multifunkcionális pályánkon
minden igényt kielégítő
eszkö,zp;ark van (labdafogó háló,
felez(í háló, bóják ugróbékák,
labdák, koordinációs létra...
kosárlab da palánk, focikapu....).

Bozsik programban való
részvételünknek köszönhetően
sok úi eszközt kaptak óvodáink.

A" lVlocorgók" ].5 db gyermek
kosárlabdát kaptak, a

A mezít|ábas ösvény elk,

Vackor Oviban, terve;
Felr;ővárosi Óvoclában
megvalósítást.

A í:elsővárosi tele;lhelyre
udl,ari játékot, n
terrrezünk a kcivetke:
költségvetésbe,
elhiasználódottak a régiek.

A fészekhinta helyett
aszllalokat és székeket
vásárolnunk, így ez a pr
eltcllódik a követke;:ő évre

Melgtörténtek az

!sz ü lt

zük
is

a

a

a

két új

ászókát
ő évi

mivel

sajnos
kellett

ojekt is

eszköz-

Százszorszép Ó,,rodií k lntéznrényi Értékelés (2018/2O1 9)) 22. oldal



Felsr5ovib;rlt il<ét új trambulin
érkezel,t rilr:; ttrrtr:j,lricikliket ll:aptak

a gyermek,ek.

Ez évben a Felsővárosi Óvoda

,,Ép testben ép lélek"
projekthetet valósított ffi€g,
amiben az egészséges
életrnódra hiivták fel a

gyermekek és; szüleik figyelmét,
tevőlegeseln, gondol-kodtatva,
tele jó és izgalmas programokka!
fog!alkoztattá k a gyermekeket.

A nagycsoportosok számára
EFOP pályáz:atunk keretében
családi elgészség napot
szerveztürrk a Bóbita óvoda
udvarán. A kihívás napján
minden ovisunkat

=,,]tlloíI&a:221057

Minrlerr r:i,lrcldij,rlkban kialakított

hettrek a ]q}/€|t,lTlekek ha6;ymát,

retket, ill;l,tl:rs,;rtl]ldfűszereket, így
a tudettcr:ll k s;,:r:lrmelőkké való
nevellés;ük ] :; rntlt{kezdődhetett a

Gazcla kör ; eíIiii,s;égél,rel. S ikeres

fejlesztések az egészséges
életnród feltételein ek .iavításá hoz.
(sporteszközök, trambulinok,
futóbici]rlik vásá rlása ),

A \/ackor telephe lyen nem
valósrult meg az ud,vari ivókút
költségvetési megszorító csomag
végett. A jövő évben bízom a
pirtói fenntartó tá mogatásá ban.

Az adott csoportok munkára
neveléset, rend szeres kert-
gond<rzása heti rendszerességgel
valósuljcln meg.
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A gyermekell
mérése

Az órvodások fejlődési ütemét
értéklelnünk és mérnünk kell.
Minden egyes gyermekről egy
úgynevtlzett fejlődést nyomon
követőí dokumentumot
vezetünk, melybe rögzítjük a

gyerrnel< fejlődését szolgáló
intézkedéseket, megállapí,
tásollat, a további fejlődéshez
szüks;éges i ntézkedéseket.

lndokolt esetben kezdemé-
nyez:tük a szülőknél a

szakszolgá!atok diagnosztizáló
vizsgiálatának igénybevételét. A
mérési rrred mények összesítése,
elemzés;e adja az alapját, hogy
kiszűrjü|k azokat a gyermekeket,
akik ttanulási zavarral, súlyosabb
fejlődési lemaradással küzdenek
és fejilesztésre szorulna k.

A viz:;gálat elvégzéséhez a
Diagnosztik us fej!ődésvizsgáló
rendszer 4-8 évesek számára
eln elrezrásű pro8ramcsomagot
használjuk.

A törvényben előírt (2O{2OL2

(Vll1.31,) ErúMl rendelet 63§-a
szerint a félévi mérések
folyamatosak, melyek mutatóit
nyilviín 1lartjuk.8

Lr:gfonto:sabb módszer
rrr egfigyelés és bes;:élgeté

Tórekedr,rünk kel| az

felilődési naplók egysé

átlíithatóbb vezetél;ére !9

A naplól< ez által könr

áttrekinthetőbbek, illetve
r(i!:;zterülrgt kiragadása ha

vi:;szakereshető egy s

vap;y ellenő rző szánlára.

k:p a

egyéni
gesebb,

ryebben

egy-e8y
marabb
zakértő,

Együttműködés
szülői közösstlggel

A sikeres szülő -pedagógus
közöliti kapcsolat kulcsa a

bizalom, amiben mindenki
elismeri a másik szerepét,
hozziiértését.

ldén tavasszal is megtö
sz:ülői ellégedettst|gi kt

kiarJása, majd kiért
cs;oportornként, intézn
ös:;zesen,

rtént a
rdőívek
1kelései
rényileg

8 részletesebberr a nrellékletben lélr,í fejlődési mutatóknál
9 részletesebberr a nrellékletben lér,r5 lnt,ézkedési Tervben
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Úgy gcln,i|c julll, hogy erre ffii,
pedagógt-llt;ok nnaximrálisart

töre|kszürrll, és; it szül(íi kérdőívek
visszajelzriisili uttián egész évbern

fokozottarr, rnég nagyobh
odaf igyel,i!,s s el v,ettünk rÉiszt a
tájéllozta1ií:s llan .

A :;zülő i h o;:;láálliisban sok
minden nr egváltclzott! A
gyerekek :;;z:ü leli so[< mindent
elvárnak llr!lürrk, vis;zont az ő
oldalukról rniír nern történik
meg ntirrcleln e:;etbern a

tájélrloztatt;i:;, :;r5t a kapott
informáicir::,klat s€ olvassák e|.

Pedilg varr .iril nrríikő ,weblapun|l,

e8y-1-3g!l rnilrlrr::, köztisségnek a

közössélgi r:,lrlalon zárt csoport is

került |étrrelhollttsra, ami na8yo1,1

is kedr,lelt| a szülők körébenr.

Ezeken í1)7- c,nline felületeken
fényképellerl,, információkat,
ajánlott cllrlal,:rkat os;ztun1.1 meg
gyor]san :;ziinnukra. ldőben
eljuttat.iul: a megfelelő
informárcir:!k:at több csatornán
keresztül, sz emélyesen is
szólunk, nrr:!gi,; gyakran elmarad
a ka6lcs;c lartfelvétel, a
közrr-.műk,iiid é:;.

Ez é,ybeln it; ls<t k proBram/
előarJás;,

dulárs

íl1 u kirán-
ilt t rl ra lh: l§eszélgetés

törtélnt a

szakremberii
s;:ij közösen.

vehette[<

volna igé n yhel szüllők, de az

azoktól jött,érdeklődél;
akiknek és nyugodt
csa lá d ba rr

gyermeke,
edik

Mindhárorn óvo{ánk sikeres
jótékonysági estfken és bálokon
van túl.
http ::" / / szaz:szo rsle povi k. l a p u n k.

A feladatunkat jó,l tudjuk,
továbbra is |biztosítjuk a

lehet(5ségét, hogy a szülő
elmondl"rassa gyernreknevelési
problémáit, mi peldig bátorítást,
ötleterket adjuk a megclldáshoz.

Az elviírások nagyok velünk
szemben, de ha a szülőknek
maguknak kell tenni
gyermekükért valilmit is, akkor
sok minclen elmarad.

A problrimákkal küszllödők nem
jöttek ell. Aa érdektelenségge!
való szembesü|és arra sarkall
minket, hogy még szorosabb
kapcsolatot ápoljunk a szü!őkkel.

A mindennapi tájékoztatás
működik a weblapunkon, zárt
facelb,:lok

faliúrjságokon,
cso1lortban,

I
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A v'asrit utcai óvoda szülői
közössége és az óvoda-
pedagólgusok közül Varga
Ferencnré, Borbényi Károlyné és
Horti L;ászlóné a Nőnapi Bálon
látványos tánccal örvendeztette
meg a nagyközönséget.

A sztilők egy csoportja
rendszeres támogatói óvodá-
inknak. Örömmel segítenek
projerktekben, Föld napi
virágült,etésekben,,,Mesetúra"
projerkthetiinkön szerep|ést is
vállaltalr.

Eredménl/es:;égi
mutat,óin k

Bozsik Programos fiaink kivá!ó
eredrnényeket értek e! az idén.

A tárncban szintén sok
tehetsélgünk jeleskedett:

http : [l:;zaz:,Zq Isz e povi k. l a p u n k,

Lr:igfőképpen a megfigyel
elgyéb tehetségfelismer(
rtlnlmal, pályázaton
rér;zvétellel illetve a n(

nrutatók alapján törté
n,y,ilvántartások,
fi.iggvényében a trrvábbi
intrízkedések.

A tehet:;égműhelyek na

elg;yéni bejegyzésrrkben
hrtltőek ail eredmények, si|

Si krl re k : http ://szilz::;zo rsz€
p J r] k Jt ull?nq{ ul = b l og§6;

éssel es
prog-
való

veltségi
tnek a

ennek
tervek,

plóiban,
követ-

lerek.

povik,la

22L136

h u/?rry2d u l =b lclg&a=22 1020

versmondóink szintén kiválóan
szerepeltek: a házi és a városi
rendr:zvényeinken is:

http:/1l1;_zaz:;zolszepovik.la p u n k. h,ll:t,t : / / szazszo rszeOovi k. la ru nk.h
h u /? nr <2d u|= b l qg& a =2 2o7 39* u,/ ?'rncld u l=bloe&a= 22 108

httB:// :;zazi, zo rs? e p qvik. l ap u n k,

h u/?rn<2d u l =b lcre&a=220800

A rajzpályázatunkra a sok
tehetsél3es gyermekünk
pályárzollt és nyert, A Szőlő
csoportrlsok nyerték a Merkbau
Kft. áltial meghirdetett alkotói
pá|yárzatot.

htíp :,l / :tzaz:;zq rszeloyi k. l a p qlk
h u/?nr <2d u l =b l clg&a =2 21,09 L
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5. Az dorlgozói közössélrye

Szervez
m

N

ennek
Méltán

projekth
projekth

sZerep

felélrítérsü nk

biztos;ítását.

nem r,,iíh,oz:rrtt. Köszönjüll Kiskurnhalas v;irosn;ak a kö:zhasznú

A;: u r:lvi;tlon rís a konyhában végzellt munkavélgztlsüknek
intrenzitással és hatékonyabbarr tudnak rJarjkáirrk részt vállalnitően rnagyobb

gondozó kálc;rn.

kl az eltelt tl,v,el< alatt olajozottan nrűkörJő, eredrnényes csapattá
dott. Kcizös fel,előssdr6r,,)t rr;1||3|gn;. a pedagógiai lfeladataink n,reg;valósításában,

elisme és éntr!kelem. Az §r,,, v,ér;tlt,t lel,retőséiget l<aptam, hogy jutalma:láss;al köszönjem
meg a többlrllt feladatokat: és a magas sz:irrtű :szarkrnai nrunkát. A, szakmai
mu r|kb,en jól tudrltl|ll €|,8\,üttműködni a tagclk,5zives;eln dolgr:lzniak együtt,
talá Mrunrkacsoprrrtjairr[,lra is.ilellernző a csoprcrtkrerativitérs és a |belsrí tr.rdá:;átadás.

Támoga ko|llégáim tclvábbl<t!p;lését, rás nyitott v,agyok egyéni elképzeilríseikre, hogy
kapjanak önma6;u1,1 rnregvalósítására, képesstlgeik lkilrontak,oztatására. A

munka ág vezetők és a ,,1|eanr'" tagok a félév végéln lis; a ne,v,etlési él,végérr írásos
formába adtak s;zámot a,z elvdllg;zel,t, nrun|lájukról. Töreksz:em elrismerni munkavégzésüket a
sokféle f nregfeleléls mii;rtli rllf;iradiás ell,ensúlyozására, Arra kell fi6lye nenn, 1rogy az
e8yenl lkek és az óvodai érdekek jól működjenek egyrrlás me!lett, í:gynnás munkáját

tartsuk, és egymás s;zakmai útját segítsük.

kultúránk fejlesztri:se Jlrjzös fr:ladatunk. A feladatol<kal teli mindennapok közé
olyan p kat is be krlll illesi2l:€:ni, amellrek lazításra, 1'eltöltőiclésre, egymrást segítő
besz kre ardnak lehretris,i!61r,:t [ilrben a ne,yelésii Élvbeln i:; krjzösen vártuk a K.arárcsonyt.
( i vacsora) a klrrek s;;i:ij1,1ttlrsnat)okat e8yüitl, ürlnepe|ttük, csalátli tlsennérryeknek
közösen
hónapba

örvenc:le;ztünk. 1-eljes rjolplr::r;rói iállományurT}rl idérr határorr túlrir utazott június

, ahc,l Magyarkaniz:ll;;iiri riv,odapedagógus,ollkal találkozhattak és es;zmecserét
folytath l,z értekezletelinlltln rrrindig vannak színesítő prclg;ramok és régi kollégáinkról
sem fel kezünk meg, hi:;zen ,t\dvent körnryékén nyu6;díj;rs kollrágáinkilt l.itjul( vrlndégül. A
nyári ás el(ítt közös kerti si.it5gle[rllssel üdvözöltük a ny,arat, a vakációt,

Szép, ehan1;1olt projektlret,tlkel valósítottak meg az civodiák, útgy, rnint,,lVlihrálynapi
Vásárhét"-Pillangórll szervezésékl,r:ln, ,,,lillatcrk vilárgnapja". lRr-,ndkiivül tartalrnas ,,Érzé|r,enyítő-
hét" volt a Körte csoportnall k,r:j:;;lönhretően. M,ézeshretek vlrlllak minclen ó,vodában, amikor
mézeska :l;ütrjttek í'elnőt1,,c,r: pl7enmelkek, majcl jótékrrrry,s;ági r;iitivá:;árb,an eladták a

t. Adventi Ünnepklör köt,retkezett, lezárva az évet a ,,Madiarall Kinrácsortyával".
Sikeres

htltően az elvtlg:i:,eltt rrrunka büszkesé5;gel és elegedettséggel t,ölt el minket.
az ,erredményekhe;z rrial,::i i:rgyéni hozzájárrulást, ötlrll,ek€t, rá:s lehef(i5{ggm szerint

eseh,r:!t"- Maci csopr,,,11,ol;rcrk prcrjekttervezés;e által, rrrajd kö,vetllezeltt a F:arsangi

a rÖtO napja, a VÍZ vilá6;rrapja, a Marjarak érs Férk napja a ,,,M|agyilr l(ultúra Napja"
Egé:,;zs;ég-hét ,,Épl tr*stbeln ép lélek" címmel a ljzamócásre[< forgatt,ókciny,ve által

Mindenk számiára élmény volt et az izgalmas év, óvodárrk jó híre nőtt, helyi TV-ben
nk, két újságban is írtak rrílunk, hírt adtak óvodáinkról,

A nyári jiítársclk mindenkit elégedettséggel és tiröntrnel töltött|3k el, elindultak az
a csloportszobiá k :szrir pítésrlii.ötletel

{ntéz nn rlrnyi Éntékeléis (201,8/2019l) 27. oldalSzázszorszép Óvodiiik



Az év végi jutalrrm motivérlóan hatott a dolgozókra, melyllen differenciált,an,
részesült.

mindenki

Az ,,Ellenőrzési Naplót" idén is kiemelt szempontsclr alapján vezettent, Ja

látogatásaimat örömmel fogadták a munkatársaim, sőt l,1érték is, hogy rnenjek
M i nden ki hez: elj utotta m, segítettem, serkentettem, motíva lta m őllet.

hozzáj u k.

A nevelést-oktartást közvetlenürl segítőket a munki:rkijri leír;ásukban elvá
ellenőriztem, néha szúróprób;rszerűen is vezetőtársaimntal. A karbantartókat szi

alapján

Ez évbe is vo lt trlrítésmentes EFOP-3].9,2-L6-ZO17-0000ll p;á lyázat humánerőforrá fej lesztő
képzés ,,Erőisza)< és konfliktus kezelés" témában őss:tel, ,,[\4agatartás, fi mzaVar,

hiperaktivitás kerzelése" Konferencia április 8-án. Októ]rerben és; februárban há

továbbképzésen vettek részt z1-4 fő kolléganő a munkatelrv :;zerint.

,,Máskép;renr íel|ődő gyernrekek óvodai nevelésel;: il;z óvodás gyerrnekek körében
eIőfordul,ó pszichés zavarok felismrerése és korrekciórja fi:igyelemzavan lls s

kezelése, az együttnevelés lehetőségei" - a kkred itá lt to,vá b b ké pzés

ideje: 2018. október 17-:18-19.

létszám: 4 fő
időtartam: 30 óra

m napos

,,Cselekvő, frelfedező tevékenység szervezésének módszertana
továbbképzés
ideje: 2OL9, február 6-7-8,
létszám: 4 fő
időtartam: 30 óra

az óvodában" - kkred itá lt

ranyagot
kra.

részesü lt
y Áron

lgyekeztem a k,clleganőkert rnindig időben tájékoztatlti az eseményekről.
kaptak az értekezletek témáirrál, a feladatokra mindig elegenrdő időt hagytant

ldén is kapott ní,.,ós elismenést egy kolleganőnk. Dózsa [irikil ,,Pro luventute"
május hónapbarT. A Szilády Áron Társaság által alapított enrlékérmet a
Gimnázium clísztermében v,ehette át. Gratulálun k kolleganő n knek I

Faddiné Horváth kriszta

csordás lstvánné
Barniáné Szabó Mikor Miírta

Peda gó gu:; / h elyettesítői

Borbénvi károlvné
Barniáné Szabó Mikor Miirta
Faddiné Horváth krisztilrra
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A Felső
szoros ka

lskolával és a Kiskrlrthalil::,i Reformértus K,ollégium Közponl,i Áltirlános lskcllájával
Iatot ápolunlk, ar Fi:tz:*kils lskolával a Tehr:tségeket:;elgítő'T'anácskcr;zások

kapcsán zorosabb lett az együttműködésünk.

Az va |ló együttnrűlrörrl| til:l; r;ti lj a :

6.1.

a

a

oA
oln

júliusban
számára,
akar
fog a

óvod ar -it; ko la átrn en et rrrr e6;l lr:i n nyítése,
intéznnények kö;zötti l lc,,n n u n ikáció erősítésel,

le;rettség m i n ér I l: red nn ényesebb me6;va lósítás a,

yrrlnk metreclzs;lillrli:si,l,.ió hírének megtartásia, arrri közös érdtlk,
of tok kapcsoldidár;a, egymás segítése.

Ezek m ásának mórdjn i :rr saakmai megtleszélé:;ell, közös mrihrllyntunkák, a

tapasztalatainak me,g be s,zérlése,,

ped

ást, krövetően is; nrlorllorn lkéivetjük a 6;yernrekek ereldntényeit, A:l e6lyüttmríködési
ások :;zerint elll;it.rlg:rt tnk egynrás irrtézrményelibe és korrzul|tál,unk a
.Ll.^l .},^ 

^ 
í+^^Á,,. i1,1,^t;a n ítónérnikke

A követ ő nevelési évben kér,c|,iji'vr::l iíllítunk össze az iskolák részére, melylcetr a 6yermekek
ről, a;i:ok sikeres/siker1,,i:llcrrr iskolai beliá|ásiíról is l.:éndezünk rnajd,, i'gy az: esetlegesképes

hiá feltá rása megttirtrl! rr ii k L0

Az isko beiratkozások alkalnlávial minden általános isko|lárril széleskörű tájékoztatást
kapnak a . Az iskolál( pro!;|)e|ktu$ait/ beharangozóit krlszs;rág,gel kil,esszr,ik 1';lliújságunkra,
weblapu

szirkszolgár!at

A Sza irntéz és kollegáival jó ka;rc:;olatr:,t áp olurrrk. Sarjnos a

hozot1| K,öznevellési ti:l ítárs több m unk,át fog adni a Szakszolgálat
minden visszarrt gyermekről szakértői vrilerménlr kell, ha még egy évet

miariadni, Az iskoli;r vonatklozó szabály nriatt a leterhel|tsrige növekedni
és az OH-ni:rk, is ő birálja el a kÉrrelmreket, nert a;: óvodavezető

a mellékletben lévő lrltézlredési Tervben

Értékelés (2018/'2019) l 29. oldal

6. Kapcqolatok

lntézményünk ;il helyben s;lok,,iil;;oll;

átadása szóbeli, digitális, 116g,1 1lli,t :,iíriill

Partnereink tájrrlkc,ztatás;iit és vré ,e

fel ü lvizsgá|j u k, vi :;:;z:acsato l u n k ril s; tl'eii l r

tá.iékoz:tatja ]tülsií partnereit (az inforrmáció

leheltőség;einrr,lk hiztclsításiát: 1|olr/anratosan

amit kell,

Százszorszép Óvodérk



időben
ják

fejlesztő
óvodapedagilgu:;a a gyermtlkel< adminisztrációs ügy,eit, felülrlizsgálataill m les
figyelemmel kísélri, a Szakszolgálat szakembereivel együttnrűködik, és jó kapcso ápol.

6.3. GyermekvérCelem

Gyermekvédelmi jelzéseink a következők voltak:
o 2o!9.jarruárr hónapbarr a pirtóitelephely megbízotl, vr:zeltője tájékozatcltt egy estvérpá r

higiénés elhanyagolts;ágával kapcsolatosan. A Giyerrnekjó,léti Szol€;álat

megbes;lélv,r a csaliidnál rendkívüli látogatást tett,ek, az anyát figye tették
kötelezettségeire, felhívt;ák í'igyelmét a következmt!nvrgkre, ha gyerme]<eit el
A gyerrrrekek pár hétig g;ondozottabban jártak ó,vodábil, de ismételt

|ja.

mutatko,;lott, amikor újra jelzett az óvónő nekem. ,Az intézkedésről vis atolás
majdérkezett, a gyermekek védelembe vételének eljárása megk,e

véd elerrrbevételü k is.

o Gyerme|kvédelmi jelzést adtam le a család és Gyernnellri<iléti lszolgálat felé 20 9 március
Szolgálat22-én egy Felsővárosi óvodás gyermek igazolatlarr hiányzásai miatt, A

segítséget nyújtott, í=elszólitották a szülőt gyernnekeke rendszeres óvod ba járási
katárs, akötelezettsége teljesíl:és,ére A kisgyermeket felkere,:s;lte a családsegitő m

hiányzás;t igazolták, a gyermek rendszeresen jár óvodába .

o A vasút utcai óvodából gyermekvédelmijelzést nernr kellett eszközölni, prob
volt a nelveltlsi év.

A Család és Gyrrrmekjóléti Szolgálattal szoros kapcsoliatot ápolunk, kösziinjük
védőnőknek az órvodai beiratk,ozások utáni gyermekmegltalálásokat, jelentéseiket,

6.4. Közművelőtlési intézmények

A közműrreléíriési lntézménryeket rendszeresen látogatiuk a gyernrekeinkkel, n tartják
a bérletes színházi előardásokat, filmvetítéseket, ntel,y ekre a középső- portos
korosztály mindig elmegy, sol< élményt szerezve. A kor;;ri lll,v,asóvá nevelés kieme en fontos

A BTMN-es gyermekek száma nőtt, igaz ez köszönhető a korai felismerdtsnek.
elkezdett fejlesztések által a gyermekek optimálisabbarn l'ejlődhetnek, idő|ben el
majd az óvodát és iskolára éretten kezdik meg az alsó tagozatot. Óvodán

számunkra, így az óvodásaink;at rendszeresen elvisszük a Ki:inyvtárba, Nagycsoport
minden gyermekünk olvasója lesz a Martonosi Pál lQpltvtárnak. A Könyvtár
mesemondó,, versmondó versenyeknek is, a ZÖL-HÍD E6lyesület egyéb rendez

aeses

amentes

késa

koru kra
ad helyet
ányeinek,

mehetü örömmel

" rétre

ahova a tehe,tséges gyermelktlink örömmel beneveznek;, töb,lcnyire elismerésben ilnek,

A városi Mrúzeum értéknre€;őrző tevékenysége a múzeumpedagógiai fclgla
élmények ov,isaink számára. Rendkívül izgalmas és ni:rradancló interaktív
zajlottak a Br:rki Galériában és; a Thorma János Múzeumban egyar;ánt.

A Csipkeház közlrlsége szintén óriási előny számunkra, ahová bármikor
fogadnak minkel.. Az idei nevrrlési évben a Csipkeház belsői átalakítása,
nem tudtunJ<: menni az épületbe, viszont a szép parkját hrasználhalttuk, a

kimentek gyerm|3kein k.

ént, így

i8a zi

lk
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e iíByazott játsz:,,,,,it tilrirulás közmíivelődtlsi lrrté;lrnényeirrk kirlálcr szakrrraiságát
szönjri.ik a lehetőségellt, ,toviilrbra is élni fogunk velle.

6.5. rtó

A fen al j,á l<apcsolato1, á6lr:Iurr,l. A t15rvényes nnííködés t!rclekéklr:rr el3yüttmrűkö,désünk
szoros. l 61tyi és v€zetőitaníelr,lp;lrelet zajlott int,ézmérryünkben, il 1.enrrtarl,ói interrjúkból
l átsz i k, ősziin,te, partneri k;lplcsrllirtot tartunk fenn,

Köszönjü Kiskurnhrerlas Poilgármr,:l:;t,eré]nek, Fülöp Róbr:rtne}< a tánrogal,;ast, ;r felrijításhroz való
pozitív áállá sát, a képr,ri59|fi talslrii Iet munkájiít.

r rendszeresen rrrr,:rg;jielent értlekezleteink,en,, tám,:r6latás;árl:1,1 biztosított
. Kösz:örrjük egész rávi n"rurrkiíját.

és s;lia krrnliiil i Teamelk

Önértékelési Csoport

Az idei Éivben 4 f§ f rurod;lpedagrígus önértlékelérsét végeztülr el Az aclatgyűjtők,
dokum melelrnzők, interjúkr:il:;i:íl,őlrl rutlinosan végeztéll ferlaclatul<at, a f,ellttöltésben, a

felület h segíi:ik ;a t il plrrl., fl Hymé|st.

2018 óberélren vezetői taníel[j6,yelet, majd norremberben a teljeslkörrí intérzményi
ön is rmegtörtént. Ftlll<rá:;z:,,jrItünk a 2|.OL9, március;l l,anfeltigyeleti ellenőrzésre.

Juhász
bennün

Mindent
nevelési

murl

az inforrylatikai felülr:ll,en r,i:rBzítettünk. (irrtézkeldé:;] terv rnelléllletlben). Az idei
fesziitertt volt a nev(|lőtest,ület és a l:sopoil sz:írnérra is, A,lezetői ris intézményi

tanfelü s;r:akaszában soll ftllirrlaturnk vrllt, a határi,cl15k bet,arrtá:;ár;t oda kellett
figyelnün soro]r1 kívüli mergbes;lt! é:;;eket kellett |beiktiatnunk,

A szülői <límatelsztek eredmér!,,í) íld[!,!o11 jó lett. A sz:ülők elágedettek a;: ór,,odiiban folyó
, a gyermekek jól érzill rrla6;rlkat az óvodákba, szeretllek óvoii ába . árni. Elégr:dettek
móds;re rekkel, a z óvcr d ;rp ld iagógusok lbánár;nródjá va l.

A :-oktatást közvetlerrül :;,:ltsitőh: közérzet eredményei a;lt mutatják, lrogy a dajlkák úgy
érzik, az óv<inők nem ibe,::si,ilik meg elrlggé a munkiijukat, jiclbb;rn s;zeretnék, ha
bevonná őket ar c:soport esemÉitti,eilklllre, igrínyelnék a visszacs;tto|lást nrunká,iukról.

i tr:rvünkben
nyitotta és őszintébb,

ft_,larlatkrÉirrt tűz:tük k:i az e6yüttrnr]íködő képesség í'ejlrrsztését, a
l<a plcsolilt kia lakítársát, ar dajkiák murrk,ájárrak fc,ko;lottabb

éves beszámolói a nte lékletbenr

ellenő

Értékelés (201,8/2019l ) 31. oldal

s;lakma i maguk ,alakítjiák ki műl<:r:irlési k(:irülcet, cinálló
dolgo;i:nak. az intézrrénvi rcélolr 1l'igyt:ltlnnbe veltelével



A munkaközösstlg elérte az érv elején kitűzött célját. A mr:idszertani segédianyag ült a

középsős korcsoport számárar. 
'!019. 

szeptemberében mirrden csoport kéilbe a a team
munkájának gyümölcsét, a gyernrekek egyéni fejlettségi s:rirrtjére építő, azt e vevő,
kooperatív, differenciálási lehetőségeket nyújtó kiadvérn1, második kötetét. Mód
igyekszik s,egít,lni a mozgásos tevékenységek tr:r,l,ezését, szervezését,

rtanilag
gya korlati

megvalósítá:;át.

Korszerű, változatos eszközlhasználatot, gazdag játt!kötleteket ajánl mind
foglalkozáshoz. Projektközpontú, aktualitásokat figyelernbe vevő, kreatív,
módszereket biztosít.

A Swot analízi:;t kielemelzve meghatároztuk és a nevelőtestülettel is me
gyen geségeinkett, lehetőségein ket, a következő nevelési év 1Feladatait12

7 .2. Mozgás megújító Mun kaközösség

A következőí nevelési évben a kis korosztály terveit készíti el a munkacsopo
összefűzve, [iiad,lá nyként, lcel ső segédanyagként m inden c:;oportna k13.

7.3. Tehetség pclnt

Mint regisztrált tehetségpcrnt kettő éve működik intézmrinr,,rünk.

Megtörténte|k a tehetségntűhelyek tervkidolgozásai, majcJ az ön.iellemzési lapok
tehetségszűrő nregfigyelési s;zempontok szerint válogatás csoportonként. Párhu
szülőkkel is kitöh;ettük a kérd(ííveket.

ltük a

mozgás
atív

sz i ntén

iadása, a

amosan a

dunk oda

Elkészi'tettük a s;lülői elégedettségmrlrő kérdőívet is. Ez;zel :szeretnénk látni, ho érté kelik
a szülők a mrűhg|ygk munkiáját. lt) kérdésből álló,0-5 ponli5lterjerdő pontozási s tudnak
ezen túl válilszolni a szül(ík ;az adott kérdésekre, mely,et a műhelyzáró napon
kitöltésre a tehetségcsírák szüleinek.

A második félévben a ,,Tudóslla"'Tehetségműhely kiterjesztér;e megtörtént, a vas utcai és a
felsővárosi óvodások részére" Hétfői napokon a szülők stlglt:;égével a kiskunlralasi
is a műhely rnunkájában részt vesznek.

Halász Péterné ellvállalta, hogy a jövőben együtt dolgozz:ák ki a műhely tematiká
a telephelyek közötti átjárárst ;a szülők bevonásával.

és segíti

lntézményürrk jövőbeni freladata a terület kapcsán: a;: akkreditáció dokume mainak
kidolgozása, a,,Tudóska" Telretségnnűhely kiterjesztése lk:iskunhalasi óvodások
feladat ebben a munkaközöss;égben tevékenykedők rés;lérel (nerr kimondottan a

tartozó téma, drr elvállaltéik a csoportban tevékenykedő pedagélgusok) az egyé
naplók egységesritése/ az i ntézkedési tervben m eghatáro lotta k sze ri nt.

l2 éves BEcs beszánroló mellékletben
l3 munkaközöss;égell éves beszárnolrji a rnellékletben

Százszorszép Óvodák ln,téznrényi Értékelé:; (201.S/i O].9I) 32. oldal



Minden
A pirtói
Csipke
dolgozói is rneghívtuk, akik <jrönrmeltöltötték el a délelőttöt a gyerekek között.

Továb is tenrezzük intézmér"ryünkben az évi egy-egy alkalonrmal tartandó előadásokat,
dramati lásokat, mivel a gyerrrrekek számára óriási élrnény, a felnőtl,eknek pedig
csapatép hatiissalvan.

7.5. ikáilciós Csoport

lephelyen kiálltak az rivórrrők adventkor egy-egy mesedramatizálással, bábozással.
lephelyen a karácson},i nresében gimnazisták segítették a darab sikerességét. A
Óvodában a ,,Télapó kesztyűje" című mese előadására ;1 n,lugállományú

Weblapu
honlap
mutat,

A behi
lehet
honlapj
hozzá nk.

Legakt
online
pedig 13.

életkora 7 év és 1tS5 nap
l L',76 cikk jelent rneg. A

volt a beszámoló összeiíllításakor. Sztlptember óta
weblapszerkesztők aktivitása emelkedő tendenciát

Jellem
vélemé
munkánk

a látogatók száma is nlagas.

oldalak többnyire a facebookhoz kapcsolódnak, ezek a mergosztások teszik
hogy olyan érdeklődéík i:; elolvassák a cikkeket, alrlik esetleg célzottan az óvoda
nem nyitnák meg, dle a fbcebookon lévő rövid, fipyelemfelkeltő link elvezeti

ob a C,sipke Óvoda volt €;9 cikkel, mely köszönhető az intézményvezető konkrét
kíró munkájának is. A trels;ővárosi Óvoda témájában 59 hír jelent me|3, a Vackorról
Mindhárom óvodát érintő b$jegyzések száma 35.

az inl,ézményi weblap, egti-egy nap L2-281 között van a látogatottság száma.
n hétvégenként többen n|vitják meg az oldalt. Vendégkönlrvünrkben pozitív
ek olrrashatóak, örömmel nyugtázzuk, hogy elégedettek a sziilők szakmai
<al, szelretik a kommunikációfrak ezt a formánját isla.

]

a C,sipke Óvoda volt €;9 cikkel, mely köszönhető az intézményvezető konkrét
író munkájának is. A trels;ővárosi Óvoda témájában 59 hír jelent me|3, a Vackorról

k éves beszámolói a

Éntékelé|s (zot.s,tz9191 
1 33. oldal5zázszorszép Óvodi:ik



8. Tanügyi felladatok

2OL9/2O2O-ars tanévre megtcirténtek a beiratkozásokl. Mlirrden óvodánkban túlj lentkezés
volt. Akik elr"rtasitásra kerültelk, azok a körzeten kívüli gry,errrrekek voltak, akiket lező volt
felvenni jogszabályi előírás arlapján, azoknak tudtunk herlyrrt bi:ltosítani. Pirtó
2OL7-es szül,etésűeket, akik még nem töltötték be a harmirlCik életévüket, el kel
viszont a Bóbita Óvodába felvételt nyertek.

A nyárra nrindhárom óvod;ában festés, karbantartás, íerlújítérs és takarítási feladatok
végrehajtásra kelrültek. ldőbern elltolva, szakaszosan töft(lntek, e:leknek a mu knak a

kivitelezése , így ilz ez idő alatt zárva tartó óvoda gyerme keit rnási]<l telephely tudta ogadni,

E tanévben is jellemző volt, hogy egyre több szülő ktlri g,yermekének nyári elyezését.
rsa, illetveGondot oko;: a fi]agas létszárn nriatt a dolgozók szabadsilr6;iínak időarányos kiad

Ú1 kiscsoport lesz a Szőlő Csoport 24 fővel, a Pillarlgó Csoport 22 fővel, a V,

Napocska C.soportjához 3 mini korcsoportú kis§yermelk csatlakozik, íEy
csoportlétsziím tisszesen 29 íő.

Minden tanürgyi feladatot irdőben, határidőre te|jesítettünk elz évben is.

9. Nyári éllet

pancsoltak, kirándultak. A nvár folyamán baleset nern ,1lrj,rtént, a napoziissal
szabályok betartásra kerrjlttlk. Sajnos erre a nyárra - a csapadákos máj
szúnyoginvá:lió volt jellemző, mrelyet a fenntartórrak többször jelez

eredményeképpen a nyár második felében már élhetrlí vr:rlt az udvar, a szú
lényegesen csökI<ent.

A délután pihenőhöz minrden óvoda kapott egy-egy velnrtilátort, mely segít
mozgatásávarl elviselhető h őm érsékletet biztosítan i a cso polrtteremben.

óvoda
ott a

voltak aezáltal év vrígén a szabaclságok torlódása. A pedagó6;u:; k:olleganők ruga

szabadságoliisi trrrv összeállítársánál.

A nyári tervelket minden pedagó5;us r;soportnaplójában röiliz:i'tett, a projekthetes
használták a témák, tartalnrak összeállításánál, Szivliin,iíny-hét, Vizes-hét, B
Pillangó projekt, Madaras-hét és sok séta, tapasztalás törttlnt a nyár folyarnán.
megvalósítás;ában a Felsőviírosi Óvoda jeleskedett.

A gyermekerk ;r nyarat tarlalmasan, örömmel tölttjtt€!l(:, so]rlat homo|koztak sara lta k,

atos
miatt

Ennek
száma

a levegő
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2. I dési Terv (tanfrllrligyelet során megállapítrcttak szerint)

L.

3.

4.

5.

5.

7.

8.T

9.

10.

tL.

L2.

13.

MeIlékletek

analízis 2OL9

rmelkvédelmi besl á nnalló

ER összesített intdlz nrényi táblázat

lői kérdőívek kiértlt!kelése

Önértékelést'll'Érrnrrgató Munkacs6port bleszámoIója

j ítti l\4 ul nr lta kcizösség beszÉi nnolró,ia

m un kaközö ssé:g értéke!ése

eblaprszerkesztő k llt r::szá rnolói

utcai Óvoda, érres bészámoló

lsővárosi Óvoda, év,es beszámotó

lkor Óvoda, éves bes:lámoló

esztő óvodapedagógus beszámolója

14.H nre rőforrá:; fej l e :; zl é s i e red m rlnye i rr k- lrlé pzé se k

l nrtézrnr riin yi Értékelés (2018l2019) |5zázszorszép Óvodjrk



melléklet

!NTÉzMÉNylSWOT
zoLtll20L9

pedagógursok szakmai elhivatottsága
megújulásra,laló igény és képesség

hagyomá:nyol<, szellemi ség;

kompetenc ialbj l e szté s

WEB oldal
önképzés
projektekben való munka
szakvizsg;ázo tt pedagóg,usclk

hatékonyan együttműkö dő
óvodapedlagógus parok
népszeníség a városban
természel. közeli, tapasztalati írton
szer zett tevélr:enykedteté s

sikeres jótékonysági vásárok és bálok,
partyk
jól működő alapítványok
együttműködés a szülőkke,l
regisztrált Tehetségponl,
j ól mtíkörJő tehetségműlrel,yek
színvonal as p,rojekt-hetek, proj ekt-napok
esáétikus, jól felszerel r5vclda udvarok
multifunl,1cionális pá|y a (Felsővarosi
óvoda)
családi ntrpok (Vackor óvoda)
sikere s p iily á,,zati lehető sé g ek
kihasználása
EFOP pdlyázat, humán erőforrások
kihasználása

o elbi

oIK

.e

o SZu

itástrec;hnikrei eszközök alka
els,zllr:,z:ök használata

rrr rltir,ál ható dol g<lzók

clrrika hozzáállása tt

lelr]i rnódszer megtalálása a
kezelhetö gyermekek

nlő lr:terheltség elve
brr" kézműves szolra hi
,[r való kényszeres

ásl, lnely a külsőségekre

!p a nevelő testületen bel
ntegtartása, mely nem
i örömöt mutatja (feszí

],,5d,j!s, szabad játék
|g(]s;ségén€k alkalmi sérü

vagyonvédelem
rig usrrk hangszeri tutlása,

-zenei megújulásra törrek

indig a

Erősségek Grien pe sri,s,r:]h;,



. céli

. tov

. jógy
válás

o val

.nY

. mé8

os pály ázati lehetősd, gek,

i műlrelyek létrehozása
hatdkony PR tevékerrység
segítök aktívabb be1,onása

(írott és digitális íi
képzdsek önálldlan)

széles ismere,tllijrl::
segítése, mentoráliisaL)

]k sikeres segítésr:,

orlat megosztása,

ttudatosságra nevel,ósi

szalimai napok és c,sapa

i érték]<özvetítés, őszintesé g
l, nyitottság, más s:i

, szaktanácsadók selgí

i és csoport projektek tioly
ól telnulás (bemutatci

.ozáscrk) kooperativitás

intési lehetőség a
ivitásra serkenti (iket

, projektek, beszélgetrl,ktir.
azűj irányok felé

i szellem további erő,lsí

partneri érdektelenség
időhiány,
túlterheltség
korosodó nevelőtestület (egyszerre sok
nyugdíjba nrenőt kell majd pritolni)
korosodó testület (betegsrjg nriatti
hiányzások)
pedagógus 1>ály a néptelerredése
oktatás során szerzet elmrjlet és a
gyakorlat ktizti távolság
frissen végzettr;k pályaelhagy,ása
szülői tapas:ztalatlanság, gonclatlanság
társadalmi j elernségként j elent|kező
türelmetlenség, rohanás
fenntartó váltás, szakmai függetlenség
szülői (anya.i) elhivatottslrg hiiánya
egyre növekvő gyermek |étszám
adminisárációls teher megnövekedése
nem óvodaérett gyermekek silámának
növekedése
a dolgozók egészségügyi
veszélyeztel.ettsége

Í:rtékelés (20 lstl20lt9))
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Vasút utcai (ivoda adatai:,
- Gyerrneklétszám: 72|, fő
- Halmozottan hátrán;los helyzetű: 0 fő
- Hátrárryosi helyzetű: 2 fő

- Sajátc,s nevelési igényű: -
- Átmeneti nevelésbe vett: -
- Gyernnektlt egyedül nevelő: 8 fő
- Nagycsaltidos: l1 fő
- Cigány származásű:4 í'ő
- Tartór; beteg: 4 fo
- Ingyenes,átkezők száma:6l fő

B eille szkedé si, tanul.ás i é s magata rtászav arr al : 13 fő

vackor Óvoda adatai:
- Gyernneklétszám: 29t íii

Halmrrzottan hátrány65 helyzetű: 2 fő (Vén
Hátrányosr helyzetű:!) fő( Szekeres Rebeka,

: 18fő( 3 várakoz(l)

amini. Jónás Erik)
l-oretta, Szécsén;li R

Szécsrjnyi Dominik, PtllaZoé,, Ardai gyermek )

B e il le szkedé si, tanu] ás i é s magata rtászav arr al ő: :} fő
Sajátc,s nevelési igéttyű:2 fő
Átmerreti nevelésbe vett: 2 fó
Gyernnekdt egyedül,nevelő: 2 fő
Nagycsaliidos: 11 fő
Cigány származású: 1 fö
Tartós beleg: -

Ingyernes ,jtkezők sziima,.29 fő

Felsővárosi Olvo, da adatai:
Gyernneklétszám: 1 2:I í'ő

Halmrrzottan hátrarryos helyzetű:3 fő

Hátrányosi helyzetű:i8 íő
B e ille szkedé si, tanu].ási é s magatart ászat arr al

Sajátc,s nelvelési igéttyű:2 fő
Átmeneti nevelésbe vett: 4 fo

Gyernneket egyedül,nevelő: 8 fo
Nagycsaliidos: 34 fő

Cigány származásű: 15 fo

Tarlósi bel,eg: 4 fő
Vidékről lrejáró: l fti
Ingyenes,ltkezők sziíma:l 07 fo



Gyerm

Vasút

kvédtllmi jelzések -

tcai ti.ivoda:

óvo,rlánkba járó p1;,,e életkörülményei többségében ártlagosak, családi
az átlagnáll .jobJbak. a szüliík lképzettek,, szinteekintefében a könülnrérny

r an munkilhelr c,, l\iIl ró gl,ermekek 83"Z, -ának (lt|liezé lse térírtésmentes.

ben a tanévben aiI évhez viszonvitva rnegnőtt a I]T]tűNl-s gy,ermekek
SZama. a gyerekekrrrelk robléma" leküzdése érdekében korrepeltálásra, illetve
di iált fejlesáésre l,an sz:ii anrit fejlesáő pedagógtrs segítségével valósítunk meg.
Sajnos
szülők

re tiiibb gyermekné:l tlapa alható egy-egy terület|en hiányosság. amit jelzünk a
é, de sokszor ők nem ebben, szégyellik, lrogy ilyen a gyrlrmr;kük.

gyermeknél hogy a szülrik tulhajszoltak, a rohanó
a szülők réslz:tlről idő jut az odafondulásra, a gyerekeikre való

osztatl figyelemre. A közös t! együtt tevékenykedések helyett az o]kostelefonok a

,játsz,ő pajtásai".

előrr: felmérhetetlenek, a ,kezményei annak, trogy a gyernrekek egy digitális
világba letnek bele. Az ag,1,i,ejl l megkezdve az információk befogadási módjáig
ml kihat a virtuális élettén, y számukra kicsi koruktól t;ermészetes közeg.

gyerekek nevelése jri,l,irl b energiát, figyelmet, l.örődést kívárr. A mai gyerekek
ugyanis , hogy a !§zern kinyitásától megkezdve ingerek sol<asága éri, amiből

imulálva" legyen. A gyerekek a szülőtől ennek aegyre és több kell, hogy ll

ingerszintnek a ítését várja, és ez azon tűl, hogy ne;m kis feladat,
rensetes konflilrtussal is jár.

inos Llok szülő esik alrba hibába, hogy a gyerrnLeknek nem szab meg világos,
egyérte ű, a gyerek hosszú távú it szolgáló szabályokat. Nehéz a gyereküknek nemet

így a kapcsolafukban ln 91 irányít, ami megnelrczlíti az óvón,ök nnunkáját. Ezek
nehezebben alka.Lnra:ill nak az óvoda szokás és szabályre,ndszeréhez, a

óvodai hiányzások cll<a az legnagyobb részétlen a betegsé51, eg;yéb okok nem
szoktak

óvocla áItal szervezel,.t eken a szülők nlag1, számban. lel,kesen vesznek

háttér
minden

résá. A
hogy a

lők}lel az óvodapedler6;ó

k bizalommal forrlul
kifej ezetten j ó kapc srrlartot ápo lnal :. A:z a tap asztalat,
a pedagógusok felé és a tőltik kapott tanácsokat

me ják,e:rzel is mélyítve ru iiködést a gyermekek érdekében,

óvocla orvosál,al és a jó kapcsolatot ápolunk, a gyennekek szűrése
mindig megtörténik.

yerme kvrídelmi jellzélllsrll il tantlvberl nem kellett élniink.

Bllrbr!nl,i lK árolyné
óvodaperlagógus

3. oldal



Felsőr,árosji Ó,yoda:

A BTMN-s gyetnreklétszám még mindig magas, a slz,lilórk egyre kevesebb mi gi időt
töltenek együitt gyermekeikkel.. Ehelyett a számítógép. a televízió ,,neveli" a gy

ből. de a
ovábbra
ressünk

együtt, ennek me;goldására. Miisrészt, egyre eredményelselbb,e,n szűr.itik ezeket az et, ami
viszont pozil;iv váItozás, mi,vel ezek a gyermekel{ rneg;kapják a számLukra

Ezeknek az eszki:,zöknek a tudatos alkalmazását nem le]het lliL,v,onni a gyermekek éle
személyes kapcs<llatokat, a sztlretetteljes, meghitt együLtt.llétr:l| nem helyettesítthetik.
is feladatunk, hogy erre a pro'blémára felhír,juk a szül,ók fi;o;yelmét, és megrrldást

A gyennekek r,endszeresen járnak óvodába, nem .iellennző az indoko,latlan
Óvodánkba nnindLössze három kiscsoportos gyermek nem .jár rendszeresen. Egy
Gyennekjóléti Sz:olgálat által ]kirendelt szociális segító segltségét is igénybe véve
családlátogatiisra, szociális he,lyzet felmérése céljából, A nrásik két esetben is

fejlesztéseket, ho$, minrjl könnyebbé tegyük s:tá:rruLl,ra az iskolak.
nagycsoportos koru gyermeJk islkolaérettségi vizsgálatára :is sior fclg kerülni.

hiányzás.
tben a

r került
ítséget

kértünk, ezel< a:z ügyek iis rendeződtek év végére. ]Eely esetben olyan k el
kapcsolatban kértük a segítség;ét az említett szociális s;elqítőnek, aki csoportlban zen tud

Három

már több
gyermek

együttnrűködni, szüksége van az egyéni fogJalkoztatásla. 1, szülő beleegyezr5sével,
alkalommal fogla,lkozott ez:zel a gyermekkel. Reménye,ink sl;zl;rint sor fog kerülni a

beg;yógyszerezve. mindig

úiködő

pszichológiai kezelésére is.

Nagy segítség, és a gyerme]kviidelmi rendszer még ereilnr.énl,esebb működéstlt teszi lehetővé,
,, akihezhogy intézményr|inkben jelenL van egy szociális $:la.datirkat ellátó szakem

fordulhatunk a pr,oblémás esietekben. Segítségét igénybE iri r,,esszük.

A betegség nriatli hiányások esetében hozzák az orrlrosi

hogy nem Elyóg,yultan ér]<eznek a gyermekek, esötlcg
megoldatlan ez a probléma.

ig,arzolásokat, de sajnos fordul,

Általanosságtlan elmondható, llrogy a szülőkkel jó a k|pcscllatunk. Támogattt,
intézményünl,1 sziilői közössége.

A cigány gyermekek szüle:ivel jó a kapcs olata az óvt,nríkrr,l.k, rendezetten, ápolt járatják
gyermekeiket az <jvodába. E,gl.üttműködnek az óvónőkk:el, íil,ntos számukra a gyer
élete. EletszírLvonaluk, és élr;tvitelük láthatóan javulást tnutaLt a.z elmúlt évekhez ké

óvodai

adnak.Emelkedik az:oknak a gyerrnelleknek a szálma, akiket átntenel.i, vagy tartós rrevelés
Már a bejövő kis és középső, csoportokba összesen négy ilyen lkisgyermek jár.

Szők,(!rré P ki N{ária
s

4. oldal



Az óv
foglalk

A csal ok támogatása, a családi nevelés kiegészítése a,lapfeladatainll körébe tartozik.
Azoknál a családoknál, akik s;lr:rciiílisan hátrányos helyzetűelk, elváltak, c:sonka családok, a
sérült rmekck (érzelmileg, testileg{ szellenrileg) fokozottabb cldafigyelést igtinyelnek.

ban a gyermekl,édeler1 kapcsán felmerült problémákkal tölbb szinten is
: ó vodapedagó gus, gyerr|ekvédelmi felelős intézmé nyv ezető.

:dirgógusok a hátrany]os helyzetű, halmozottan hátrán,yos helyzetu és

esetén i
etett gyermekek sorslárnak plakulását folyamatosanL figyelemmel kílsérik. Szükség
emzé:st készítünk a ,crsaládról. Az esetek írásban vagy szóban tört.énő jelzését a
intézmények felé a gllerrne{védelmi felelős teszi.

>lgozőra vonatkozó fi=lad|atqk óvodánkban: Személ,yes adatok vÉ:deltne, titoktartási
ég. l\ törvény betartása ,{z egyéni bánásmód elr,ének érvényesíté,se. Személyes

megíble

kötel
tás. A rászoruló gyr:rmek|k hatékony megsegítése, minden esetben a gyermekek
m előtt tartva.

enlőség biztosítása tmirrd{n me$különböztetés nél.kül kell részére a jogait
i

a

Védőnői
óvodánk

veszély íetett gyermekek sorslának
llemzé:st készítünk 3 rcl§;álár

ulását folyamatosanL figyelemmel kílsérik. Szükség
Az

Minden

érdekeit

biztosí i).

ápolat
gyerme

Óvodai

egyéb p
van szü

Óvodai ntegrár;iós program: a rlla,{a , beilleszkedési zavaral küzdő gyermekek között
olyirnok is, akiknek,ruis,:ll i problémái mögött a részképess(:gi z;avarok mellett

ichés és szociális lernlelsilet problémak is állhatnall. FIa a gyernteknLek fejlesztésre
|ge a megfeleló fej szakembert kérünl,1 ful. SNI-s gyermekek együtt

neve SNI-I; az a gyermek, akii szakértői és Rehabilitációs Bizottság s;zakvéleménye
alapján
organik

i, ét,zékszervi, értelrn.l, fogyatékos, autista vaí]y a visell:edés fejlődésének
okra visszavezethető 1,arttis

us, fejlesáőpedagógusr segít
súlyos rendellenességével küzd. A gyógypedagógus,

tárjuk fel a kudarcok lehetséges ol<ait.

szolgá lattal folyamattrs an latbarr állunk, havi egy alkalonrrnal látogatást tesz
. területi védőnő: Kislsnt! Adrienn.

Fog szűré:sen résá vettünk 2C|l 18 fovel, a vizsgálatot Dr.Véha lrén végeáe.

védelnri jelzőrendszer óvodánk, egy alkalc,mrnal jeleztr)nk, a Család és
Gyerme jóléti Szolgálat felé, egy érpár gondozatlansága, elhanyagoltslága miatt. Az
l l visszacsatolás érkezerrt, család védelembevételénrlk az eljáriísa ;megkezdődött,

védr;lem alá került a . A családban kettő gyermeket nevelnek. mindkettő
. Fó probléma a gt, elhanyagolása, illetve a magas igazolatlan óvodai

hiány Sajnos az ővodábajárrris to is akadozó. Az egyiittműködér; a szülők részéről
mondható. Rendszr:resen
, Rrrrházatuk nem fblel ;

testrnéreteihez és do.hriny u.

iális segítő munliatáirs l részí az rivodai életben,

elkésnek a fejlesáő íbglalkozásokól. a gyermekek
az időjárásnak és nréretükben ne:m igazodik a

Kilssné Papp Edit
óvodapedagógus

5. oldal



Jelzőrendszeri értekezlet össz;egzése:

Az értekezleten elhangzclttak alapján az alábbi,
megállapításokat, ígéreteket szr:retném kiemelni:

,inté:rmérryünk szánlára fontos

Anrennl,itren a Bajzri íjzakértői Bizottsághoz
gyermeket;, akinek az orlajutása gondot okoz, a

]tl 1blülvizs gálatra k.ülden olyan
iskurnhalasi EGYMI ( speciá s iskola)

segítst! gél; kérhetj ük, a vizsgá|at lebonyolít , lte,lyben. Ha több vi Varo

gyemrek l,an, ide jörmek Bajáról, elvégezni a vi 6;álatot.

Szintén az EGYMJI cllyan SNI óv,odai
gyermekeJ<et várnak, alcik a későbbiekben

,::lindítását tervez:i, á olyan
gi jintézménybe, (<ivodába, iskolába)

integrrllhatóakká válhartnak, de a nagy
megfelelően fejlődni.

il.;odai csoportokban tudnak

Ígéretet kaptunk egy olyan konzultáció
pedag,ógusok a gyermekorvosokkal me

intéznrényben is problémát okclz,

re a későblriek ahol a

l}ret,jill a problémáikat. M
a gyernrekek betegen,

1s

vel több
esetleg

begyógys;lerezve, vagy, félig gyógyultan é az; óvodába.

Az in.tbkrrmmunikációs eszközök gyermek rílta]L:i használatáról
konzultácjó, hogy tisztában legyünk az
megoldástlk keresése a cél.

l, a probléma kezel

Kiskunhalas, 2.0l'). május 30,

Szőkéné P ki N{ária

egy
,A

6. oldal
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Szl,zszonszÉp
6400 Kiskunhalas, Vasút ut:a .2.

Telefon/Fax:77 /42
OM azortos ítő: O27567, 1li54l:1.57,2-:L-03

Szülót rB.nnőívnx ,rÍ]KIlL.ESE

inté:zmérryi
201 8l19-es

1. Kiscs|Dport

,1. lMli alapján válIsztot ezt az intézménl,t?

l

l Pozitív vélernényt hallottam l lrje j{rt a test

§l Semmit nem tudtam róla tNyílt napon is

is közel varr

15.) melléklet



2. Gyermellke d szempontjálról fontcrsnak érzi-e a
a lád látclgatást ?

fontos f lrlern fontos

tással elégerJett volt-e?

TPbb figyelrnet igényelterrr volna

él

c



4. Megsz.ere eliie az óvónőit?

5. Szívesen jár k:e a csoportjába?'

l lgen l Nehezen ívesen ntarad § változt)

3. oldal



7. Az

yermel<e amióta óvodás ?

Önállósodott, fejlődött

ön gyer egítélése szerint, rTennlri;6l szorul
gondozásra?

! Segítséget igényetl, dre szükségleteir jeh i



13. Kap-e r:legendő inform§ciót h;a llrárdez - gyernreke
ől?

dai
életé

L%

l lgen l Ne

9, A szülrík nevelési s

:;zeretnék tudni

8y€};lnek-€ d csopOrtév{l?



].0. Részt ve s szeresen a sz,ülrői értekezleteken?

3%

n lNem lHaszncsalc

1"1. Mi l gyerrneke ínesél otthcrn?

2%

ményezések §l ívtindenről §§ Sernmiről ! Egyéb

\

l Játék, tarsar, tti.tenesel

I



12. Újra ezt az iát,v,álasztaná?

13, Figyelemmel

Nt:nt

civrrdánk honlapjiít?

Nr!hány cikketllgen iNem



]"4. lsm,eri-.e ort szokás-és sza bá lyrendsztlrét?

l lgen ll Nern



2.Költépsőscsoport

1. érezz,ejótmagát
2. készüLljörr fel az islcoliíra
3. minél többet játsszon

4. helyes viselkedési szerbályok
5. sokat mozogjon
6. barátrrkat találjon
7. érzelrnile,g fejlődjön
8. beszédkészsége fejlő<ljön
9. önkiszolgálása fejlódjiön

].. Szerel.-e gye eke iába járni?

l nagyon sz,eret a ul, de szívesen marad

2. Mit tatt az óv,clda bb í'eladatának?

hezen

olltos

9. oldal



4. Nevelési problé

3, Milyennek í't,r:!li vodába n folyó nevelő-ol<tató munka
zínvonalát?

jó l elfogadható

kapcsolatba n llap-e segítséget?

10. oldal

l igen l Nincs neve nem kér l§l nem tudnak segíten



5. Kil"rez fordul segíts a prrrblémája van'7

! lrárme|yik óvónőhöi: l dajkához §l llit eg,yik <ivónőhöz l! szülőtá

6.A. L;átclgatja-e ren ai: óvoda honlapját?

li§en !ne|m



[Véle Bny a hronlapról?

l sokzínű l nagyon tetszik

eke,;soportjának légki)rét?

ll ttrhi:r inlr;r

7. Mijellernzi

1.

2.

3.

4.
5.

. barátságos
:ljes,.lvrJ wJ

biztonságos
i6lorú

,t2. oldal



8. Nlilyennrek látja a cs rt llcrziisségét?

lfigyelmesek, udvariasak. l sr-,k, de az óvónők elrendezik

9.A. Hogyan fejlődött nriióta óvodába 1ár?

lsokdt l kevdset

13. oldal



lődés,
llósi,i,g

lmi f'ej

inkább a fejliidést?

olata a,z őt kölrülvevő felnőttekkel?

őket lelfogadja őket

1ZÍ|{:1o

;nLikáció

10. Milyen a

l4. oldal



11. Elérgerdett-tl az óvo{a és lárJ kapcsolatávi;rl?

L%

1"2. Kap-e gyermeke elég t, o rJ|afi gyelést, tö nőd ésf,
egyéni

l igen, mind|g I ált|lában ig,en

15. oldal



.,^.

13. Kap-e el§gen ációt g,yermeke óvodai éiletéről?

l többet szeretnr!k tudni

1,4. Mennyi óvónők bá násm ódjáva l, ner,,elés i

szereivel?

l igen

elége

! eiégedett

_t6. oldal



1_5, Meg tuclja-e beszélni és revét
nol

2%

tr iElen, mirrdert esetbe

leit,
?

blémáit gyerm

l7. oldal



ag},c§opor1|

1-. N/leg[<a z óvodától, amit várt?

3%

Il ig.cn, ltöbbet kaptam E rrem

2.5;terrlt eke óvodába járni?

hezen indu|, de szívels;en marad

l8. oldal



3. Kap-e ellel;gendő inform ern"lelke óvodai élretérő

l igen, elegendőnek tartom l 1:ö,bbet szeretnék tudni

4. Meg tudja-e beszélni é leit, problémáit gyerme
ó

2%

l?

li5lr:n, rnindcn esetbe n lelmondorn, de ívestln ,veszik 
ff§ Nenr,

l9. oldal



EVer
bá ásmódc,t?

5 " Ta pasztalta-el eke egy,{n iségé rnek megl,e lelő

8 egyáltalán nerm

6, Szí

2%

-e a nyílt nap,okra?

nagyon örülök, hogy részt vtlhetek a gyermekem kedvéért § Nern tartom s,zükségtrsnek

j](]. oldal



Xiig,yclrncsek, udvariasa ll nem

8. Részt vesz-e

rt kiizösségét?

de az óvónők elrendezik n

n a szülői ért?

a cso/. lVlilyenek látja

sak Gl Hosszúak

||31%
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I

9. ön sterint

10. E|egenrlőn

ke felkélszült-e ;rz iskolá ra?

hiányosság;okat l ncnr

-e az óvodai prro§ramokat?

többet igényelnék

2)2. oldal



11.A, lsmeri-e a fejiesztő dargógus munkáiát?

11,B, Merrn,yrire tarrtja ha l: a 1[ejlesztő pedagógu
m

l elégedett l t §l nerrn elégedett

lifen rnc[
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12. Figyele séri-e óvodánk honlapját?

nem tnéhánycikket

],|4. oldal



lQ
og

melléklet

ségM inőr;ég;biztosítálsi és min eszltési rnunkali
Br:lső Önértékelést T' .lvl.urrkacso

Bns
2|]1 8-2019

- Kiskunhalas *

2019.



A Belső

o

o

a

Novem

a

O

a

a

Január

o

a

a

o

Támogató Jll,í

hó:natrlban

öszönl,öttük a tagokat
munkacsoport vezetó.ie i

e\/eS

atiiroztuk az előttrjrrrk á
,elarlatainak k ioszt;ásllirer

,umetrtumelemzé s, interj rír,

bizt<lsi,tott
tésben.

S WO".l analízis tük,réb r.:rr

leteit.

Október hónaplLrlrn

o ínyi önértékelés
besz:élése

lőkkel készített interjir eJ

usokkal készített inrre

melemzés el

hóna;rban

intéznrényi önértékelÉis

tevékenysége

a Minőségbizíosítási és Ininöségfejlesztési
a csoporttagok elfbgadtak.

és sor kerüüt az önértékelési í'olvamat
,k tájékoáatása, kérdőíves felmelrés elindítása,

lkenység látogatás, adtttgl.űjtő).
gok, hogy seg:ít az informatiktri feliileten a

a 20 I 8 -20 19 nl;velési év .kienrelt fe j lesztési

kérdőívek, fi:lalJatok leosztlilsa, határidők

lvégzett dokunrentutmelem zés ek i. r;merte:tése

leten

solódó intézkedési terv elliészítése, melyet
iaiva[.

ül segítők (daika nénik) kl.ímatesáeliet.

vét kiosztottuk, a dajka rrénik kit,)ltötték,

i év II. félévé,ben önértékellésre kerülő
elindításával kapcsolatos fel adattokat.

jse" llitirtékeleii;e
önénékelésre kerülő pedagógusol< önértékelési
feladatok meghatározása.

o

o

Decemb r hónapllran

intézményi
í:nk ismertetni a nelve

pban,

lülvizsgáltuk a nevel(imunk
lülvizsgáltuk a szülői k.érclőí
nevelést közvetlenül

itöttük és ki(!rt,J [,lt:l

gbeszléltük a 2018-2019
5gusok önértékeléis;:i fo11,

Február apllrarr

iúk ismertetése
vek kitOltése az ir:Lli

lői k.tímatesáek kios;ztása,
2018-,2019 nevelési él, II. ft

íi yamat.ának elindításával

Már,cius plranL

oF lés az intézmérqzi
rrtációk összegyű{ tése

ói interjúra szülők tájié

a

a

o

o

o

nevel

jnvi önértékelés

2. oldal



Április hónrlpban

o Inté:rmé_nyi önértéllelés tapasáalatainak
o Fejlesztendő területekre intézkedési terv
o Intéirkedlési terv ell<észítése

Május hónapbarn

A Blllső Önértékel,ési csoport munkájának á ilrlt!se, é:rtékelése.

SWOT analízis készítése. gyengeségek, erósségek, lehetőségek,
lt feladatai.meglntározása. A ]kör,etkező nevelési év ki

Távlati <:élok megfbg;almazása.

On ért,ékelés ek tapas ztalatai:

A 2018-19 tanévben négy pedagógus kenilt önérté
végeái,ink.

lésre. illetve intézményi

Ea követőerr került sor 2019, marcius hónapban az tanfelügyeletrre.

,5nrji,rtékelésre.

nrepJbeszélt időponto,kra
vezel:t5 segítségével el

nLeghallgatása a teljes dolgozói állom
ai napon ebben a
,,szátnára.

Az i.ntézményi tanfelügyelet minden gutsit érintett. A dok
ö ssz,e gy irj töttük, átlad ruk a tanfe lügy előknek.
Az értékelés után a fe,,jilesztendő területekre gcr,;ltuk az intézkedé;si

szélélse

a

o

A perlagógusok lelkiir;meretesen felkészültek
A haLtári,Jóket betartották, a dokumentumokat
Az ,5nértékelt pedagógusok az inlézmén

Az intézInényi tanfelügyeleú ered

Intézkedési ten,:

l komlletencia: r:soportnap ló korszenísítése, önérték

o 5 éves örrértékelési ciklus végén az önértékel
o csopclrtnapló korszerúisítése: bővítendő, fejlt

a

a

o

ták.
tették az

előadás

a

a

Önfe_ilesztési terve]l, ntelyet feltöltöttek az OH lrcnlilpjara.
Az ijnértékelésben réisávevii pedagógusok
h atár:,időre fe l t o lttittél,1 a dokum entunr okat.

tr:nk/ijukat elvégeilél,:, az űjtők

Az ö,rrérl,ékelt pedagól3usok jri eredményt é el azl öinérlékelés során.
Az )L:nté:zményi önértékelésben minden kol k.i.,,,ette a részét. lntézk
készítettünk a fej lesztJhető területekre :

o cl;op<rrtnaplri k,orszenísítése
o fcladatok újra leosáása az egyer|lő lete
o k,)zösségi tudirt, az intézmény iránt

ltstlg; elvének betart;ásával.
lrljan,itás növelése, I]nnek érdekében

cl;apaterősítl5 tréning szervezése,

hiányok pótlása, kiiegészítése, Az úi napló
tartal,mi elemek bedol gozásával.

eiinek is.mertetése

i_islszegzése

öss;zegzésének elke!szít
tartalmi elenrek

az űjlatiáLrrirk, fclrmái anak kial

3, oldal



6 kompe
készítése

oL
oF

zmény en belüli S za.l lrlrai S zab ály zat e ],k é szíté s e
naplóbanospitálások jelölése az új,

lenőr;lési napló kibőT,il;ése a udvarosok murrkrájának ellenőr:léséve l

ia: Külső partneri eJ|é visszacsat<l lás; kidolgozlrsa

ígedettségi kérdőíl,ek, kiértékelése (ivenként. Sz:iikség esetén
tézkeclési terv készitése.

tencia: Tárgyi környezet, i fejlesáésé,re vonatkozó irrtiézked,ési terv

frastrtrktura fej lesztési terv
i nregbeszélésekrő]| íbl készítése, rveblapon tr)rtérrő kétiranyú

urrikríció
oJ T eszközök fejlesztése, k,rl irányos továbbké:pzése, önk:épzése

ia: Elektronikus n.y,ilván umentációs ren,Jszer bevezetése a szakmai
munka kumentá l ása tertil eíénl

.c ílirányos önképzés, más i j ó gyakorlatának nnegtekintése

szültóii kliirrrla rnényeinek isnn ertetése

o

o

4 kom
hospi

o

a

o

7

A szülői

A szülő
o

Fo

Fejlődést nyorncln kö mentumrck egységesebbé tétele

lsében is egysrlges, dokunlerrtáció lt!trellr,rzásia.

ejlesztó pedagógus réls:z:ére: kérése a POKtól.

ia: Beiskolázást ktiv,:ltőe agy ,ek eredményeinek nyonlon kö,,retése

érdőír, összeállítása az isko eljuttatása az iskolákba. kié:rtékelés
más nyílt napjaira, és .ló kölcsönös lát,ogertás

tencia:: Munkaközössrjtl jogköre, Ilázi bemuíatrik sze:rvezése,

ímate,sztek eredmén), e

elégedettek az óvodlában

, szeretnek óvodába jiimi,

tartjlik a családlátogatást.

aI, a gyerm,ekek jól érzill mag,ukat az

családl íbntossága, anna.k dok
Pedagógiai programjában is megjr:lenik a

tudják beszélni az óvórrőkJrel, elegendőA szülő

Elég a nevelési módszerekkel, bánásmódjával.

veszrek, hasznosnak t€ilíják ezeket az
együtt

Nagyon ntos, hogy a csoport yrendszerét a szültik 91%, isrneri, Ez it kérdés
csak a ki ál jelent nneg, mindhárom korosáálynál fel lehetne l,enni eá
a kérdéstmert a tapasúalatok nenr mi mutatják.

,onynak tartjak.

problémáikat, észrer,,éttl

kaplrak, ha kérdeznek.

A szülő érteliezleteken

Aíq peda;gógus munkáiát i

4. oldal



me gerő,sítést muIrkáj ukról.

Kiskunhalas. .20 1 9. május 30.

kommlrnikáciő az óvónők-dajkák között nem mindi nregít,lelő. Igénylik a

Az óvoda honlapját látogatják, figyelemmet Utent az

Nevelést lrözvetlenül segítők klíma

A klímatesztekaztbizonyírlják, hogy a dajka nPnik ú

eléggé, nem tirdják mik.or, milyen progr|m. e

Intézkr",dési ttervet készítettünk:

. Dajkák-trvodapedagóg;usok (felsővárosl óvor
képességük, kooperrác iójuk fej lesztése. nyitc
dajklik részérő| lelkiismeretesebb
esetnregbeszélések, dajkák munkájának rend

. Óvodapedagógusolr: részéről a dajkák haté
egyéni beszélgetések. Ennek érdekében:
kiemelése, megkös;zönLése.

. Óvórrői ,,risszacsato,1ás, megbeszélés a dajkák
érdellében: feladatokkonkrét megne ,el

2019-20 tan(lvbe,n önértékelésre kerülő
o Szők(iné Pataki Mária
. Simc,n S:zilvia
o Muhrsl kata

2020-2l tan(ivbe,n önértékelósre kerülő
o Dózsa Erika
o Horti Lá:;zlóné
o Nag),Zo\tán Károlyné

Köszörröm nrinden kedves I]ECS tagnak az

elvégz(isére szántak.

nlr3,61jelent cikkeket,

irllnrelil ismertetése

rlrziJk, munkájukat nenr ik meg
történik a .A

köz,iittti konrmunikáció, e ttműködő
,iíszintébb kapcsolat ki ítása. A

átás. Enne,k
res tjll; szúrópróba szerinti el orzese.
Lyabb, beavatása a napi ,kbe,

nrásiraL figyelés, dajkák nkájának

munkájáró| és hozz,áái
á"áso,k ismertetése,

aktív unklít. az időt, anrit egy,

|{ambal:árré Kov cs Tímea

Ennek

5. oldal



,eszá
81 2019
)gújító

Lét fiivel

7.)rrrelléklet

rnolrí
- as tanév

,Mroz,gg/irs 1,Iunl[<aközös;ség

i"ink 2019. októbe,rtől

di

Mu
munkáját

Tagiai:
Gyrlnizse Zsuzsanrra
Mohutné Fenyvesi ]Erika
Muhel Kata
Németh krisztina
Nagy C. Anikó
sinron szilvia
Vér Eva

Az első, ri alakuló iilésilnktin
SZempo k sze,rint, mely szakmai
Kidolg
terveáük

Mu nk célja a t^

elkészí

munkatervünket, üternt
a f,bladatvégzés nrr5dj lrt.

l. A gyermekek egyéIi,i ftljl
ilási lehetőségeket nyújt,ó

folytatta a 201'll 18-as tanévben me6tkezdett

hogy rnil;,,en íbrmá'ban, módszertani
figyelembe ,uév,e folytatjuk a murLkánkat.

Egyéni- csoprotlo§, koopereal.ív formában

zépső csoportos módszertani seg(idanyag
intjére építő, a:Á ftgye|embcve,v,ő, koopertív,
kiadvány. Mely megkönny,íti a ml)zgásos

rlati megvalósítását. Sz,ínes, változatos
va minden foglall<ozáshoz. Prcliektközpontú,
ív módszereket biztosítva.

az óvodábarr című kr5ny,,7 tarunenete,
egy- egy melléklettel. Az an},ag tarta\maz
számára relaxsizár;iós módsilere]ret. a tánc és
köré font foglalk<lzási. fejlesáélsi tervet.

.n : Alternatív játékok a mindennapos

lmazása a te stnevelé sben

tevékerry ,k tervezését, szerve:zé
ználatclt, gazdag j áté]kt't

fi 6l1,elembevevő, jt<reatir,,

ATó llősiné Varga Tünde, Mo
korosztál ra lebontott törzsanyagát
gazdag
kreatív

F

le
3.

testneve testmozgáslroz

játékgyűjteménvt,
zenei ötleteket" rii

A tanév a tagóvodákban tevékenységeliben aktívirn ré:sá ve,szünk.

'amás, Boronyai Zoltán. X:i , Pappné Gazdag Z]suzsanna:

, ügy ességfej lels;rtés iós megközelítésben
2. Bo iZoltán, Kovács Katii,|,in, C : A taktikai glondolkodás fejlesáésé.nek

a játékoktatásban
iné Lurgos llona, Lévai Pérre és kreatív mozgás rrlapjai

4. Csányi 'amás. Kovács Katalitr,

nyi T

A tán
ryaiZ

:áció t5. Bagdy : Stresszkezelés ,j,s

6. oldal



prtekelttik au:,z e|Iőző tanévben a nagy csoportosok elkészült nrunk
formai szempontból. A tapaszrtalatok és változtatások
tanév anyag:,iíl a hét tag liözött. Kidolgozott minde
megad,ott, elgységes szempr:ntok, formai keretek

laLpj rlr,n felosztottuk fo glalk nkérrt a
ting r;gy-egy foglalkrrzást, általurik

gl
összej,5ygfg|6;n, a minderruryiunk á|tal kidol
vélent,ányea|rik, a javaslatokat megvitattuk,
foglallrozásokat máiusig ki,dolgoztuk, majd egy ,,

t fdlglalkozási terveket rtettük,
rrrunkáját lektorá,ltuk. további

foglallrozásokat máiusig ki,dolgoztuk, rnajd egy ,,m€
feldol1;oáuk., nyomtatásra, rnegjelentetésre készen ltolttitttik. munk

i" nrunkaközösségi egyénileg,
közösségi

rirrt. A következő

a tervezettnek mr:gfelel
elér}ret,ővé tesszük, a

tartalrtri.

kötött
19l20-as

oldalára. Intéznrényvezet(lnk lektorálta. Tanév
formálran rnregjelentettük. A cscrportok szá
tanévk.ezdésre.

Munkirközösségün}i. nrásik l,állalása. az ő1,odai
megszer\/e z<ise, annak megtervezése, lebonyolítása.
Felsőr,,árosi l)v<ldai rendezvéinyein, és az Egészség ,ezt minden kisgy szamara
megtette.

Ezútorr is szere,tném meg;köszönni minden Xnu tagnak a pclzitiv
koope;ratív nnlun](át, a munl<aközösségi ülésekerr való !1:t:lt, szab adi d ej ében va
tevékenysége!t. Más-más értékrenddel bíró, szem
.1-6|6lti-8ya]<or],ati tapaszta7attal rendelk ező szemé

áletrrrridú, munkamó<lszene
yeknek kellett egy e

prezentálni, mely elkészült, és megtekirrthető, kötött í1l,arn.

20181 19-es l.antlvben nehezebb volt összehan§olni a oclperatív munkát. A
intézn Lényve:zetiink ajánló szaLvaival a bekötött elk.i!sziilt.

Beszálnolónr elíbgadásának megsza\|azását kéiem a t

Kiskunhalas, 2019. 05.29.

Tisáelettel:

S Vér Éva
munkak :gvezeÍŐ

en a mozgásos te
l Kata. Simon Szilvia,

lettől!

,kenységek
Vér Eva a

áldozatos
dolgozó,
anyagot
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égi értékrllés
l0l8-2|D19.

Tehetség munkirközösségünk,céilja tehetséggyanús gyernrekek azonosítása, fejlesztése
érdeklő i köriiknek megfelelően. alanrint figyelernmel ltístlrni a MIITI]HETS|Z által
felkínált továbbképzéseket és bieg i a tphetségműhelyek nnunkáját. Cél,unk rnég az
akkredi iőhoz szükséges feltételek, feladatok kidolgozása ésl a szülől: ttíiékoú,atása a

úhelyek munkájáról.

Első íé es feladataink a köl.'u,

.E elejérr ismertettenr a t éves l,ervét. A nyaron elkészült a
S Óvodall 1" rja, melyet bemutattam a mLunkaközösség

iainak. En a dokunt,e n tehetségműlrely vezetője ké::iltez Jkapta a

emb,eri nevelői értekezlc
oF lmérlük szeptemberben ket és kilvá.lasáottuk azzokat, akiket

anúsnak véltürLk. a csoportve,zető óvórrők: segítsé5rével a
. Ez a|apjált l<erültek be il gyerekek aúrő megfigyel,ísi p()n

megfelelő tehet;ség hel Ezzel parhuzanrosan a szülő]<kel is kitöltettük

.észítettük a szülői elé:6;ed kérdőíviinket, sileretnénk l,issz:aménri, hogy
lyen tapasztalatokat, él a gyereliek, hogyan látjá,k a szülők a

ígnrrűhelyek munkáiát. l álló, 0-5-ig tr:rjedő pontozási skálán tudnak
i ilz adott ké.rd,Jsre. I' arra, hogy minden tehetségmű.hrely rn,unkáját

értékelni. kicrsz:tlisa úus fog megtörlénni.
oFi elem.mel kísértük a annlit a MAT'EHETI)Z szervezett.

Másodi féléves feladatainli:

o ska tehetségműhelv kite
feltételeinek kido]l

ir helyi sajátosságokat V, : Kissné Papp Edit, 4 !65zéllgetés során a
léganő elmondta, hogy ő hogy vezeti a Tudóska tehetségműlrelyt. milyen

tika szerint foglalkc,zlik a ereke l, Hogyan lehetnr: eú. a tematilrát adoptálni a
helyi viszonyainkra. ,A, hely Halás;: Ptjterné r,,állillta el. A]övőben

zösen dolgozzákki a y, tematikáját, ami természetesen átjá,rást fog

8.,l nr elléklet
,

02]oSSe

g),

öh

a vasút és Felsővárosi óvodlisok számára.
fejlesztési terv alapján, melyben figl,elembe

ítarri a két hely közr5tt. A

műhe

közötti iitjárás rrregoldása a j övőr feladirta lesz.



Az új műrhely beind,ít ása2019. szepterq[er. ljr;r}r több kisgyerek és szü

,1ból, akivel egy
bita 0vodában milyen

lrrdltuk, hogy a d(llutáni idősávban
an. trj,bbek között drá,ma. l ikai-sakk,
t si;mkvizsgázott pedagóg s vezeti.
rncln.cltao hogy náluk a nrűhelyek

bemutatót.jár. Minden év végén
k, lrogy jó úton nk az

akkrerlitáció íblé.

Áprilisban az utolsr5 összejövetelü bels;zéltiik, hogy k.ell-e
kérdtiír,ei nken, meg;felelő-e az éves

ór,odai cs;oportnapl(i dokumentumai.
terv lirrmája. Segítséget nyú.

Továbbra is figyelemrrrel kísértük a tov

során
között

avítani a
tottunk az

Jövőbeni fi:laclatunk:

* akkreditáció dokumentumaink kidolgo|ása
* egyéni fejlődési naprlók egységesítése
.:. új Tudósl<a tehetségmúhely beindításan[k segí
* továb,bképzések fig;lelenrmel kísérése

Kiskur:Llralas. 20.19. l]5. 30.

Nagy,Zoltán Károh,né
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W életkllra: 7 év 165 nrap (.20

,ber óta honlapunk.on l
mutada, évre emelkedri

hogy a látogatóltk
naponta o vashatlrak új abb esemél

A behívó olrlalalli: silinte l0096-bar-r l,r

hogy oly tlrdeli:][őr]tik is r:l<r lvii:;l;;il:

de a cim
óvodáink

felkeltr:tlte érdeklőiléslrLik et

hímr:vét vihetik ttrvtibib.

A cikk a, Csipke oviról llerüüt
Mind ,ór,ocllrt rjrintő cik}lelr: il,;lá

201 8.

Gyakran
mutat: 1

március,
novembe

elernmel kísérern a
{ől 2{tl-ig előfordu}t azrlk

Általában a lrétvdge-ken volta.l.l

kív a szü]ők an:a, hrrg1, h.crpvitn

ilis, nrájus h(lnapb,i:nt zt

és iip,rilisban volt il l

Néhány
minden

cesség arról, hogy mely o:

obt, orságból (Arrlsiltria,
L err gy e l o rs zág, Uk:"r il_inil,

Kína, Á.llirmok, Brazilia,

Nagyon ále téma je|errt í]l$g
közel 5;ő esemérryr:kr,ii l,

b értesü,l:nek a s:zülők"

után preclig elolvaslri,r lijik
kiránd l. Htírt kaphattak nrég
Tái a szülőket anól, hc,gy

Sajnos
vél meplírni. akár
legutolsó lxlst egy el ég,i:dclt:

Szeretné rnegl;,ös:zörmi rniLrrdl:l,n koI

tőltrk. hogy ők is
friss c_]lJ<tik (nag;y,rrn J[i.el

és a szülő ez:zel

aáisk
nincs fr
honlapi

2019, május 29,

kérdez varlamitt).

'Varga Forencné

9.) nr,elléklet

\ileblnrr

. május 26-ig).

cil:k jel,ent nleg, ez a rvcblapslzerk,::s.ztlr5k akl:ivitását
rcilrt mutat, linnek a sok cikk rnegjele,tiésének
is igen magas. lriszerr. hrl tudjáll eL szijlőli, hogv szinte

.[, akkor sűniblren idellátrrgatnak..

acebook oldalai, ezek au megosztásoli tesizik le,hetóvé,
cikkeket, akik esetleg rlem nyitnák rneg; honlapunkat,
a linkre kattintva má: o,lvasónkká vá]lrnak. íizzel is

(69 cik.k), a Felsővár<rsi clvirtll 59, a \y'ackomól 13.

]5.

látogatóll szá:,mát. Ez rralgy,on széls,5si:ges é,ltékeket
száma, akik egy-egy ntap 9||616,gattak hornlil;runkra.

számok vag}, egy-eg1, rra,gyoblr esernétny uLtárl voltak
ikerült va,gy fen,yképekr:t szerette.k l,tllna megnézni. A

látogatásol< száma közel 1i0. Ebberr a ta"névben
nézettsrlg szám, j erntrárbarr a le 6;alla c sc,n,y labb.

keres,ték fel llorrlapurrk,irt. IJurr5pába;r szinte
Ilonránia. Span1,,olors;zlig. Nérrrt:tl.,orsilá.g, C se|rország,

ia), de más f,§ldrészr:kről is rlcrltali er<leklőilők (pl,:
ld),

cikkek lrözött, pl.: prrrgramel(izetese1.1, rneghívók,
naprrkról, sziirretekrő],Aa; lriszern. sokszor

a faliúj ságra kitr:tt hirdettisei.rrkt,r5l. .A l,ezaj lott
irrkat egy-eg1, proiektról. szinlriizi el(ll,rdásról,
król, ny,ílt napokr(il, i,ilmepekr,ől, biílakról.

larírett egy gyerel<,

h,aszrálják a sz,Lilőlr ittt nrindenkirrek van lehetősége
btlnne, apazitív l,éle,mény olvash.ató

,k tette rmég miírciusbiln,

rnindenki megirtil azt
éganőmnek, hotly egés:z évben seg.ítell,ek a honlap
c;ikket, anrely pr(cgranrért ti volt a felr:,lőri, Ulgyirnakkor
látogassanak el a honlapra, akkor is, ha. nekilr éppen

ha vialaki ni.ncs képben an,óll. hog;z rni ,varr a saját

ilrkesztői tleszám,clló
20L8l2(l19.



\weblapszerkesztői
(2018t2019. tat

A 2018l20'I9-els tanévben is folytattam webl
Óvodtr weblapján, illetrre a Százszorszép Óv
Ebben toválbrbrir is Ésik lrnita a segítségem.

A kolleganők egy,üttműlködők voltak, egy-egy
nélkül azon,na| megkaptanr a fot<ikat, cikkeket,
Term(:szeteslen én is miinrJen alkalommal készí
baharirngo z(lkat, felhívásokat, stb. j elenítettem m

Továbbra is a projektheteirriket napi szinten (1-5
Megosztom a közösségi ,oldalon a cikkeket, mely

Egész év,be:rr öslszesen 75i f€ljegyzés került fel a F
első íélévben szeptembr-=rtr5l január végéig 34,
május végéiilg összesen 4l.
Az é,res statir;ztikát meg;figyelve 20l8. októb
decenLberétlen pedig legliev,esebb olvasó látogatta

Kiskurűalas, 20 l9. 05, 29.

hol kérés
at.

mellett

letére, az
r végétől

és 20l8.

ulrel Kata

esz:tői 1bladatrrm.at a F
.honlapján. mint társ

úr,y trtán hol kérésre,
11, lnegkönnyítette a fe
enr képeket, és a, ci

ir li;lli]leterr.

ip;) kcizöljük a we:blap
rrijveli a nézettséget.

lsőr,lár,osi óvoda onljLne fe
mr1sodik félévben j

v<llt a |egnézetitebb.

Szzáz;szor szép Óvodak- F e l ső,{rá:o s i tr:lephely

2. oldal
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Készítette : Ramba],áné Kovács Tímea
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A 2018-2{)l9 tanévet lrárom csoporttal indítottuk.

Maci cs;oport -- középső-nagy csoport
Pillangri csoport -- nagy cso]polt
Tulipán csoport - kis-középső csoport

25fö
24
24fő

A maci csopoltbó,l ér, közben egy gyermek távoaoft, í
SNI gyermek 0 fő
BTMN gyernrek 13 gyenrrek
HH gyermek 1 gyemrek
HHH gverme.k 2 gyenlrek

A gyennekek fejlLesztését fejlr:sztő pedagógtrs és logo
pedagól;us csüLtöftöki napokon fejleszti a gyermekeket
óvodánlrba és foglalkozik a beszédhibás gyermekek
folyamalos vrcllt. A fejlesáő pedagógus heti egy al
azonbari kevésnel< bizonyul, hiszen több olyan gyerm
fejlesáe,ni.

Szeptenrber bLrinap a beszoktatás időszaka minden
csoportlla l1 úrj kisgyermek éil<ezett. Könnyebbséget j
71% bötcsödé:ből érkezett a csrlpoftba. Minden szülő i
óvónők í'okoza.tosan választtlttá,k el a gyermekeket a

72 pllrrennek jár ól,crdrinkba.

llátja el óvodánkban. fejlesztő
a lop;,rpédus pedig keddi kon jön
jleszt,3sével. A gyernrLekek jlesáése
lclmnral fejleszti a gye et. Ez

virn, akit heti két kellene

tett,

lő]ftiil,

Az idei tané,vben
hogy a gyermekek

bt: vetíe az anyás

Szepten,Lber 0:j-én isnrerkedtlsi délutanra váluk a ki $/ermekeket s:lüleikk l együtt.
Az ól,ó nénik ,köz,ös.jiátékkal, rnondókákkal, énekekk

Tulipán
része

mar aZ
első alkalomrnal jől érezzék magukat a gl,ennekek
óvodába. lépést. ',Ez a találko:zás lehetőséget adott
kapj analc kérdéiseikre.

c:ica trrnrával készültrlk, ho
s ptl;zitív élményként éljé.
s;lüliiknek arra is, lrogy v

meg az
kat

annak érdekéb,en, hogy a két új gyermek beillesZkedjen
tagja legyen a cso]]ort,nak.

is; ki_izösségükbe és rnLinél bb aktív

Szeptember és október hónapban minden csoport a r;;dlői értekezlettlt,

A Pillangó 65r3lpottba nem érkezett új gyermek, így
szabályrendsz,e,r ft;lelevenítér;ével, rögzítésével telt.

A Maci csoportba két új gyermrek érkezett. Az óvó

Szeptember 10-(:n tartottrrk meg Nevelőtostületi
munkavtldelmi okr;atást is.

Pedagóg;usok sza|km ai munká.i ának, dokumerltációj

A pedagógusoll sz:akmai munlr:rájának ellenőrzésére év
szerint. ,,\z ellenőrzést mindeln esetben az ővodavezető

i.r;a a szeptember lrónap szokás-

ik és a gyermekek mirndent tettek

éllellezletiinket, illetve a Tűz-és

ult elő,
lehet.

sa okoz

<öztren. keriilt sor ztz ,0l terv
e. A csoportláto;gatást l,etően

a

k elllenőrzése, azok tapa latai
A mulasztási naplók. csoportnerplók e].lenőrzése foly t,olt él,közben. .A usok
napra ke:szen vezr:tik a csoportok dokumentációit, -egy, apróbb hiányosság fo
melyet azonnal pótoltak. A csoplortnaplóba ceruzával i, i, lreleragasáani képellet ne

A határi<lőket a kollegák betartiák. Egy,edül a szülői e,t 
.jt 
egyzőkönyvénrlk

problémrít. Min,dett esetben fiigyelmeztetni kell az ővő ,et|, |rogy adják le a dokum

megbeszélésre került sor, aho,l kiértékelték a napi
segítő szándék dorninált.

jkenységeket. A megbeszél

2. oldal



elmondhatjuk, hog:1

csoportok változatos tevékeny

sajátossá kat tartják szem előtt, ,A

ink lelkiismeretesr:n végzik m,rrnkájtrkat, a

segítik a mu ahol egész évb,en folyt a munlia,

Törekedn kell több élményszerzi5 kirándulás szervr:zésére, hiszen a közvetlen

tapa rzés ebben az életkclr'ban fontos a gyermekek számára.

anl,ák napja-év zárrii,, j ót nysági renclezvényelr eredményei, t:apasztalatai

lVlaci csoport is rnegta tta nyílt délelőttjét, mely,en az óvodar"ozető is részt

kre a [ehetőségekre.

úosítanak, kreatívak, jiól felkészilte,I<, az tlletkori

ld játék nagy hangsúlyt kap a naJri tevékenységek

csoport megtartotta. A Tulipán csclpo,rtban ,Ringató

ok Óleléssel, énekléssel teli délelőttöt töltöttek együk a

i műsorát, melyre llagyon sok v,:ndt!g érkezett, A
e|, izgatottan táncoltalr, verseltell. A műsor után a

tervezése

Szakmai

Nyílt

A Pil

ran.

eS

vett. A érrJeklődőek, nyitotak:

Anyák műsorát minde:n

délelőttre vártak az édesanyákat, ahcrl

édesanyjukkal. Ezt a Szízszorszép réten közös jritékkal zárult

A Pil csoport a Közössélgek"
után mesedramatizállrssal

tartotta ünnepét. Az anyuJ<ák, nagl,mamák

tánccal kedvesk,edtek a m,ogj elent vende!;geknek,

A Maci soport óvodánkban tar|ottil

gye k nagy,on ügyesek volt,ak,

szülők ával l,opték meg a kis rmac:i

szűkössége miatt el ke]l
. Sok apuka nem íé:rt be

Jótékony i rendezvényün}i s:ze

Bálunk volt, a befolyt

i előadást szervez:tünk ye,

.aa
o

L:

(},

tolkodhi azon, hogy más trelyen tartsiuk lmeg ezeket az

csopoltba, így a folyosón,várták a mrisor végét,

inden pedagógus aktír,,an kivette et részét,

knek

szerVezéset, nlszen soK szuro auaÁuzrK llJsrrNvl

ekek iüénveit fisyelembe,,réve hasznos célokra kolteni,

at, Ue§zeígetése]k, kikapcsolódás, a csoportok szülői

laza e{yütt töltött esték,

a

o

A fel
tanév

Fontc

v hangfalat vetltink

szegedi Vadasparkba vitttik gyermekeket
jsvárat béreltünk

összeget is é1 ő 
{rosramok 

biaosítására forditjuk, a krjvetkező

tartjuk jótékonysági bá szerr,|ezését, hiszen sok szülő erdakozik ilyenkor

an:rit igyekszünk a

oz:áson tul a jó
erősítésére isjók ezek

Sok m szervezés áll a hátté d" * eredményt látva, minden prldapiógus űgy érzi

megérte fáradtságot.

A nev tület munkafegye,lnle

Am minden dolgoz:ó bet

közben. Az óvrrdapedagógusokra jel

Az

otthon ászülntlk sok tevékeny,sie gre,

3. oldal



konekt! Kösztinöm a nevüklbe.rr!

kis ovisok.
crk eJLvégzésével

ki a

4. oldal

Udvarc,sunk segítőkész, murLkáját elvégzi. Fontos
hiszen így, leJlkes:bben vég:zi feladatát. Többször sza
az ővodába. rr krrkákat kite,nni, rágcsálóirtást felügye
minden, feladertot elv égez.

Aki törr,éIrybe fc,glalta az <ir,ónők 8 órás nrunkaidejé
nincs tirlóra, A szervezést. a projekt felkészülése

kézműv es délrrtárrokat, csalrádlátogatásokat, fogadóórá
minden olyat. amit úgy,gondoljuk, hogy munkaidőn k

Aki végez mrrnkaidőn túlit: az az alapítvány dolgai.
viszont a plusz iCőre minden évben időt, azaz napot

trtunk lja. de

a.z ttldta ezzel mindent lefi És így
marabb_9t, k,irándulás szervr:zést.
eteket,

nréil:s clíszítést, boltrrkba i álást és

a Wbblap szerkesáés, báli tánc. Ők
kapnerk ajándékba. E:; ez i nagyon

szamara a
g. munkaszüreti
Kicsit lassabb a

dicséret,
nap alatt

lismerés,
is bement

Pedagógiai aslszisztens munklija példaértékű. m csloportban aktívan kiveszi
feladat<lkból. .A g;yermekek és a pedagógusok is sziinrítanak munkáj lrra.

plusz l]eladal.rok,vállalása aL nrunkatdrrsak részéről

Nag}, (]zirok Arrikór r,élernénye szerintem jól i, annrit gorrdolunk erről a logróI!
Az Ő enLgedél5z{y,r; teszem lreyóIemé,n5,ét. N{it tettem pllus zllr arr óvodámért'l

bejövet,:leket, beszoktatás e€;y hónapját, plakát k ítést. cikliek írását,

1 teszünk meg, tettenr meg De nem,
mert ez a 8 óriibarr így bennr: villn) ez nrunkaidő még, pedlig plusz munka"

Szabadságok ütemezése

A szabadságokat mindenk.inek sikerült
időpontlran tuLdjrrn szabadságra menni.
folyamatosan (egyszerre ké,t hét) kivenni
voltak és elfogadták, hogy rugalmasan kell

,l\ kollegák nyitcrttak.
m tudja
egértőek

any tá;ra nem lesz annyi gy mint a
F iircrsli óvodában dolgozó kollegák

arra, hogy, nrinde a kért
van, hogy va].aki n

kiírni. Töre
Sajnos oly

:e<ltenr

nis

dcllgozni a

Mivel a:z idei tlvben a Csipke c>vi zár előbb, ezért
tavalyi évberL, E,zért nem lesz szükségünk a
segítségóre.

Dajkák. ótzodapedag<igusol< el;ryüttműködése, egy

Megkértem ail óvónőket pár nrondatban fogalirtazzák
való vis;lonyulcat,

A válas:zok altapjiin, minderrkinek jó kapcsolata van
munkájával elrígeclettek, az egy,üttműködés haté{ony.

Szakmai munkánk- Projektjeink

Eredmér:ryes, p,rogramokban geuzdag ér, áll mögöttiink.
igyekeztünk ó,,,,odlink életét szín,esebbé , gazdagabbá

Szeptemberben Mihály napi vá:iárral nyitottuk közös (

árulták az ővő nérrik által készített portékákat, melyet

ór,oda dolgozóival. a daj nénik

és közös pro. ektekkel

projektjeinket. .l\ sziilők
rjcárokkal fizettek A

hoz való viszonya

me$ r;gyijfiműködésüket, e

krajcároliat a vásárt nregelőz:ő napokban, játékos í'elad

shoz

meg a



táncolt ánk apraja-nagyja.

k játékos formábarr. .enykedve ismerkedtek rneg a Mihály-napi vásári

Szeptem 27 - étt Tűzvédelnr i 91, rrkrr volt óvodánkban. Tűzrlltók lepték ell ól,odánl,:at, volt

kimenekítés. Az ovisok és rninilen r1olgozótúzet je ző fiistbomba, \/a

probl tesr:n elhagyta az, épü a túzet lokalizá.ltáli, a sérültet kimentették,

Ternlésze nrindezt csak gyako

A vásárc,lhattak a gyerekek

kis kba gyűjtöttek össze (:s v

Szeptem 30-áLn a Maci és Pillangó
nyvtárlban. Gulyás Lászl(r
több hrrngszer is, mely,e,kkel

ségi játékot, nrézeska,lács szívet és bábokat. melyet

haza. A programot tán<:házzal zá::tuk:,, ahol együtt

gyerekek egy ,rnesés délelőttot 1;ölthettek el a

,ritus hoúa r:l mesés kincseit, törr:éneteit,
,0s

Okt<iber az Állatok 'Villrg

Versel daloltak, mondókáz-tak,
köszö,nhetően testköze lbtll

gazdag

Szintén

Az aktív őihozzéá|lásrrak kö

Geszte rjtéis is volt ó

gyűjtötté

Október

a ges:ztenyét. l1.500 llt k

hónapban a Pillangó

alapany , egy kedves szüll5nek

Ezt n kezdődött a díszítés ésl c

Szülői
kapott

árultuk a

.000 Ft játékvásárlásra,

Decem r 06-iin látogatott e]

gy et, aki.k dallal és verselkkell

tekin k meg. Ezen a napon l
nyugdíj kollelganők együtt

Az késilülődés, ráhangolódás
kézmű déluLtánokat, ahol al g,,

A llézműveskedés előtt
pedig mesejátékkal
, aktív résávevői a

A kban az ünnepi harrg

egy

Minden csoportba ellátogatott az ,

öröm.
kapnak

á]lkozás után szomorú
játékrlt?

Január

eplához kötődően szerv,ez:,te minden, csrrport napjait,

taios jatetokat játszottak. Október 05i-én 1ledig a

megigmerhettek par ál]atot a gyerel<ek. Tartalmas és

lntuk a szülőket is projektünkbe.

állat hangját varázsolta a gyermeliek,elé,

35.600 Ft-ot sikeriilt,összegyűjteni,

varos1
Előkerült

szü
t szerveztünk és

hónapban szervezrtü,k a papírgyűjtést.

interaktí sétát tettek anéprajzi kiál]lí és megfogh atták a régi használati tárgyakat,

Novem hónapban vette kezcletét i kalács projekt. Az: óvónők tisszr:gyűjtötték az

Maci csoportosok Luca napi műslorretl, a l?illangós

skedt{k szüleiknek. A szülők igénylik czeket a

nak.

megt{remtését segítették a beszélgetések, k,özös kis

tgyal" és játékokkal lepte meg a cs|]poftokat, Az első

uótt t attáni, hogy arra voltak kíváncsiLak: Flolnap is

A \4aci és Pillangti c;sopotlos gyerekek aktívan

c az bsszegyűjtött gesáenyéért.

pllátogattak a Thotma János mú,zeum]ra, ahol

:n a pékségben sikerült kisütrri a m(izeseket,

melyből mindenrdolgozó kive,tte a r(:szét.

t. 
|IS.OOO 

Ft gyűjtöttünk, melyből nrindenL csoport

szetvezte neg;a Maci és Pillangó r;soport a

szüleikkel egytitt készíthettr:k lcis karácsonyi

melyhez folyamatosarr g.yűjtiük a madár

gyere
délutt

madáretetés,

e

napban kiemelt feladaturrk
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Ebben ll hónapban szerveáe n,yílt napjait a Pillangó és i r;soport is.

Februá: hónapban szerveáiik farsangi mulatságainkat mellr,e a szülőket is szeretet
hónap lzégén pedig elégettü,k a Kisze lrábot, ezzel is el a telet.

Március hónerpban került sor intézményünk tanfelü
követett.

letríre, melyet Jótékony i bálunk

Bálunk bevéli:le: 427,500 llt. A befolyt összeget
szeretnrlnk kti lterLi.

Márciuli 20-átt rendeztük meg hagyonrányos clél trtánunkat, melyre tagó
is érke:íek glrerInekek. A te,hetséges gyeímekek é
önbizalmuk erősítése volt e:z a nap. Állatokról szóló

nli sze,rző kiránduláso],ra,

,inkat, belelapozha|tak

meg}Lívást kaptak a ifesco

megtekinthettéik, tárgyi ílrltételeinket, ado
dokumentuma,inkba, Pedagó giai programunkba.

bevételéből finanszí

A Tuliplán cso]portos gyermekek ezen a
pálya, c:sillánrtetoválás, bátorr;ágpróba
izgalmarisá, élnnénnyé számu,kra a napclt.

l
)

,üilése, képességeik
,k[,:el lehetett benevrlzni a nvre.

Szép délutánt töhöttiink együtt a kis csöppségekkel.

Márciul; tttols;ó ,hetében Nles,ehét projekt vette <lvodárrkban. 8 napon keresztül
igyekeztünk a gyenrrekekrrek sok-s<lk élményt ny rri. \,'olt diaíilm ,l,eltítés gatott
kukoricával, mesetúra, tánchiíz, kiállítás a ábrrjlzoló rnunkákból, bá
könyvtlrrban, Az óriás kifli cinrű színhazi előadás ó,voclában. Nyugdíjasl óvod
Nyergesné Kati n.éni is eljörtt egy délelőtt, hogy mesét
gyerekeknek.

jon a Pillangó ésl Maci pottos

Áprilisban 1,1i]eső napon vehettek részt a leendő ki 1lotlcls gyermekek s:zülei l együtt.
Ezen a napon a le:endő óvó nénik és óvodavezetőnk v k azl apróságokat és szülei et. Amíg
a gyerel<ek játlszortak, addig a leendő szülők kérd b,:szélgethettek a usokkal,

lőadás a
vezetőnk

stratégiai

ruhánól.
A

Húsvétra hanle;oló,dva a Pillangó csoportos gyermeke
Tojásfát állílt]hattak, bené:zhelttek a pékségbe, tárba, beülhettek a
közönségszolgáló pultnál pedig a hangosbemondón
szerezvíi örötrret a r,ásárló,krrak. Fánkkal és csoki
gyerekeknek.

nclhrattak verseket. éneke ezzel
ljással kedveskedtek a a

Virágba borítottul< óv,odánkat. l1agyonrányos módon, a
virágládáinkat. a malom könny(ikét, hogy egész nyáron

A Gazilakörnek köszönhetr5e.rr konylrakerttel bővült
gyermellek durghagymát ültelttek. Az ültetést követően
hogy sztlpen frejlőríjenek az elültetett magok.

őlitől kapott virágokkal tettük be
iriágr_lls legyen óvodánk udva

ó1,odlrnk. melybe a Maci soportos
ertjüket,l,yamatosan gondozzák kis

Május hónap ilz évzárők, an,/ák napi köszöntők.iegy
any ák napi - év z:ári, műsorát.

Mindhárom csoport

Május 21-én a Pillangó és l\4aci
kirándulást Jót,ékonysági bálunlr

csoportos gyermekek Virdasparkba

napon bi riettrjk az
illetve Horv E,s:zter

gtartotta

ultak. A

Légvár, 1oZgasos
bem tette

óvodát.
kiskutya

Május ] 1-én búlcsúrztak óvcl,dánktól a Pillangó c gyermekek.
csoportokba. a.hol kis verselrftel, dalokkal, ajándék

Etlzi
Végi sétáltak

játékkalaz ővoda udl,arán, majd elrédl után lovas kocsival
töltötték a rrap hátr:alévő részét.

llöslz:öntünk el tőltik
etrtek a Laci-tan),árar, alrol
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Tarta
hogy te

a

a

a

magukat,
örönrmel

és játs:zva jutnak új i
részt, vállaltak íi

A pro, k jó ||ehetőséget adna,lr a olattartásra más intéizménl,ekkel.

O i Általános Iskolra: k torna szervezése

oV i K.önyvtár, folyanratol; látogatás, köny.7gk kölcsönztlse, bábel,5adások

l.ekinrtése

rma.lános múzeum,
ita ó,voda, egészség pr

oV i ulszoda: úszás oktatás
-híd Egyesület,, rléltrtán

. tevékenységgel, pro€lrammal. Arra törekedtünk,

kat biztosítsunk a gyermekeknek, ahol jril érzik

rcz. \ szülőket is sikerült bevonni ,programja,inkban,

e$/-eEy proj ekt megvalór;ításában,

jó. Probléma esetén bátran fl>rduLlhatol< hozzá,

á|o*, t*á"sokkal. javaslatokkal lát el be:nnünket,

évet ilártunk, sok-sok
,keny, élmény gazdag

Sokat
Az óvod
A Web

Bárki ,

Arra a

válasú"

óvod ógusok már nem i

figl,el teljesítik, vag,l,

hiszen leslz jól működő k

Gye

hórnapban töftént egy,

eltörte kezél. Jegyzőkönyvtren
a szabályok

HA rends;zer működése , lnr

Május

Sajnos

-én került sor óv,odánk.barr a

ol;lan hiányosság merül

a vezetőryel

vezeti5jével kapcsolatom
ít a BI]CS munkaközösség
, érdekében minden kö,vet ,

jó lelretőség egy-egy

val, gonddal keresi

, hogy hűtő loolv
i. mivel csak egy hűtó

problélma. hogy a gy

>l, igyekszik megoldást találni. Sirjnos azonban az

előzékenyek irányában, Kéréseit c;lsak többszöri

talán nem. Ezen a h<>zzáál]ráson l,áItoúatnunk kell,1 nem. Ezen a h<>zzáál|áson l,áltc

ha.,Amit kapunk, r,issza is adurrk".

, folyamatosan tái ékoa atja a nelve] őtestületet,

alő tájékonatásra.

lset, Egy kisgrermek esett le il csús;rdáról és

a baleset körülrnényeit, nag),obb trangsúlyt

javaslatok

oktatásra, ellenórzésre.

llenőrzés során, melyről a dajka nénik az e|őző
jelOlése, félrnosó nyél jelölése, gyümölcsmrír táj éko úatást lr:aptak

táro1 Tisztít,ószerek tárolása nem ő, fanyelű kés használata.

Ennek szúrópróba sz:erű el ket kell végeznüinlt.

Ételnri kell elrakni a kenyérfé nyekből. zölitségekből is,

mit tegyiink az ételmintákklal, nt:m tudott

maguk szednek a levesből.

hogy { tisztító szereket ott tudjuk tárolni.a\tát zárhatóvá kell
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SzerepléS,

Tapasztalatolk, javaslatok a lkör,etkez(í tanévre

Ének-zenei nregirjulásra törekvés nem jelent meg a munkákbaLn. A
tanévben erre na€;yobb hang,súlyt kell fektetni.

Az évzárő rrrrlisorok szervezél;ében ne a gépi zene
pedagógusok a g5,ennekdalclk, népi jál.ékok széles körű megilstnertetésére, a lkalnr

n a lrangsúlyos. Törek

Egy-eg:, projekt megszervezé;sénél figyeljünk arra,
tudják clolgozrri. Hagyjunk időt a lecsillapodásra, az

;arz élményeket a ek fel
mélvijlésre. ,,Néha a , több"

elvét kellene l<övetntink egy-egy projekt szervezésekor

Az ősz,inte k<lmmunikáció, r,,éleményünk közlése, a megtielelő hangnem hiány
a;lrgyeléssel, empátiával lhetőekközösségünke,t. Ezek olyan <lolgok, amik egy kis

lennének. Errr: kell törekednünl< a jövőben.

Innovál:iók,, zl,zohl, tanulságai

A Tulillán csopclrt az ideii évben tartott
kapcsolridóan,

ng;atót az ,\nyák

ztiltek az óvónők az adotl ,dea

ner,,elési évben. Kí,u,ánok

eto§zor napl

Az óvórrők tapasiltalatai alapjrín nagyon jó r,,olt az ö . Nenr volt előre ki t műsor,

ek. énekeltek, nem volt ényszerű

MájusbaLn a gyermeknapot is Új rend szerint . A Pillangó és Maci
gyermel:ek a si;zegedi Vadaspa:lkba kirandultak, míg a párrr csoprrrtos gvennekek óvoda
udvarán tartoú[iak ogy vidám gy,r:rmeknapi délelóttöt. Si ,l<llt mind a két program

nem volt heteJkig tartri készülőclés, próba. Tudatosan
gyerme}:ek etllből semmit nent éreáek, Örömmel r

Köszöncim mjirnden k,edves koJlega aktív részvételét
tartalma s, élmé,nyekkel teli s:zépr nyari rrapokat.
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11.) nr,elléklet

sizÁzlzoRszEp óvopÁr
64100 Kiskunhalas, Vasút vtca2.

T'ele forr/ Fa x:7 7 l 42243 0

Irr,:l sőrvárosi'llele1lllely

ilú,ves beszármoló
:;]() 1 8-2,0 1 9-es ternév

pedagóg[sok szakm ai munkáj n, do{umenttrmok ellenőnés e, t apasztalattok

A oedasósusok dokumentációiának ellenőrzésére félévenként kerül sor, a :munkatervben

i;nÍ;l."i ;;nt a vezetői elle:nőrzéskor és nyíltnapok alkalmlival, ill. alkal')msze'rűen. A
.áŰ; .unkl,, dokumenüíciót a PncS tagiaként is volt lehetőségem rlllenőriani az

ffi,16ÉÜ;;tár.ur-aual. Tapasztalat{im szepinia kollégak szakmailag fell<észültek, tudasuk

á ;;J""i nrunkájuk az e)Ivirásót"rt megfelelnek, a dokumentutnok vezetésében

á.k;tr;k iuTa, Írog, naprakészPk leg,yenek. A csoporrlnaplókbarr rnegjelenik az

ár"J"o.Ü"góguso[ egr;nisége, do{umentqmvezetési egyedi stílusa, me1' a közösen

;";;i'k;;fi i"nuavoűát ktivétÍ, mégis helyenként különbözősléget mutaí. }w intézménYi

enÉt.ie. .lvárása szerint a do]kunrentációk egységesítésére kell törekedniink. Kielnelten a

áiii.*".ialást, ra feilesáési szintek, az óvodaszintű projektek jelölését a csoportnaplÓ]<ban. Az

"""é"i 
r.ilődési naplókat a kollégák pontosan vezetik. tartalmilag megfelelnek az

.Í"a.Á"mur., mégis .)tikrégr".rű íbrrnailag egységessé tenni az áttekinthetősé5l miatt.

A kollektíva kreatív, innováci(lra képes csoport, jól mutatja eztr, az Óvorjasz;intií Projektek

oiletgazdag megvalósulása lár;d.: Fbgadj el! projekt, Magyar Kultura Nilpja, Farsang,

Egészség proj el<t, Anyak napi nregemlékezések, ringatók,

A pe|agógusolr" pedagógiai a|sszisztinsek, dajkák, udvaros mrrnkaferyelme,

;;.";;l,;;
t

A pedadógusok munkafegyelm,a ..gf.1.1ő, rfirindenki a fudásának, szakma:i fe,l.készÜ]ltségének

;.'"f.Él6 i irisri -*[áiat. ,A. testiiletben többségében jól ér; hatékon}'an egYüttműkÖdŐ,

;ffi;J ;sítő,"és motiváó párok dolgoznak. Óvodaszintű programoknál, ha a feladatok

;;ilÜ.".-ri*,i lebontasra keriilnek, minaeúi az elvárasoknak megfelelően vÉÍ:gzi a feladatát.

Az önklntes feladatvállalás cse]kély, riem ált4lános,

Az óvodapeda,qógusokat a pe<lagógiai asszlsáensek simulékony, tárnogartó rnunklrja segíti.

iii.i- e.itá u 
-nn"".."tet 

áircren"iatt játékos foglalkoáatásiíval, hataridti.k fig'"elemmel

il;ré.é[.i. idtiiienti ebédrendeléss{, szakrirai könyvek terjesáésével, eg;iéb:megbÍásokkal,

;...í;; Ű.s munkavégzéssel segíti a munkát. Sziládi Anikó kreatív, alkotÓ, gyermek

azono r;i tó : 0P7 5 67, Adószqln :_1l§4 L1;7 i|- 1 -0 3



pénzbesz:edéseli, ebédrendeltls, óvoda életével kapc rr; g alnras feladatvríllalás

2. oldal

centriktts hozzáá|lásával, kitűnő kézügyességéve
rendezr,ényei,rLket .

tes:li, gazdagabbá a pjainkat.

A pedagógiai munkát segitőI,1 munkafegyelme lrullá . r;zükség szerinti meg
l, változás. Kérenr afelszólíl:ások, íigyelmeáet(lse]< után tapasztalbatő

tájékozl.assák a csoport életével kapcsolatos kr,:il. feladatokról dajkáj

szélések.
llegákat.

rnajd
sem

élményt
.okban,

ult a bál
előtt az

k óta

Szilvia
agógiai

az évben

qlzotí a
kevés,

aZ
.ek

einek
űhely
iektek
iskolai
Marika
, eseti

Jótékorrys ági rertdezvénl,e.k t;apasztarlatai, eredm

Jótékony,sági rendezvényürrk sikeresen zárult, mely k lrevételéból a
nyújtó kirándlrrlál;ok<rn ves:rnek résá bábszinházban, sz.ínházi előadáson, .yadas

lovas tanyán, tennészeti enrléllet látogatnak a gye . Ai: idei évben nehezen i
szervezé:se, nn,elynek tanullsága, hogy már al a rendezvény idtipontja

őll a,ktír, bevonására márelőkésziileti nrunkák, meglr:ezrJése szükséges. A

kérjék számon, ha valamjit nem végeznek a
tapasúeJnak váltclzást kérjék a vezető segítségét.

A jótéikonys,á,gi vásárra készülő mézeskalács
közbenj árásál,al a ROYAL Siitóipari Zr1. segített

A nevellitestüjlr:t tagjai moti,válhatók, közös felddatok
teljesítik, egyrrrnást segítik, azclnban a lelkesed]és cse
sejteti.

Egyéni 1bladat,vál]alások: Moh,rrtné F. Erika mdntor,
mikulás ünnepl összehangolójer. Naglr Z. Káralyné
beszerzője és l< ösz:öntő. Hallrsz Péterné emlékplakettek
felelőse. Sándornrj Gy. Zsu,zsa múzeumpedagógia kc
segítője, Ésik l\nita píryázal:figyelő. író. Simon Szilvi
mozgásos résilének segítője. F'arkasné M. Kata új
nyíltnap látogertója. Paprikáné K. Andrea bejogyzés
gyermekvédelnri megbízott, pályázttttigyelő. Kiri

zéltr,ek szerint. Ha ezek

ítésében az idén
nak. .,\z óvónől< és

ittetése, alapítvány
iná,tor, a toporgó

nrézeskalács készítésének,
il,1k l elelős, fotók ktlszítőj

bel; felületre. Szők,éné P
Erika úszásoktatás segít

r,,alr5sitásában a vállalt fe adatokat
kiégést!l;r, armi az érdektelen

lattartó az iskolával, ka sonyi,
letes,napok nl,ilr,ánl,artó.j a, ajándék

készülünk. l\ szülői köilös;ség megszólítása egy inkább szükségsz:erűvé válik a
pedagóglusokra ne:hezedő admir:risztrációs munka és rodó programok miertt,

asszisát:nsek, dajkák a mézeselk irásáí, díszítését és c n:rag,olását végezték. Ebben
nagyobtl formZikal i s készíte rtürrk, melyb ő| a v árthoz
ne térjürk el a jól bevált formríktól. A sütőipari segí

],:evesebb fogyott. Tanul .g, hogy
rlag},on jó volt, de mégis

mézesktrlács iIlat, ami ilyenlr:or átlengi az ővodát, Azon
a konytiai sül5 pedig alkalmatlan. A vásár bovételét
gyermel:ekre ]iord ítottuk.

si-i,tésre a dolgozói kapaci
óvodrli projektjeink l<ivi

Az anyák napri tinnepek és ringatók sikeresen lezaj , A gyermekek fel
ünnepre, az arr.yák meghatódot| örömér:e. A ringatók itt Jl,égkörben zajlottak, a
életkori saját,c,sságainak meglblelő versekkel, , dalos játékokkal zereztek
örömet édesanyju.knak. Mindr:n csoportban használta IK'I eszköú. az óvőnők,

izál ii:; hiány zott a műl;orokbátortaltrnabbrrl al kal rn aznak i l l etve a pr ő za, m

Ovileső retrdez:vétryünk sikeres en zajlott, nagyon
készült a verrdé5lek fogadiísiira, de a legtöbb

t fogadtunk. Minde cSoport
mégis a leenclő ki ,portos

óvodapedagóg;usokra volt kívárrcsi. Az idén korán
jövőben és az udv,arratewezziú|l a tevékenységeket.

tük a prcrgramot, amin v

sok

lemzi.



Sziládi C"ir.o iótékonysági re,ndezvPnyek dekorálása, ünnepek díszítésie, a tündérkert

megalkotdja" alkalnri séták. kirándulrís{k kíséróje, eseti beszerzések lebonyolítója.
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Intézményszintűr rendezvénl,ek, projektek, jeles n"|or, események

cSoport
célját

és nagy,on sikereslnek 61r6n,lult, A gyerekek bizonyították, Ir,crgy ők érzékenl,ek és el ka
másság,ra, ha rni llelnőttek jó p,tlldát adunk számukra. Nyitottak, érdeklődők vlcltak é sZlVesen
részt vettek a nenl hétköznapi l.evékenységekben.

egy
yugdíjas

kollégáknak. A meseválasztiís, dramaturgia sajnos nem volt szerencsés. A k llégákkal
megbeszélve, torzáblr gondolva az eseményeket levontuk a kör,,etkeztetéseket, délelőtt

zárva azfolyamrin kihelyeztük a marJaraknak szánt ajándékain{at a kert fáira, cserjéil,e ezze
ünnepet.

Január 21-25-ig zaj\ott a JMagyar Kultúra Napja pro"iekt ;az a|ma csoport
Szintén színes és s<lkoldalú r:seménysorral biztosítotturrk élményeket gye,rmekei .A
projektt:t meg;r;lő:tő g,yűjtő nnurrkának köszönhetően több népnrűvészeti tárgyat, viseletet,
városunk nevezetességeit benrrrtató kiadvan),t sikerült kiállítani. A Torma János M umba is

,ítésnek,ellátogattak ai gyermekek. ,Á! hét táncházzal ért i,éget. A projekt az előké
szervez,5snek tls a team munkáLrrak köszönhetően sikereselr ziitlnit.

A farsang p,rojektszerű _fel<lolgozása jó elgondolfisrrak bizonyult. A szilv
sz€rvezr5sében va.lósult meg a rövid, ám tarlalmas téhrahél:. mely a szintétr meg,
bábégetés cerem(rniával teljesedett ki, A projekt rövid§ég,ét a programok sokasága
A szil,va cs,opcrrt gondozásában került megrendfzésre a Farsangi mas clmu
rajzpályázatutrk is, melyet városi szinten hirdettünk dreg. Színr,,onalas díjátadó ü
több páJ|yaműrzet Cíjazott a sza}iértő zsűri.

A tanér,et a s:zanrócil csoport Egészség projektje zárta, mel1, a gyermekek tudatos
életvite]ének a|apozását tliíúe ki célul. Egészséges turttiixok készítéseivel, ógyteák
fogyasztásávaLl., a fogápolás ter;hnikájának mélyítésévdl, tesíji- és szellemi moz
keretek között tatrlasztaltatták .rneg a gyerekekkel az eg)ésilsép, megtartásához né

l játékos

tevékeny,ségeJk.et. Sajnos a mclstoha időjárási viszonyok miatt a nagyok fog;ászati
nem valósult meg, amit ktlstibbi időpontban pótolunX<. a projekthét ennell el
célját.

Május 30-án hagyományosian,, rövid ünneplé$ teret{ben a, szőlő csoport koo
elbúcsú:ztattul( nEgycsoportclsainkat.

A Toprlrgó tehetsógműhelty rrktóbertől heti rendszeresi;ég;glel mtiködik. 'Iti.ncped

Októberben l<özepén valósult meg a ,,Fogadj el!" ér,lzél<en,lítő projektünk, a k
szervezésében, de a kollektíva, teljes bevonásával és köEre:miiködésével. A projekt

A Madarak Jk.arácsonya projekt a szőlő csoport koordinálásával történt. ,A. gy
mesével kész:ültek, melyet bemutattak óvodás társaiknLilk és a meg}Lívott

óvodapt:dagógusc,k íbglalkozrrak a tehetség ígéretekl{el /1\4,ándit5, 15rr' ', Dózsa
Sándonré Gyenizse Zsuzsa:mta/. Toporgó tehetségmúhely él,zárő bemutatóiára jú
délután kerrül sor,

csopott
lt kisze

ndokolta.

etlen

elérte

lásával

Erika és
ius 5-én

A
et adta

ban

A Mor:orgó
műhely,rezető
lehetőségeket,

telretségműlrrely szintén heti rendszQresséplgel működik óvodá
/Y,!r Ei,val váltcr:zatosan kihasználja a nrhífiives pálya és az es:rközkr
Mo corgó tehetsd: gműhely év zár ő be mutdtój a .i ri niu s 1 2 - én dé l e l,ótt

A szabardságo,l< ütemezése rnegtörtént. Előreláthatólag mindenki az á|ta|a kívánt
veheti ki szabadniryjait,

Szakmainapok a Humánerőforrás képzés kereté|ben valPsrrltalk meg két ciklus'ban.

Erőszak és konflikttrskezelés., Másképpen fejlődő g}ennekek ór,odai nevelése,
felfedező tevtlkerrység szerv,ezésének módszertana tén"ráktlan akkreditált továl

selekvő,
épzésen

I
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27-én

vehettünk részt. A képzések rr:L,i

valamennyien beépítlretj iik

AHA rendszer évek tita m az
.Aii szempontok

t, melyről oktatási

melynek célja a nreghatárrozásra, kerülő
évenkénti isrrrétlő oktatása 2019. május

készült. A tevl5kenység rrlapvető t:leme a

erősen kifogásolható, mind az íz har,mőníája

rjtése -Folyanratolsan megtöftérrt Az aktuális
úitöttem és trlválbbítottam. A határidőket a

hasmosak és tanulságosilk rroltak, az űj

nrurikánklra.

Dóz;sa Erika

mlnoSeql munlia. amely a fo
al kapcsolatos. A

aZ erl

Agy részére elkészítetl,

nrind áia alul nrarad a kív

Nyil vezetése, jegyz(\

j elkészítettem.
is betartatl.arL.

Gvetme a nevelési év során

2019. május 30.

jó minőségii, biztonságos élelnriszerek
lapokat igény szerint foly,amatolsan biztosítom
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1.Ped munlra é rté:krll[r,lsrl

Szeptenr új dajka érl<ezett
Szívese,nanratclkat átlátla.

niegbí :ó munkatárs.

óvoda évet 25 $}ermck meg szeptenrbert1,on. a létszámurrl< márclusra 29
ett. Egy vegyes csrrport az óvoclánkbarr, l\ gyennekekei[ életk:oruk és

pességeik szerint dií]'erelrc juk. Több gl,ermek érke,zett halmozoftan hiitrányos
helyzetű saládból. A nehezített llörü1 kihatnak a gyerntek,ek érJelmi képrességeikre. A

felnrérését megíigyel feladat helyzetek kialal<ításával v{gr3261ft. Sajnos,

az óvodánkba a táb:ízott feladatcrkat el,végzi,
ekapcsolódik a barkácsolá,st előkészítő 1bly,arrratokba,

A 2018-1
fore
értelmi

k

BTMN
életben,

rövid idő alatt rossz tapasáalatokat le. A gyermekel< é,rtelmi képess,égérő| szerzeíí
k m,ellet láttuk, ho61.v rri megfelelő szabá|y é:s szokásrendlszer: és rrapirend

kialakítv
használa,

a családokban. szcrciális ]he l fakaddran többen nem isme,rté]k, a wc, mosdó

A nevelé a szociális szokások nregi sével és gondozásliL íi:ladatok vtlgz,é,sél,el kezdttik
és foly törekszünk a ít;ilő<lé Sajnos néhany napos betegség ut,án visszaí'ejlődést
tapaszta|
gyermek

nk. Az otthoni mintlik n erősen varurak bevésódve. d g5rclportblm több
eIhany,agolt, gondozal,1an, betegsógeikből az óv,cdliban gyógyul,nak lneg. A

tisztálk hiárLya gyakran érezbeti\, családba a szülők a ]lallásban dohányomak. ezért a

, haja és ruházata lcell szagú, Csak néhliny szülő veszi komolyan a
ások jól eligazodnak az óvodai éleltbetr, segítenek a

kisebb :enységről nem beszélhetiink, szív,esen jtitszanak
inkább a tevékenységben megfig;lelhető a szerepiáték és tavasz
óta gy kérik a társas játékokat.

badj áték tevékenys(lgnek
magas létszám lehet az egyik fő okrl a hargosabb

zajosabb
pszic gyorsabban elfaradrrak.
középső sokat ügyesedtek. A ki ,osok beilleszkedtek ilz óvodai életbe.

Ve életkor: t,ls a szo,;ioku l tu rá li különbségek széles spektrumú differenc,iálást , igényel.
lt kisebba tervezésben ténylrages kirt ár ozni és a,z:okat rriegval ós.ítanri.

szatlott tervezetek a tevtlk jól megvaló,sulltak.

Az életk sajátosságokból és a létszámból adódóan tijbb ütközési porrt jelentkezett
ebben az óvoda évben. A nagycl á türelem és a kiliánís irányábrl kellet terelni. A

a szokás és szabályre betartására kl:llett ne,uelni. I'tibb all<alomrrral volt
feszü1 azonos korcsoportok kö:zö , amit beszélgetéssel sikelrült csillapítarni. Enrpatikus
készség játékos formában fe.i . (születésnapi jó kír,ánságok, levr:let írtunk a tartós
beteg ekeknek, gyűlések al val felidéaük a hiár,"vz:ó gyetmeket és szeretettel
c'b rájulr:.t.

SNI eirrk száma kettő tü, .k ő gyertmeknek kezdemé)n;leáük a vizsgá|atát. sajátos
nevelés utaló jelek miatt. fejlesatést, heti egy órátlan gyógypedlagógus végzi.

mód iigényét és e szerinLt alakítjult a minden napiFigl,el
tevéken,

ermellek száma, harorn. F lesztőpedagógus heti egy napon v€sz félszt az: óvodai
gyerrrrekek minden 1e,,,(:k jó1 integrálhatók, dr: sajátosságailk.at fig,yelembe

vesszük.

Logopéd i fejle:snésre három g,y,e

utazó iai szolgáltatás, e6lv

. A kils csoportosok étkezés szokásai ijesáőek voltak szánrunkra,

egészségét. A nagyotlb (iv

;aiknak, de hosszabb .iáték

A
Ip

Az SNI gyermekek nehezen viselik a sok gye:rmeket,

nagycsoportosok készen állnak az iskolai tlletre, a

k van szüksége. Megs:lűnt 20l8, szr:ptemtrertől az
k szülei nem tudják megoldarri a:z ulLaztatálst. Így a

vessztik az egyéni
ünkret.

szülők ésa kialakult rendszer nern lehetővé számál: a beszé,Círlj lődést,
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Rendszeresen látogatjrrk a közeli erdőket és a helyi á rt,ól<at.

A gyerrrrekjóléti szolgálat nlunkatá:saival foly kapcsolatban vagy,unk. ruárban
védelern alá l<eriilt tt SZ. család. Fő probléma a gye el< elhanyagolása. il a magas
igazolatlan ó,vodai hiányzás,, Sajnos az ővodába járás
a szülő]k rész,é,ről hanyagnal< nrondható. Rendszeresen
gyernrekek ápolatlan.ok. ruhLázatuk nem megfelelő.

vríbbrra is akadozó. Az egy ködés
lk.ésnek a fejlesztő foglalk król, a

A Tudtlska te,hetség műhel;r pirtói központú, kilenc ermell vesz résá a nrrihely unkában.
sok é s lraszno s termé szettuclonrányo s tap asztalatta| agocltak a gyermekek.

Tehets(igcsíra felfedezésér,őI a Vackor óvodában
képesstigű gyermek, de kiernelkedő ni.ncs köáük.

beszéllretünk, van ny jobb

A pirt(li gyei:melkek több prílyázaton részt gyermek rajzát cI

rajzpábtáz,aton, a N4erkbau Kft által piil:y ázatra különleges
a városi
hnikával

i rjr,r:lda tavaszi versrnondó háromkészültiink, e,red,ményt nern (irtünk el. A Vasút
gyermek vett:rés;l.

A mozgás a nrirrden napi tevékenységünkbe jól beé Iladd,in(i Horváth Krisá na sok jó
ötletet hozoű| a képzésről, A,zz- udvari játékaink eszköze a roller, a ,)a

futóbic:ikli és a k-ismotor. Igve,l<szünk úgy szervezni az vull,i)n a játékot, hogy a hi soha ne

legyen üres é:s a tölcsért lendszeresen használják. in.denL nagycsoportos meg lt már
kerékprirozni és 1öbberr a kl5zépsősők közül is. Ez csak a pedagógusok ,deasok
óvodai gyakc,rrlás hozzájáru|t a sikerhez. A nrozgásfejl |shez hazzájárul, ho gy tö gyermek

problémaszülei rnegenged,heti a TSNíT tornát az ővoda berkei belül. Több gyermek anyagi
lenne.miatt nr:m tu<l réslzt venni a tcl:rnán, részvétele indokol

Sikeres projellt a vizes hetek és ahírzi és a vadon él
közel állt a g1l,elmekekhez, rliagyon szép barkács knak
nagy sikere ,v,olt, tevékenysép; által szereztek nagy srrk tapasztalatot. A záró , egy
helyi grrzdálkodónál szerezhelíek a gyermekek élmény

A családias jelleg megő,rzésé érdekében minden
Vendépleirrk ,voltak a szülőll alz őszi családi napon, Té

a ló. ]kecske, nyuszi,llárány

ürrnepet családi körben ünk.
v,iíráskor, a farsangi m ságon és

az anyák naplján.. Tervezzlúk a nyári családinapot liözös nagy kirándurlást a budapesti
Camponába. ,{ l,endéglátás;orr kívül próbáljuk az ]|ét tlrtékét, az ünnep va i üzenetét
közvetíteni. Tarzasszal szerrleztünk mesedélutánt a sziilők jelenlétével. N
szándéIcunk v,olt a meghit rnesle olvasás krjzvr:títése, érzékeltetése.

rés:zé:re. Ebben a program

álatok hete volt. Mirrden
ulltr,tnrok születtek, a tere

kupakgyűitést szerveziink a Szegedi Gyermek Klin
lelkes támogatók a szülők és a gyermekek is.

Az óvcdán ]kivll szervez:ett programok fő cé|ja,
ismerelekkel gyarapodjanall. T'öbb gyermek csak a kk

Dóbiás zenellar mtisorát, két alkal,cmmal zenész
napokat. Kaptunk a Tündér]kéz Alapitványtól 30 d

hc,g)l a gyermekek új ényekkel,
ór,odával
gyermek

all mondható volt ]<ülső

. NIégy alkalonrmal élv
ndclr társulat színesítette ór,odai
jeglet az Alma Egyiittes rjére.

lralg;ija el a települést, ha
kimozdul. Több gyermek iany,agi és szociális körül lnyei nem teszik lelletővé
barát prograntok látogatáslit, Próbáljuk kompenzálni a csa,]ád szűkös hely:letét, teljesen
pótolni nem tudjuk. A 201,8-19-es óvoda év tartal
tekintet.ében. .Iárlunk piacon,, múzeumban, szinhá ttük a

titkolt
amatos
nagyon

ok
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pénz egy
mászóka

2. Óv n kíl iilii szervez;el;l nrok lszárna,, azr>k;" rcrll.jai éisi rleg\yalósrnlásai

Az kívül nem csak a gl,r:rmek szfumára szervezünk pro gramokat. A lragyotnányos

bálurrkat jusban szerveáük nreg.

irrduIt. volt elég jelentkező. E
irz udvari játékclk kcl rűsítésére fordítottuk, fbl,yamatban ,van egy csúszdás

ítése is,

Kissné pp Ed:it

A 2018-1 -es ó,vodai évben 3 l mese és mese í-eldolgclzással kapcsolar|,cs kéllzésben

vettem
Ósszel,
átadonr

egy konferencián a}tol il iktuskezelés témábarr szereztem irj tapasáa,latokat.

.helyi elsősegélyn,i,újlS

kapcsola
Egymás

jó. mindent megbes:zé a szabáIyokat egy,ütt hoznlk és alkalrnazzuk.

lélnáit szenzitíven k örömünkben osz:toilunk. .A 'Tudósak műhely

munkáját vezete,m es Böcs mrrnkak tevékenykedlenr. A fudásom, szorplalmam,

lel összesét beletéve vé a ram feladatokat.

Ij időpontban a megszrrk,otthoz képres1. Nehtlzkesen

k ellerrére kimagasló trev,ételt ktiny,velhettünl,1 be. A

tanfolyiamon vettem részt, A szerzr:tt tudást mindig
)n a qsoportunkra alakítva alkalmrtzzla,k aztlkat. A

,g oss{hangoltabb munká'ia felé irányul, ebbelr csak a

rtelenségek visznek előre.
Fejlődési mutató,m a vegyes csopclrt

S tapas:rtalatok, sikerek és sik

Faddiné orvállr krisztirna

A 2018- 9-es ór,oda évben hárc,rn

részt,

szabva
munkát munkatársak.kzrl kr,i

Nagyon
összeállí
a

óvó.nő társamnak,

lk
feldolgozással kapcsolatos képzéserr vettem

n vettem résá. Níozplás rnegújítópálryánat kereteln
munkájában, rtár k éve aktívan tevékenykeCek. A szerzett

jó gyakorlatokat a mttnkatársanrmal, valarnitrt a csoportra

azokat. Ebbr:n a, megtörtént a belsőtinértékelésem. A pedagógiai

, jó kapcsolatort lrpolok, ny,ílt és őszinte a

yi sajátosságokhozünk. X.önnyen alkalmazk

A közös munkal az éves terv ki és megírásával ke:zdődik. Minde:n rendezvény
özös ötletelésselX haladunk a vé:gkifej],ett felé.előtt anl,aggyűjtésbe ke:zdü:k ma.id

esetben ugyanazon a lat ik meg berurünk, így körrny,űr a prtlgramok

Mindell áltó segítséget igérry l időben tájékcráatjuk és bevorrjuk ől,:et.

Ünnepei,
hangulat

színvonalát megfele lónek sikerült bensőségessé terrni a Ttllapól,árást, jó

kerekr:dett a farsangi családi trap ősszeJl megújult fclrrmában került

meg . Az anyék nap.ját lat járta át., két korosáály.ra bon,tottuk a

gyermek .et, kr:llemes délutánt töl

Mind nagyon sokat teszünk jó működéséért, nrunkaidőn túl, enerl3iát nem

kímélve,Ketten vagyunk a napi t , gyakran egyik program éri a nrás:i]kat és mi csak

tesszük dolgunkat. Annak ellr:nére, pedagógus szaknrá:nak nem sok tr>reltiz:,se van a
ezzúk a támogatá§:. Gyakran a szülők is olyan

Sclkszor haflrnk egv . A pedagógia,i munkát segít,ó dajkákkal és

arsszisáenssel könn,rú egy dolgozni, szorgalmas és teherbíró elmberek.

ban és a fenntartó

ütt.

hogy
sem

magas e ]kat állítanak szenrbe, ők sem tudnak nleg;felelni,
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Kellőerr innovatívn ak érezzilkmagunkat - l{r .rrt
kérdeziink, a|ka|maznlk a tudást, ami a birto|unkba
kulturá [t internet haszrálók lerurének.

Hagyornányő,rzésiben nem l,agyunk jók. de nagJ,on szí,
haszrálunk rás a gyermek.ek kezébe adunk ritmus
óvodankban.

használatábáil. 1tr3t11

van. Szeretnénk, ha a

énekelünk, játszunk k játékokat.
hirng,szert. Gyakori a furu Yaszo az

3. Szülőii elrlge detttség

A szültri kérdőil,ekre a csoport 52,8 oÁ-a válasl lagosan 66,5 oÁ mege,légete
begyűjtést anclnirn nródon a fcr,lyosón elhelyeze, g)iőjtöttük.

A szültrket minden rivodai eseményről írásban tájék nk, a faliújságon kifi,i tjük és
szóban is elrrronJjuk, de ezek, az információs nem bizonyulnak mi esetben
hatékor:Lynak.

Eredményre jutó kommunikációt problémás esetek n,crn tudunk alkalmaz-ni Minden
esetben tisztelettudóan, empatikusan kérdezünk és k ünk. ami a gyermek vel,
nevelés ével, ij ltö:zék ével kapc solatos. S aj no s azortnal, tánadó jellegű, kész ,vál vannak
(otthon nem ,prisil be. otthon rrem köhög, otthon lrem las,. ..). A konrmunikációs

tár,ozik, nem érdekli a gyt vel
hiba első

lépcsőjt:, hog,v, kb. 6-8 szülr3 köszönés nélkül énkezik

irtkat, együttműködnek, SZlvesen
llberr megköszönni a szép a

a gl,ermekekkel külszíni rogramra
megyünk.

A jó üg,yek mellerí szóban nrindenki ki áll, de

Pirtó, 2019.0:i .26,

lépnek a tettek mezejére.

meg.
ek is
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A 201 019-es tanévben a S;

fejlesáő pedag(igusi murrkám. H
Csipke i, pént,eken a Pirtói Ov

Tanév ién mind a kilenr;

k
Ezálta|,k
cSo

fejleszté
feladatokat, célrrkat, hiv
terveltet személyre szórl

Az év
fórum so
esetleges

seg,it az egész évi

Részt aL Pedagógiai
vá1

munka lat.

AB - es g)/ermekekkel elkr:z:d

Szolgá

Felsővá

Pirtói Ó

ADI felnrérésben, fol
javasolt

esetén
Szakszo gálat) r5ket, melyet mindenL

Minden csopoftban lehetőséget bi
való
(24fő,)

Azegyé
is kaptr
fejleszté

,.M RGÓK.", 2019, 06. |2-étl a,06 13,-áncsütörtök, bemutatót tallanLirk a s:lülőknek,

:;l01

Fejlesztríi

kben, Megfigyelhettenr őI<

p Óvodák három tagintézményét1,1n y(:geztem

r:lsütijrti)kön a

megisrnerkedl.ernr a gyermel,1ekkel, saját

zeás" kötött és kötetlen, szabard játélc során.

és tanulási viselkrldésükre isi rál,átásorn lett, A
ó gyermekkel kapcsolatbarr nr,egbes:réltük a

menetét, a törvé:nyi változiisol<at. Az,, egyéni

elkészítettem. Figyelernbe vettem az e>' -lmar adásokat,

19-as tanév v,égi

ógusi szakmai beszlámoló

ri képességeiket.

; vette{n, ahol a szülőkke]t

kapcsqlattartás, kölcsönös

ítményét, a felzárkőztatás lehetős égeit. Szükség
lkében szakemb,ertrez iráryítottam (peldagógiai

a csoportvezetr5 tlvónők a tehe,tségígéretekkel

formában. Heti 1 ,5rában sikr:rü].t m€grr,a15rirun'

c ból, a nagycsoportos korii g,yermel;_ekkel. A

113,) nrelléklet

ér; hiányosságoka1.. egy

szül ői értekezletekerr megismer:keclhettetn. Ez a

bizalom l<ialakításliban, az

ag(lgiai Szakszolgá[ati kezdeményezésekor.

itó értek.ez][etén, ahol az:. űj törvényi
zökkenti,mentes volt al, éves munkatervről kaptam. Folyanratos és

által a;iánlott, előírt óraszám
|,aZ

ésj
éni és mikro r;soportos mutkát, a Perlagógiai

vasolt területel<en.

- Szilva cso1lort: B - s, 5 tehetségígérl:t, gyermelkkel

- Szamóca -s, gyermelrkel

játék
.s- társ
'ejlesz

7Bl
3B1
lBT

-s, 2 -SNI-s, 1 1 tehetségigét, 1g;yermtlkkel

- s gyermekkel
- Alma g56rportl - s gyermekkel

- Tulipan -s gl,ermekliel
- Pillangó {N- s, 4 tehetstlgígéret, gyerrmel<kel

-s, 5 tehetségílgéret, gyermekkelll

: -3BTMN-s2]SN]-

, elsősorban a BTMN-es felteriesztésre

gyermekeknél. A sziirés énékeltem, a szülőkkel, prr:dagó,gusokkal

, megbeszélttik a gyeím
hiányrrsságok okának í'el

bgadtak.

vizsgálati eredményekről, és a Pedagógi.ai lSzakszrclglilat szakernbereitől

írlisos véleményt, Jzrv a további együttműkörjéshez, óvodai

az őraszámot és fejl tet meghatározvev

- Szőlő csoport:
- Körte csoport:

alkozá,sra, egyéni és m.ilirrl

Szilva, Szőlő, Maci. F'il

4BT
:7B
BTM

telj
ér



Tehetség rnurrkaközösség tagiaként az év eleji

A 201tll19-es é.,,ben BTN{N-s" SNI-s felül , és a jövő évi l,izsgál igénylő
beszélés,
BTMN-s

gyermekek ktlreltneit, szülői egyeztetés. es a kolleganőkkel való me
aláírás trtán aitadtam a Pedagógiai S 2 BI]MN- es gyermek), (3
gyermek a 1|.020l2l-es) tané,,,ben lesz S}rII-s gyermek Baja, júni 30-a a
határidtje. (A 20], 7l18-as tanévben 21 fő BT - s 61vennek volt),

A 20l8-as ta,név végéig 2l5 p;yermek (l4 F 10 Csipkeház. 2 Piftő), űj kérelniét
nyújtottam be a három óvodláb,ól a Pedagógiai gá|atrészére, egyéni kérve,
3 Felsővárosi (2 alnta, 1 s:zilrza) gye.rmek l,i ,g tlicrlyamatban van, Iskol i,
pszichológiai és l<épességvizsp;álatra irányulva. ket a bajai Szakértői Bi g(1

aktivan résá vetteIn.

, öket heti 1 allcal l uíaző

beésa

Pirtó, _[ Felsővlrosi óvoda) SNI-s stá
gyógyp;dagóglus látja.

Sokoldalú. viiltozatos. hatékrrny volt a 20 tané,,,. A kitűzött cé sikerült
induló

ügyeleti
megvalrisít&íllJ,p, fel.adatonral: legjobb tudá
gyermeJrek aryy,agáí a pedagóg,usok számára teruti. A 20l9. 03.07.-i Tan

t ell,égeznem. Az iskol

Ellenőr:lés tapaszftalatait, java,slatait, a
gyakorlati mu,nkámba.

n beépítem

Célom ,[ovábbra i,s a korai szűnés, prevenció. ,blbi élets;zakaszbarr keriili bea
fejleszt(:sre szrcruló gyermel<ek: az ellátási rend ve]l a korai felismerrés, fej eS
problén:rakeze,l és a le ghatékon,l,abb sziínrukra.
kiemelt feladzrt[ontnak tekint,err továbbra i s.

s g;rermekekkel való fogl kozást is

Tisáeleltel kérem beszámolr5m elfogadását!

Kiskun}ralas,2:(] 1 9. 05.29.

Vér Éva
agógus

es, 4
-c?

zakszo
:iata

8l19

,ezo

inél

tehet

2. oldal
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Kiskun 2úo
i l{apsugdr Óvoddtb

2018 / 2()]9 es nevelési ét, tirtéktllése,,

;rke ;lett 
23t9 SZEPI t lt

Ki,s,kurlhalas, 20 1 9. 0B. 3+- _
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Kiskunhalasi Napsu

OM azonclsító:

Székhely: 6400 Kiskunhalas

Telephelyek

,Átlós Úti Óvoda: 6400 Kiskun

Merg;rar Utcai Óv,rda: 6400. Kisku

Szilády Á,:on Utcai Óvoda:6400 Kis

Kisku,nllaltts, 20 l| 9.0B..3 1 .

Óvodák

56)C)

y Eindre utca 4 sir,.

alars Átlós út 1.sz.

alas Magyar utcir 16.

alas Sz;ilády Áron utc

i sz"ít,ette : Ácsné Fehér ra

tő



2C|18/20:l19

Intéz ü.nket érintő ha í,á.ly, jr.rgsza,bál.t,ok.

ncvel i évbi:n

Órrolcllrli

a ai munkát köz

fo technikai nrunlrlatárs

erzelési Él, Ért(lkelér;

nemzeti köznevelésről szóló (Nkt.)
5g, óvodai nevelés finanszírozott idr5kerete,

k minimális-nraximális átlagl étszátna,,

, átvétel,

rendelkezés,

l segítők 3 ftí pedagógiai asszisztens, ló f<í dajka, 1 fo
átta el. Két ft' intézményvezető helyettes csoportban

a

a

o

o

a . rendelet a pedagógusok ellőmenete],i
mazottakj o gál l ásáró l szó ló 1 992. rjvi XXXIII.

ínyekben törlénő végrehajtásáról.
rendelet a nevelési-oktatási intézrnények
i intézmények névhaszn álatárőil 6:\. íéjezet

rendelet az Óvodar nevelés orsziígos

24 ővodapedag,ógps dolgozó biztosította a zavartalan szakmai működést,
2018l201 1 fo óvodapedagigr:s yugdíjba vonult, 1 fo óvodapedagógus _felrnondott, 1

fo óvod guLs pálya elhagyti lett, 1 fo óvodapedagógus nyugdíjba vonul.

A
óvodatitk

folyó ped

20111. évi CXC tön.ény
8. § (1-6) óvodakcil,r:l
nyitvatartási idő,
25. § (7) óvodai cs<r

49. § (1-3) óvodai lblv,

95. § (7)hatáIyba lr3ptet

1-8. sz. mellékletek..
(]13. (VIII. 30.) Ko

ől és a kti:zalka
örvény köznevelési jLnt

12, (VIII.31.)
űködéséről és köznevel

6l§ (1.), (2), (3).

\63/2012. (xI. 17,) ]K
lappnrgramjáról.

.)

i tevékenysége mellett |ja el a helyettesi feladatokat a telephel),eken.

O

o



A. Ci gány Nemezetiségi Önkorm ányzatutlk

kisebbség,i nemzetiségi felzárkőztatás megvalósításá

A

valamint

évben.

1 fo óvodapedagtigus rninősítése a Ped

l f<i ór,odapedagógrrs a Mesterpedagógusi

Magas s:tázalékos megfeleléssel sikerültek a rni

óvodapedag<igusok magas szintű felkészültségét.

megfelel(ten a betervezett kollégáknál megvalósul

óvodapedag<lgusaink napi szinten folyamatosan t

végeznek a gyermekek között.

Nagy ereclménynek tekintem, hogy három nagyo

óvodapedagr5gust tudtunk meggyőzni a minősí

megmérettessék a bizottságok előtt és erősítsék ön

minősítéseket követően. Így jelentkeztetésük a

időpontokat a 2019 l2020-as nevelési évben.

Óvodai gyermeklétszámok a nev

Pedagógiai munka értékelése az _

évben kötelezően elemző terul

1 el adatainak megfo ga|mazása|.

jl . ,\ mérés -értékelési csoport által

l.ükrében eredményeink.

A20l8l20l9-es nevelési év ki

A munkaközösség munkája,

Összegző érlékelés.

l,

2!,,

4.

5.

6.

tlnveik.

l fo szociális segítőt a cigány

-ből r,r Ped II.be eglörtént,

o,:zatcrtot szerezte meg:, a nevelési

sítéselk óvodáinkban. EE is

lsz önértékelések az év

tatla az

tervnek

tls megerősítéseket [<ap , hogy

ítjlesztő, tervezett, ő munkát

helyt álló

ilag

zalnturkat a kimagasl(l ened a

inős'íttlsekre megtörtént és várjuk az

inden

lt; íi:]ladatainak .ék

t é:v zá

Z:mény

é:rrjése

!:gzel.l,

l(!si Éiv z

rtéz:nrén

< ké:rrjés

;lvé:sze1;

é:rrj

é:gz:

!k,o

etk

isakor.

Önérté

, a kövt

tégedet

zárás

nyi Ö

Sek, z

;11. elé edettslé

tk éfték

Ev vr[i ér"télielésl_terüle!.g!!



Mellékletek

* Me:rrás- elés munkaközösség beszámol (lja,

* Körn i munkaközösség beszámolója.

* Di_

* Iig,

iált munkaközösség beszámolója.

Életmódra nevelés munkaközösség

l,égi létszánro}<.

Ady Endntl Lt

Mugya. |LIíca

7.

Gyermel<lr5t§zárnok

ltj



Milyen mértékben lelhető fel az g az éves munkar| tégiai

dol<urnentumokk.al és a nrunkakö ,g,ok ten,eivel?

A munkakti:zösségek vezetői írtgondoltan t meg a tanév találl

unkii1iának egymásra (!

2. Pe:da ai munka

kötelez,isl elemző területei alapján

Területek:

Maximális rrregtalállrató a dokumentációk szakmai

intéznrényv<l,,zető á|tal megfogalmazott ér,es terv

során. Eigyéb témák feldcllgozásakor szívesen

munkakö,zör; ségek terv ezett időpontj át, any agát gy

elfoglaltságr:a való tekintet.tel, de azokat igyekeztek

o A következő nevelési év tewezésénél

nevelési év végi beszámoló megállap

átlátható, Elolvastuk, átbeszéltük a kollégákkal a

azokat és e;e;ynrás figyelmót felhívni az ér,es kieme

dokurnerrtár:iót sikefilt elkészteni időben, néha ki
folyan'á.n. Nagyon sok a dokurnentációs feladatu.

az Int i orrértéke nd n évben

t, témáit.

hiszen az

t a kiinduló alapja

mennyire veszi f,r

tásait?

felac|,atrlkat. Igyek lósítani

ked(l lelaclatokra. Mir,,el annyian a

1atos

napra

tervezéseknek. Munkaközösség vezetők figye vetté,k az éves mu feladatait.

Teljes mérté]kben- összhangllan találták az őy, 8,óg,rrsok is a terveket, nkájukat

erTe ép,{tve; tudatosan tudták tervezni, me ósítanri azokat. A közösségi

foglalkoz:ásokon olyan témákat clolgoztak fel, amiket haszrrrlsíthattunk a i munkánk

llll]k tapasztalatokirt eg

rrrr5dosítani kell a t rán a sok

idig brlpótolni, így elm. nem lett.

Az él, vé,gi lbeszámoló alapjlrn készült a következő rlz(:si dclkumentum, 1ogikus és:ig
m

mil
emPDCI\ c,ikluLs figyelembe vételével dolgoztunk, í tel.|oli mértékben fig vettük a

nevelés év folyamán. Az év végi beszámo mellqállapított 1esznek a

kiindulóponLljai a kör,etkező é,',,i tenünknek. Az év ibeszámolóra alapj;ín üliirrk fel a

következő rrr:velési évre, az évi tervet, a kiemelt fel krr:il fokuszálva kész;ítj

. Mennyire yezeti l)ontosan a

dokumentációkat, felj egyzóseket?

cs,|]port életével

Minderr dokumentumot pontosan, határidőre elk tettek a kollégák. I
,gvzÉ;sleket kell vezett

sza]krnai munkát az eE,.

készek, lenni, de igen srrk dokumentumot, felj

fejlőclés<lről, fejlesztéséről, amelyek segítik a tudat

nevelésben. A vá|t<>zatos tevékeny,ségek, és adott prog,::amok, események ett minden

tl cslitszz'tssal, de meti\

gyermekek

ifferenciált

ttuk az év

1sőbbségetvan., a lratáridősök nri



Fontos, hogy a fejlesztés
aZ szerzett tap aszíal at al apj á
naplót kiegés:zídük, átdolgoz,z,uk
fej m_inél hatékonyabb

be és arurak pontos
teszi.

Mill,g11 mértékben elég
Fejlődési naplóval1}

Ki ten, tr:ljes mértékberr. sz
során. J ól szerkesztett segédanyag;.

a gyermekek nyonlon
feji rögziti az egyétti í',:e.j

napi t, A.2,5 évesen óvodába
gondoln és módosítani ahho,z.,

íql k;,őzé, és egyérte.lrnűrln
haszná1

lblelőnek és ele,

él

fej

lSln

lekötik

Ezek a dokumentticiól<

, egyéni differenciális

el sem mélyülnek:
. Igen ilyen ftlnnli

rendelkezem. Általá

Me

vis

baj. ülők nem igényliik (tis
v€,szik, amikor tál
tartjuk, de ha igényli

Kapnak vissza,csattrl
Hangsúl kell, hogy nem csak a

ai éveiben mindig.

lelő informácití
ekekrőI, szoc,iiílis;

Igyekezt tríjékoztatást a lszül
akadál i t:ényezők a szül(i
ezzel k atban még ta
kommuni technika megi

gyerekekről csal< ir sa
Ha kérik
informáci

ilók, akkor mind két

ik nern partnerek

szü
a§

rk

dev
Folyamatos kapcsol

segítenek hozzá a tudatos munkához. A gyermekek
fejlesztésének az alapja, megltatározőja a gyermek
a mindig legmegfelelőbb módszert alkalmazzuk. Ebben
a következő nevelési évben 20t9/202a-ban a csoport

kollega nő szakmai javaslata alapjfut az egyéni
ása végett. Így a csoport naplóbarr új dokumentumot
az ővodapedagógusok munkáját segíti, tudatosságát

ett a nevelőtestület által elíbgarJott és használt

nagyon jól lehet lrasználni a mintlennapi munka
unkra megfelelő, részletes, elégséges iníbrmációt

.éséhez. A fejlódési napló tiikrözi a gyermekek
feladatait. Jól használható. Segíti a csoportban folyó

,ező gyerekek esetében bizonyos táb\ázatokat újra kell
a következőkben ez az életkor is bekerüljön a

segítse a gyermekek fejlődését. Teljes mértékben jól

őnek tarja - e a gyermekek eredményeiről való
lás mód.ját tis formáj át a sztilőknek/gondvi selőkrrek'?

e átolvasáskor. A személyes beszélgetesek jobban
n, ahogyan most alkalmazzuk, elegendőnek tartjuk. A

et a kivételnek) és sokszor már úgy érezzűk, hogy
lni akarjuk a gyermekével kapcsolatban. Igen
és/vagy szükséges tájékoztatom a szülőket még
a szülők a gyermekük haladásáról" fejlődéséről.

,gy csoportban szükséges ez a tájékoztatás, hanem a

rendelkezik - e a kiemelt figyelmet igénylő
elyzgfg1,$|)

felé megtenni az óvodapedagógusok, <le vannak
ttsága, az elfogadás mértéke. Úgy gondoljuk, hogy
t kell szereznünk. A megfelelő feh,ilágosítás,

a ftatal pályakezdőknek szükséges új í'eladat lesz. A
át óvodapedagógusa adhat át információt a szülőknek.
zülő jelenlétében kell ezt megtenni. Igen megfelelő
kérik a tájékoztatást, és elfogadják az <ltt hallottakat,
a kommunikációs szituációban. Ez esetekben külső

tban vagyunk a Családsegítő Szolgálattal. Sajnos nem



mindig sikerürl a szülőket elérni, mefl a megadott tel

okoznak nellézséget. Előfclrdul, hogy a szülők is el:

tájékoztatják vagy tájékoztalhatják hivatalosan az ó
időben a gy,ermekeket érintő helyzetekről, vá|tozá

kiemelés esetén a körülmény<>k.I:z tclbblet terhet jel

saját csoportjában járó gyernrekek szüleihez, amerrn

és bőveblb irn.folmációhoz jutni a gyerek érdekében.

anamnézis esetében') gyakran nem tükrözlk a val
munkánkhoz. A Családsegítő Szolgálattal, G
kapcsolatban vagyunk.

o Mr:nilyire elégedett a kiernelt figyel

külső szakemberek rnunk ájáv al (győ

peclagó giai szaks zo lgálritt, p szicho 1 ó

Az óvodába jár<i szakemberek / íbjlesztő, logopédus,

vagyok. Több szakemberre lenne szükség az i
pszichológus alkalmazásának. Több logopédusra len

gyermekek részére, Nagy szükség lenne legalább

alkalmani a megszaporodot t nragatartás i problémák

tőbb az igerr beszédhibás gyermek, logopédiai

óvodába .jár<i szakemberek nrunk ájár,al elégedett va

az eredmtén,yekről stb.. A gyógypedagógusok

logopédiai íijlesztésen kívül. A külön foglalkozta

alkalmaz]koclrísi és viselkedési problémáikat. Az l
foglalkoz;ik a gyerekekkel. Az ő munkájával telj

rendszeresen jár, folyamatos kapcsolatban va

nevelési ,évben is nehéz volt megoldani az sNI
hiány miirtt. l3gyre több gyenneknek van szüksége

o Elegendőnek tarja -
tel.t intézkedéseket

e a gyerTnekek

(irrgyenes étk

véllőnők és a gyermekjóléti szolgálat

Igen elége<lettnek, tartjuk. A védőnők és a
velünk. Maximálisan. Szerintem a jelzőrendszer jól

felelősök mindent megtesznek a hátrányos helyzet

védőnőkkel sajnos nagyon kevés a kapcsolatunk

óvodákbirn végzlk. A szociális segítők is nagyban

segítséget a<lják a szülőknek, akik bizalommal fordul

. Megfelelőnek tartja - e az intézmény

Szerintünk elégséges a nyújtott lehetőség, de egyes

érdektelenség. Igen, megfelelőnek. Telj es mértékben

fclnsziím sokszor rr"* .ié.n
árk<|n.nak, és a segítő saol

odtít" óvónőket megf'elOlő

5l. Pl. költözés, vag,y csal

. igy,ekezett minden óvod
re lelretséges a család]roz köl

1r s:z,ülők által adott i
iigrrt. így nem nyújtanak

mrrlJkjóléti Szolgálattal

igónylő gyerekek fej

agógus, logopédus,

...Stlb.)?

1pedagógus / murkájá
y rrriatt és szükségét

e sz;ükség a megfelelő, fejl
áros,i szinten egy óv

a.l l,:ii:zdő gyermekek érdeké

lesztés több alkalommal k
},:t.il csönösen táj ék oztatju

foglalkoznak a gye

nenr oldja meg a osoport

riznir5nyben csak a gyó

nrér:tékben meg vagyunk

, nrjrrdenről értesít rainket

ekek logopédiai fejlesztése,

iirliL s; szakelnberek fej leszté

zoc,iiilis hátrányairrak

, ielzőrendszer műkö

té...stb.)

jóléti szolgálat nagyon

műkijrjik, az önkéntes

csaliídok segítésére, támo

rni<lta a státusz vizlsgá

:ik a munkánkat. Mindig
ho z:,zájuk segíts égér t.

özö sségépítő tevék.eny

k részéről nagyfokú az

egfi:lL előnek tartj uk a kőzö

és ezek
Seln

ékben,

ból való
gus a

kerülni
iók (p1.

támpontot
yamatos

.ésével,

l elégedett

,nánk egy

ztéshez a

ichológust
. Egyre

lene. Az
, egymást

ekkel, a

n adódó
gógus

elégedve,
Ebben a

kember

yhítésére

.ese a

tőkészek

t nem az

megfelelő



ter,ék

ha

ezek',

intéz

mutatk
sajnos

kell tal

Teljes
Sajnos

befol
vesznek

kitaláini
motil.ál
még mi
Óvoda).

és délul

értekezl

Áron U
szülők.
tetszik
csak

Hátrán
elégedet
részt a

A szülő
vevők,
gyermekü
együtt
mint a

iskolázot rniatt, sok időt ves:.

ységet az intézményerr lrelül
yolr:ra is építő közör;ségráp

közö s ségfej l esztésill err
rend ezvények, Ór,,orláti

yekerr is csak 1-2 kiv(ll.ellel
Li Óvclda). Bátran morrrJhatj

1 az ővodáinkban. M
k. Napi szinten kapunk l,i

A Szilády Áron Utcai Óvodában egy jól bevált, a
tő tevékenység folyik, alrol a szülőket is be t.udtuk vonniaz alkirlmakba. Igen, s,ck p van. kihasználurrk minden adódó alkalmat. Az

dolgozók részére tö
:ozás.jegyében. Várjuk az ö
ik, rrLint mindig a személ
indig csak egy akadály,van

lnunk. Átgondolt szervezé:s, lehetőség keresése a feladafunk jövőre.

A szülők a megft

éktren aktivizálhatól: a s egy rétege. Kevés számú szülő mutat érdeklődést.a szülők, óvoda iránti é

lja az:, iskolázotts ág e.zl a
részt rendezvényeken,

sem jöttek el (meghi
mindig új ötlettel a ]haté;k

nk a szülőket, ha a saját
ig kr:vesen jelennek nreg egyes óvodákban (Magyar Utcai Óvo<la, .Átlós UtcaiEnnek érdekében majdl i fogonk tenni. Általában mi reggel érkezéskorín táj,ékoztatjuk őket j,nt, Ei:. edrlilg be.vált nrtids;ler nálunk lr szülői

számolhatunk, illetve a közös programokon,

alkalmat kell szerveznürk a közös tevékenysé geke, az
eteket a következő nevelési évre is. Nag},igény
beszélgetések, véleménycserékre az őv<>dákon belül. De
z időhiány! Úgy gondoliuk a jövőben mÉ:gis en:e időt

lelő kereteken belül részt vesznek e a
sztilői értekezlet ünnepélyek, közös programok,
v égzett társadalmi munka. . . stb. )?

deklődése változő. Megíigyelésünk szerint nagyban
jta tevékenységet. Vannak. óvodák alrol kis létsziámmal
,gramokon. A legszomorúbb, hogy az anyák napi
t készítettünk, szőban szólfunk, kiírtuk). Igyeksztink
nyság fokozását, de ez nem mindig segít. Hogyan is
gyermekük iránt sem jön belülről... szülői értekezleten

mnak távol a szülők (Ady Endre Utcai ()voda, Szilády
, hogy várják és szeretik is ezeket a rerldezvényeket a
kkel feltérképezni 1-1 program után, hogy mennyire
egű javaslataik varrnak. Vannak olyan esetek. amikor

rez mérten igen. Aktívak. Kedvelik rendezvényeinket.
lei kevésbé. Nehéz őket motiválni. Maximálisan

,on fontos eleme a mérésnek. A szülók, mint igénybe
lni, véleményezni a részükre nyujtott szolgáltatást a

a vissza jelzésük a munkánkról, a bizalomrőI az
kevésbé láüák át munkánkat olyan részletességgel,

;zajelzéseket, személyesen. Nálunk az alacsony szintű
igénybe a kérdőívek kitöltése és megértettetése.

szünk elégedettség m
ik, illetve milyen űj, épit(i
r realgálnak a tevékelrt ha egyenként vannak megszólítva, í'elkérve. Akeretr;ken és a
hBlyzetű gyermekek
v{grunketérenaszülől< tivitásával. Ebben a tarrévben nagyon lelkesen vettek

a i.evékenységekben.

yire tarlaná szüksé ktilönbölzti ei égedetts;rilgi rtrérlések
lv{gzlését (szilők, llennt rtó, iskola külső partnerek)?

"te{"at"tt.e 
g7 vizsgálal:a

ik a legiobban tudják órték
nqvelését, Fontos sz;ámuLn



Szükségesnek tzrrtjuk újra elvégezni az elégedet

partnerek, azl iskolák irányába is. Rövidtávon a

értékek eg;ye:rtetésének lehetőségét biztosítj a az értéke

feladatok me gfo galm azása, és m e golclása.

. -Elégedett - e az iríéz,ményben műkö

Igyekeznek a munkaközösség vezetők bevonni m
dolgokról esik szó a megbeszéléseken. A jelenleg m
jövőben frelü:t kell vizsgálni az lntézményben. Va

,,kimedtették a témaköröket. Ilosszú ideje mű

változlatásra Vannak lehetősé5lek a m
frissítés jr5t 1.enne a szakmai színvonal fenntartá

óvodapedagórgusok javaslatával egyeztetve ujjá al

program miertt nehezen összehangollrató a munkakö

figyelni kell az előzőekben említett problémára és

minden k,cllelga, kezdő óvodapedagógus megtalálja a

a szakmai munkája fejlődése érdekében.

o Milyen mértékben tartod eredményes

munkacsoportod ez évi működését?

Teljes mtlrtékben eredményes rnunkát végeztek. Az
munkakö:zösségi csoport teljesítette az év elején

Természetes,en mindent lehetne jobban végezni, de i

megfelelőlen a munkaközösségek munkáját v
Lehetőségünk v,olt és a mai napig is erre törekszü

alkalmakrln a problémákat megvitassunk, közös

tanuljunk egymástól. Hangsúly,t fektetttink a m
egyéb
módszereket megismerésére a kiemelt figyelmet igén

módszertani kulturánk gazdagítiísára. Figyelembe

eredménl,es és adaptív eljárásokat, a témál<hoz

gyűjtemé;nyé:1:. jő gyakorlatokat. Eredményes volt.

együtt gondolkodásra, szakmai tapasztalatcserére

Tartalmas és eredményesnek mondható,

munkaközösségek vezetői sok gyakorlatban haszná

Ertékelési rnunkaközösség még viszonylag új

megmutatkozni.Úgy gondolom, hogy a tanévre t l'i:l;adatokat sikeresen el

méréseket a fenntartó, a

áló ápolásának,

1,1iert,ékelését követően az

színl(mai munkakö;zössé

t munkájukba. Mindi
ödő mrrnkaköz<isségek ft

oJ[yilrr rnunkaközösség;ek,

ezért már szükségét
,:isszefogásában. Lehet,

ez(irt a következő ne

tjuk iazokat. Az év során

ös;si:gek működése. A
aíT{l nlegoldást talállri. Fo

legfontosabb rnunka

eli trtunkaközösség,:d v

r,ár1 íeladatokat teljesítettü

a trlunkatervben rögzitett

lis;lr"ink erőnk, lehetőségei

Eazfi, munkájukba bek
lrolgyaszakmaiamunk
grllríásokat keressünk, k,

kiizösségi munkában az új

lő íl,yermekek fejlesztésé

tült munkatársaim

<j,ló szakirodalmi
ontclti, hclgy az alkalrna

rnindlig nagy figyelmet

aldig végeztük a
hat<i ttémát dolgoztak fel.

t;ziittlit, eredményei késő

közvetlen
távon az

ől adódó

kkel?

aktuális
artását a

lyek már
látjuk a

hogy egy

évben az

zajló sok
]S Soran

tos, hogy
:özösséget

. Minden
feladatait.

időnknek
lódni.

meresl eS

szükséges
igényeit,
- cikkek
az adődő

ítsurrk.

unkát. A
Mérés -

fognak

10



Az intézményben

Sokat avult az in
táj

inli
kellő k
hiánya
lenne

esztéti

Ezek
munka
i

tl-tin<l

szük
folyam
igen köl
akö
plakátok

adott

felté megft:lelőek. Több
szükség.

Nenr

A
vagyunk
amit
helysége
foglalk

könyvt
szerezzű,

folyamat
be. .A tárgyi fel

ikai

tpi
nk

lehet A tomaszerek, fejles:ztő j

1,1,

e a belső irnfbrmációs rendszler

iós rendszer. A digitális ló folyamatos bevezetésén továbbra is dolg;ozni kell, és
eliikészíteni annak be ését. Bár az utőbbi időben az intemet hálő'at időszakos

ehezit:i ezt. Részben mregfel lő, viszont szerintem sokkal egyszeníbb és praktikusabb
drigitális rendszer ki ítása (csoportnapló), mint a papíralapú. Sokkal

b,,átláthatőbb és az esetl hibák, tévesztések javíthatók,.

műk.ödtetése (szóbeli, igitális, papíralapú )?

kollégáimat ai:,

hoz szükséges, azzlal

Az intézményünkben azon vagyunk, hogy mindig
litásokról, feladatokról. Teljes mértékben a belső

z infrastruktúra fejlettség ét az intézmény
ájának, pedagó giai éft ékeinek, célj ain ak

yeinket mindig jelezzük. Ami a gyerekeknek a
mértékben elégedeltek vagyunk. Mesekönyvek,

Megfelelőnek tartja - e
nevelési/tanítási st]rukt;ú

fr gyelembe vételév.ell ?

y, adottságok, mely:kJrez alkalmazkodnunk kell. Igen, de a magasabb szintű
aZ egyre elvárások miatt fejleszteni kell folyarnatosan az

re.ndszerünket. Alap kö mény most már r,.elünk szemben az IKT eszközök
g),akorlatban valti al |mazása, az internet napi szintű haszná]iata. Ehhez

laptoptopok biztosítása, ami az elmúlt évekbenminden csoportb,an a
cle megvalósult. N ís szempontjából szükséges a színes nyo,mtatás, ami
de szükséges ezért. a j többet kell színes patronrrk vásárlásá,ra fordítani
ből. (Pl.: munlial feladatlapok, foglalkozásokhoz szükséges képek,

) Vannak még fejleslztési lehetőségek. A számítógépek cseréje is hamarosan
adminisztrációs feladatok miatt. Alkalmazkodunk az

válik a megnövelr:edett

z, kihozzuk belőle; a . Az oktatáshoz, fejlesztéshez szükséges tárgyi
és folyamatos, jól működő internet kapcsolatra van

th mobil mini erősítőkbeszerzése hasznos le,nne.

Elégedettek - e a kezésre álIő eszközök, íblszerelések
minőr;égével, menn y.i sé

.odhatunk e teren. l\ szü megvannak, de azért mindig varurak ,,álmok''.
mérten elégedett v . A vizuális eszközökkel teljes mértékben meg

éged,le. A játékok sclkszín , szeretjük használni azokat.Igen sok minden van,
yeket a napi munkárrkban |juk használni, Nehéz az eszközök tá:olása a raktár
hiánl.a miatt. Ez irainyú

ő könyvek beszerzésé is minden évberr lehetőségünk nyílik az utaző
segítségével, de nrár na sok új szakirodalrni fonást az intemeterr keresztül

jó. Az udvari .játékok meruryiségét, minőségét
figyelemmel kísrlrjük, ha szükséges javítjuk, vagy javíttaduk, ha még

mennyisége és rninősége megfelelő, ó,vodáink a



pályázati le,lietőségeket kihaszrrálva A
eszközök, elegendőnek és megfelelőn sok

. orr szerint az intézmóny reális k
munka humáner(i forrás - szüks égl etérő

Sajnos e:zen a területen előre rretítődnek problé
rendelkez;ik. A közeljövőberr hiriny lesz-van
feladat megc1,ldásra v,ár a hunrárrelrőforrás szinten
minden évben nyugdíjba mennek a kolléganők a 40
lehetőséggel és átadnák a fial.aloknak a munka vi
Nagyon nagy figyelemmel kell kísémi, és tudat

utánpótlás keresést. _Időben kell tudnunk a kollégák
mint a te<;hnikai dolgozók körében is. A gyermekek

hogy a glenrrekek jől érezzék rnagukat óvodáinkban
gyermekeik nevelését. Ezért nagyon fontos a mi
óvodapedag<igusok, clajka nénik kísérjék végig a
gyermekek rrapi életében is, de még az int
ragaszkoclok a szülők is és a gyermekek is a

folyamatcls szakmai ellátottság rnegyalósítása évről
nagyon alapos tervezés és íblkészülés mellett még
amelyeket a leglobb rnegoldást megkeresve igyek

Egyre nelrezebb a helyzetünk az óvodai nel,
változtatnrak <lrasztikrrsan a bérekerr az elkövetkez(\ i
baj az, hclgy ezzel a kérdéssel, a felrnerült humánerő
kezdeni, lrisz:en országos szintű probléma a ped

o Az: intéznénwezető a humánerő

hili,nyt, a fblmenilt problémákat idei

A fenntartór,al napi kapcsolatba,n vagyunk szinte,
nyitott, humánus megoldásokat l.alálunk közösen,

élete ne s:zenvedjen csorbát. l\ zöld övezeí karbantart
és nagyon kciltséges a szükséges feladatok elvégzé
elvégeznl. Arnit csak lehet, óvodákon belül megoldu
nem elégsé6;esek már. Nagyon szűkösek a kie
Szilády Árorr Utcai Óvodábarr a tároló kisház melyet
jövőben aztva1y lebontani, vagy felújítani kell.

r Mennyire elégedett ilz int.ézmény be

írásos formában

értékelést. Teljes
lenne. Az erkölcsi

elcllvashatjuk év végén, s a n

mértékben, de a régi teljesítmén,

és anyagi elismerés is motiváló jelent. Elégedett vag;lok. A

foglalk k rnegvalósításához,

új sport iz jutottak ho,zzá,

1 r:endelkezlk a neve

a közeljövőben. Igen,

sclk'ból, Napi szinten is
. Az évek folyanrán fo

ves jogviszonnyal reriidelk

ágá1., ha lenne potenciális
an elóre tervezni, lia
áncló]<airól űgy az óvoda

és;énél egyik le
hogl, biztonságban tu,Jják a

ánkban, hogy folyam
ek,ek óv,odai életét. sok vál
is ttzt már nehezen viseli

jukblln dolgozókhoz. Ezek
évre nehezebb és nagyobb

inrlig adódnak a váratlan

megoldani.

ben <lolgozók pótlásában,

hLám&roSán! Terrrrés

hiánnyal a fenntartó

Ó v<1,1lapedagógus hiárry.

rrás szükségletberr

n jr:lzi a fenntartó

szükség esetén a m(]go

a gyennekek nevelése,
eí: !.re .nehezebb óvodáink

t>zt lttár a karbirntartóink

k. I.]'rlvari játékok tárolásána

tő ópületeink és életveszél

ár többszörjeleztünk a fenn

éfl"é]kelési

,esitületi értekezleteken

,elést segítségül hívni a

ren<lszerével!

tanító

is képpel
gyon sok

atosan

k élnek a
,npótlás.

aZ

gusok,

tényező,

ülők is a
biztos

,zás van a
. Nagyon

rtása,

feladat. A
ituációk,

íg nem

, csak a

tud mit

övetkező
?

mindig
óvodai
Nehéz
tudják

a helyek
isa

A

11ratunk

megújulás

szernélyes

rbe
sZám



beszél , munkatársi , nevelőtestületi értekezletek, vezetői látogatások,
el k, rninősítő eljárások k án mindig segítséget, értékelést, támogatást igyekszünk
az in ln$)Lnkben dolgozólr: ára biztosítani. nagyon jó lenne, ha több anyagi forrás
állna a elkezésünkre, hogy, a dol 5kat ne csak erkölcsileg, hanem anyagllagis tudnánk
eli i és tisztönözni a pá.Iyán ás tekintetében. Reményeink szerint egy újfajta

tő pótJékos finanszírcl:lás iö a következő nevelési évben központilag, de ennek az
anyagi
abban,

a

brrását még nem látjuk,
a rn egb ecsülést ér e>zzék

honnan lesz biztosítva, d,e reméljük, hogy segíteni fog
inden fele képen a dcllgozók.

Mennyire tarja ha snak az intézményen belüli belső
tudár;mego sztást, k,irp<ltt -€ megvalósíthatr5, hasznos ötleteket?

Rerrdkí l hasz:nos lenne többszcir i szakitania szakmai beszél getés ekre tud lis mego sztásra.

a tapasztalatcserés
beszél ünk egymással, selgídük
eset kkel. Többre lenne
l a,,szrrciális tanulásra''.

at me5;oszduk egymássrrl.

több a pályakezdő fiatal, akinek nagyon nagy szüksége
lgyeztetésekre, lrogy tanuljunk egymástól. Szívesen

kollégánkat kölcsönösen nevelési szifuációkban,
igényem, s szerintenr a közösségben berure is van a

k tartjuk. Segítjük egymás munkáját, eslzközeinket,
n fontosnak, tartom a fudásmegosztást, a fejlődés

Erre k
lenne

el

m

Igen

adva

íik

Ebben a t

az első és

ki, így

szülők

ük a lehetóségeket. L)gyre

ban. [iokat beszélgettink ó n belül, segítjük egymás munkáját. .Át szoktuk
egynás k adlri a hasznosíthrató leteket, tapasztalatokat. Jó dolognak tartjuk, hogy
fol figyelemmel tudjuk i egymás munká.ját az ővodai közösség,i felületen.

haszn,os ötlettel gazdagi egymás tudását, folyamatosan adjuk át egymásnak az
, javaslatainkat.

.etlen része. A katrxltt ötletek, megvalósítására törekszünk a napi

sokrétű, sokoldallú, tozatos évet zárhatunk le. Mindenki a tudása legiavát
a nevelő munkájál; az ényünkben. A dolgozók elhivatottan. mindenben a

helyezték előtérben.

--.órté

névben is külső paftnereink őzűl a szülők elégedettsé gét vizsgáltuk, mi.vel ők
legfonto sabb partnerürrk. is a már előző évben kiadott kérdőíveket adtunk
nden korcsoportban l nyílt arla, hogy óvodáinkkal kapcscllatban a

ény,ét megismerjük, l,al nt összehasonlítsuk uz előző év eredményeivel.

Ll, a fejlesztéssel, tájékoztatással kapcsrrlatos

a szülőket.

k.

ban a

5gükrő1 kérdeztijk me

13



Kr5zépsőcsoportban a szüllői értekezletekkel

szülőket.

- Niagy,csoportos szülőket anól kérdeztük menn

munl,:ával, gyermekeiket íblkészítik-e meg

A szülők 8l!,!/o-a visszahozta a kitöltött kérdőíveket.

A kérdőívek részletes kimuta.tása megtalálható

munkakö:zö sség éves értékelé sében. Itt részleteket,

Kérclái§k -k! vetkezt <;tés ek :.

A részle;tes 9á-os kimutal.ásokat a Mérés

értékelés(iben tekinthető meg a rnellékletek között.

Kiscsoportos szülők számára kiadott kérdőív (52

Mennyir,e elrlgedettr:k a szüliők., a fejlesztéssel, tájé

1) N{ielőtt gyermekét óvodába iratta, voltak-e
intézményről?

A leglöbb s:rülő idén is saját tapasztalat vagy

melyik óvodát válasz,tja. Nőtt az ismetősök ajánlása

2) Fontosnak tartja-e fell:észíteni gyermekét

Örömrnel tapasztaltuk, hogy a sziilők számárafontos,

óvodai életre;. hiszen ezzelnem csak a gyermekek ó

mi munktinkat is segítik.

3) Igényt tartott-e arra, hogy óvodába
gyermekével a csoportban?

Örömrnel tapasztaltuk, hogy nől.t azoknak a szülő

együtt töltöttek gyenrrekükkel né]hány napot a

4) F[,cgyan szokta me$,$,/ermeke az Óvodát?

A nagyon nehezen beszokó gyermekek szá

óvodapedag<ígusok számára. A gyermekek több min
életbe.

5) Szeret-e gyermeke óvrrdálra jámi?

beilles;lkedett

aló eJlógedettségtikről kérd

re elégedettek az

a.z: iskolára.

a rrre,llékletek mérés;- ért

mén5lgftgl említek meg.

rtékcl,ási munkaközösség

tiiltiiil;te ki)

artá,ssa,l kapcsolato s?

előzetes jsmeretei errő7 az

ajár:rlása alapján döntötte el

rjárr r5vodát váIasztotl.ak ará

ór,,oclai életre?

gy €lyennekeiket fel]<észít

l r3pését könnyítik meg,

az első néhány napot együtt

a sziitn,a, akik éltek a

s iileje a|att az óvodában.

nőtt, ami
fele ,könnyen

t<ibbletmu

óvrldáb folyó

hogy

a.

ilz

aneln a

töltse

rótt az

az ővodat
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A legt b gyermek szeret óvo,dába
törek nk, hogy az ővodát kev,ésbé

) Mennyi idő tölt

A Szil y Áron Utcai Óvodábarr trr

ór,odá eltölthető időt. A másik h
vevők l

) Hogyan fejlődik gyerrnek

Az el évhez hasonlóan a szrlilők
fejlőd Ez a szilők elégedettségélt

Elegendő tájékoztatiíst ka

A szül nyilatkozata alapjén egy ki
iről. Ennek alapján

működi az inf,ormációs kapcsolat. (

) Esetleges nevelési
óvo<íapedagó gusaihoz?

és az óvodapedagógusok
szlveSen fordulrrak ho zzájuk ne,,relési
a ll]e a.

) Mil,yen az ővoda légftöre?

szülő ebben az évben is jtl

csopol,tos t;zülőlr s:eá nr iii rlat

Menny elége <lettck a szíi]lől< rr ,l

Milyen gyakran jár a szülő

Áron utcai Óvodában
óv,odában is valamrolyest

A szülő

A Szil
másik

Ha nr:m megy el, mi etrIrek

A megké ek fele 21 fő ebb,en az
érték most t;em reális.

Milyon időpontban tuclna

Néháriy lő kil,rételével a ebben az é
megfelelő , ez:,en tudnak a legt,öbben

megítélését az óvo,dapedidőporrtja

i a szülők által adott válaszok alapján. A jövőben ana
velő gyerekek is lnegszeressék intézményünket.

az ővodában átlagosan naponta?

,bbra is minden kisgyennek maximálisarlk)|hasznáIja az
m óvodában lényegesen nőtt a hosszabb időt igénybe

mióta óvodába jár, vett-e észre változást?

ítélése alapján a gyermekeik sokat vagy n.agyon sokat
i, a fejlesztő munklink eredrnény,ességé:t jelzi.

gyermeke óvodai életéről, fejlódéséről?

valamennf.en elegendő tqékoztatlist kapnak a
, hogy a szülők és az óvodapedagógusclk között jól

k érdés en egyszenisítettünk az előző él,hez képest. )

jával kapcsolatosan szívesen fcrrdul-e a csoport

t kialakult bizalnri kapcsolatot tükrözi azr, eredmény,
lémájukkal. Fontos feladat ennek a jó kapcsolatnak

eménnyel van az óvodákban uralkocló légkönől.

kéirdőír, (12 fő tiiilti;itte k.il)

ban sz:err.c;zett nteglbreszélésr:kkel?

etre?

járnak a szülők a szülői értekezletekre. A
a snilői értekezletekre járók száma.

clka?

ben sem tudott erre választ adni, ezért ennek

a szőlői értekezleten?

is délután tartott szülői értekezletet tartjlik
megielenni. A szülői értekezletek megfelelő
gógusokra bizzuk. Ez filgg az ővodák sajátosságaitól.
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4) Nfilyen vcllt a hangulaír az utolsó szülői ért

A szülők a s:lülői értekezletek hangulatáról a legtö

óvodapedagógusok a szülők szárrtára értékes i

5) Igényli-e a családlátoplatások megtartását

közös nevelése ér<lekében?

Nőtt azon szülők száma, akik nenr

mindi g meg$.ér dezik. szeretnék- e.

igénylik a családlát

Ahol igény van rá,

NagycsoJlortosrrk szi|ilei számára kiadott kérdőív (

Mennyire elégedettek az <ivodában folyó munkáva

megfelel(íen az iskolára?

1) Szeret-e gyermeke r5vorJába jámi?

Az idei visszajelzések szerin úgy, mint az előző év

Valamely,est nőtt azok száma, akik gyermekének ez

2) Yéleménye szerint az óvoda kel
életmódra?

Örömmel tapasztaltuk, hogy nől.t azoknak avá|aszadő

kelőképprln felkészíti a gyerekeket az iskolára

3) Esetleges nel,elési problémájával

: Bizalorni tel|i kapcsolat kialakítár;ára törekedjiink, és

neveléssel kapcsolatos prolll émiij uk t,an, fordulj anak

4) Mennyire elégedett az i>voda tárgyi ft

Ebben az évllen nem volt olyan s;zülő, aki nem

Vél emén.fi n k szerint tap asztalj irk a változásokat,

gyarapod nak: óvodáink.

A munka_köz:össég m egállapításaiból fakadó felad a

igyekszürrk megoldani, javítani a:zokitt, A kiinduló
következtetéseiből fakadnak maj<l. Ezek az éves mu
jelentenel< a;l óvodapedagógusokrrak.

lct,gn?

pozitívan nyilatkoztak. Az
t aLdnak át a szülőknek,

óv<i rJ apedagó gus r ész::ér ől

st annak ellenére, hogy
egyeztetnek a látogertásról

fő töiltötte ki)

gyermekeiket felkés:zítik-e

a gyer:ekek szeret,nek rivodá

önrlrös.

felkészíti-e gyennekét az i

a száma, akik szerint az

atbarr kapott-e segítséget az

tsuk a szülőket, h,cgy ha

<lr,,r<lap edagó gusokh oz.

tségével?

az őv o da fel szerelts,3gével.

átják, rnilyen sok eszkőzzel

tl?,01912020 nevelési

enn,ek a felmérésnek a

kiemelt éves

szülővel.

vodában?
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4.A l9-es nevelér;.ii (iv, rye|t fela tl artrrin a]üi é:rl,é

intlízmóny vezetői 1tá t cólkitűzéseinelk' tirr:s kientt:lt te,rüileteken történő
tjisának bef'e az 5 tilves cik.lusnark mcqfelelően. Az

n téz m én yv ezetői p ály ii zat fejező évében a mrlgvalósítás nyomon követés e az év
Iyamán. A folyamatos kontroI a hrosszú tár,ú ter"i,ck me:gvarlósításának

esítr5sében elórt ereclrrnén í'eladatok tü,kré15r:,n.

Aző arculatának megtartlrsára indig nagy figyelmet fordítottarn az elműlt években is.

Aza latban, önálló sajátosstigok kihasználására nag,y lehetőségek vannak biztosítva,
szabadságot, kreativitást tiszteletben tartva.hagyva az ővodapedagógusi

Ezek alós:[tására eddig is rragy izalommal voltam az ővodapedagógus kollégáim iránt.

kmai munkám, vezetői yelveim, hitvallásclmban mindig első volt az ővodák
az intézményegységen belül is. Az egyélni arculatok

azintézményegység egy

,tt meg.

Pedagógiai Progranrjának szem előtt taríása mellett

tudásukban bízva, szeretetükre a|apozva értük el ezeket a szép
et.

yen fennakadásoktól rn fudjon működni nagyon összetetten, részletekben

nap, mint nap a feltételek adottak legyerrek. Ennek
gyelernmel kell lenni arra,

kíslérésében, megl,alósí szervezésében segítőim az általános vezető
lrel telephelyvezetők és itz ilt y óvr._rdatitktirtr.

. A2

Fontos

sajátos,

kialakít

valósul

Szakmai

eredmén

gördülék

menőkig

fi

Igazán

támpontot

i arculatának m

l8/20l9 --es nevelési évet

óvodirpedagógusi mrurkát,

nyújt a megvalósításban.

újra gondolt Pedagógiai Programmal kezdtük meg.

napi óvodai nevelés megszervezésére segítséget,

gy látom ez a nagy csapat munka még jobban

sők kijzött szerepelt itz in törvényes rnűködtetése, amelyet mindig nagy
l köffiltekintően, válto fi gyelembe véve irányítottam, v égeztem.

tem, igyekeztem a ikus munkahelLyi légkör megteremtésére, mindig
ilz érintett ó agógusokkal, vezetőkkel, fejlesztőpedagógus,

mi felelősök, munkak 5g vezetők, alkalmazotti közösséggel az érintett
Véleményetekre mirrtlig ítok, és ki kérem a döntések meghozatala előtt.

Szinte i siíníséggel kell dön meghozni egyszerű, de összetett feladatok
megV tásában is, amelyek a:z ó élettel kapcsolatosak. Ahhoz, hogy egy intézmény

óvodapedagógusokat. Mivel a mi egy,sé$ink 4
lta az óvodákban dol

1,7



telephelyen r,nűködik így napi szinten nem mindenki

beszél getr5se]k haszno ssága fel m érhetetlen segítség

szükség van arta, hogy kötetlen, de mégis

kezdemérrye,,zzink egymás között. szakmai terül

kezdő ko.tlégák nyernek ebből a legtöbbet, de mind

helyi problérnákat feldolgozzuk, r;egítsük egymást át

Megrza|5.ilottuk a minősé:gi szakmai munka

lefolyatásában értékelésekkel, interjúk, szakmai vél

az ővodape<iagógusok szakmai fejlődését. Az őn

elkészítését, értékeléseket kör,etően lezárás ké

személyes egyeztetést követően együtt írjuk meg

tervet. E:lt követően az oktatás:i hivatal által adott

megbeszéltek szerint nyomon követést folytat

megvalósulási időpclntjait betartva. Ennek a meg

követjük, a kitűzött hianyosságok, feladatok el

tesszük meg.

Az önértékelések mellett az ővodapeda

aktív tagja vagyok. Minden porrtfóliót igyekszem

végezni, elemezni, értékelni azokat. Ezzel is

előmenetr;lét. Szeretném, hogy rnriné] hamarabb az

részt önnlaga érdekében a pedagógus életpálya e

tudásukban, így, rnegerősítésemnrel segítem a si

elérését. l\ portíóliókat a konrpet,oncia területek

mesterpe<lagógusi mirrősítő eljlrrásnek, is mint bi

meg kellett tanulnom és a legjobban alkalmazni a

feladat vrrlt a 4 dimenziő nrent,én értékelni, segite

valamint az ővoda egységben töirténő megvalósításá

nevelésben. Nagy feladat lesz ennek a megvalósítá

fenntartása az elkövetk ező megv aló sítási idő szakban.

büszkeséggel töltenek el. Ezek a.minósítések gyakorn

Pedagógtrs I- Pedagógus I[ íbko:zat elérését tették l

átlagosan nrinden nrinósítés !)-,70,6-lr00oÁ,-ig terj

eredtnénvek magukért beszóltrek. Mindenkinek ki tudásának

találkozik mindenkiv cl, igy

t a fe;ilődés tekintetében. Na

tudatrcsan felépített

átbeszélésével. Főként a

inek szüksége van arrra,

akadályokon.

jlőclés;ét, fejlesztését. Az ő

á nl,e k m egfo galm azársáv al

ékelóssel kapcscrlatosr doku

az (ivodapedagógusokkal

szemLélyre szabott el3yéni

feltileltre felhelyezem és a

inrlenki saját önfejlesztő

lósrrlá,sát majd íbly

a szirkmai mun}ia fejlődése

k nrinősítésénél

i tudásom le

l.iímogatva az ővoda

nevelőtestületem firgadja

,eli rendszerében B

magas szintű nrinősítési

ósu_llist értékelem. R(lszese

ági litg. Vezetői min

ásclmat ezen a terüle:ten is.

tárnogatni a kollégrit a

nrajd a hétköznaplokban

, a kollégák bevonásir, elhi

Az edldigi minősítési

ki stiítuszból Pedagógus I.

vé intézményeinkben. M

eredményt értünk el. A

mutatható volt a szakrnai

az ii,rték

a szakmai

nagy

lgetéseket

yát most

a napi,

rtókelések

1n

ok

egyenként

nfejlesztő

ollégával

tervének

nyomon

érdekében

bizottság

szintjén

ózusok

, vegyen

szakmai

ények

ltam egy

ben ezt is

Ez egy űj

nkájában,

az ővodai

atottságuk

yek nagy

valamint

,gas szintű

oS



megfel

ezeket

folyam

ően a magas szintű munka

teljesítményeket hozza a

tosan. Továbbra is szárrníto

munkáj

z inti:zmény menedzselése

honlap űködtetése is gördülék

F oldaLlai is nagy n

ki i óvrrdáink népszenisítése

jártunk. A szüIők valamint a v,tiros

eSelll(]ll ől, amik megtörtérrtek,

ikációs fonna, de nem e,z

,yeken való aktív rériz

yekelr is mindig számi

szüreti Mikulás várás a fci

Rendez ,yeink közül az egyik l

óvodása rész,.ére bemutatkoziis az ó

családi légkcir meg mutatása a

elé lgi mutatók jelzéseik ó
gyennek et rámk bizzák, megtl.íznak

hogy iknek a legjobbarttudj

intéz:mény működési felt

kihaszná va az <ives biztositott köl

ki al fejlesájük az in

mint fejleszteni eszközök

rész:,ére, és a kollégákn

Ehhez al rnindenkjnck

köze Fontclsnak tartom, hogy a

tegyenek

lehetünk,

a csapat munkáért melg sok

ennek a jó kis csapatnak

nálunk. apályán a kezdő, ó

lesz a i vőben. A tárgyi eszktizök

költsé l, valarnint pályázatí

tartása, lesetnrentes rnűködér;ürrk
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ményeinek vissz:tköszönése, megerősítése. Mindenki

munkájában is, a napi óv<ldai életbennapi nevelő

a kis csapat magas szintű, hozzáértő óvodapedagógusi

online felületek aktívabb használatával bővtilt. A
vált kolléganőirn segítségével. Az óv.odák külön

a részesei. A kor vívmányait is igyekeztünk

szakmai sokszínűrségünk megmutatásában is itt élen

lakói, közvetlen környezetünk itt gyorsan értesült az
yagy meg fognak történni. Gyors és hatékony

egyetlen, amivel éltünk az ővodáink mene<lzselésében.

események nyonnon követése. Óvodáinkra a városi

, pld: autómentels nap, szüreti forgatag, kisebbségi

is, Márton napi esti lámás felvonulások, stb.

a Napsugaras Napok szervezése a leendő

vodáink napi életéből egy- egy kis szelet bemutatása. A
szülők részére. Fontos számunkra a szülői

linkról. Az igénybe vevők a családok, a szülők, akik
szakmai tudásunkbar, nevelési elveinkkel zulonosulnak,

n,yújtani.

leinek javítása folyamatos. Az ad,ott lelretőségeket

ásből, annak terhtlre, valamint pályázati lehetőségek

kturát. Igyekszünk minden óvodánkat úgy külsőleg,

beszerzésével, csaliidiasabb, biztonságot nyújtani a
: minél jobb munkahelyi körülményeket biztosítani.

kell járulnia, hogy önmaga is jől érezze rnagát ebben a

al kollégák is ére:,-zék saját magukénak órvodáinkat,

mindent, mi akik, pedig akik már régebben részesei

segítsük a beiller;zkedésüket és az it1:. maradásukat

agógusokat ez egy új, de nagyon fontos feladatunk

folyamatos cseréje, javitása, pótlása megtörténik a

ő|. Az udvari játékok íblyarnatos jav.ítása, rendben

valósult. Az ór,oda udvarokban igyekszünk új



felületeket biztosítarri a biztonságos környezetben

bővítésével írjra telepítéssel.

Air. IKT eszközök nagymértékű cseréje

biztositásával mind a négy óvodában: - új nyomta

magnetof,onc,k, lejátsző eszkőziil,:, vezetékes tele

csoportban fudnak a kollégák ezekkel az eszközökkel

tárházát tfuissíteni az óvodai nelvelésükben a gye

lehetőségr;ket is ki tudnak használni az ő

hozzáférés.

o § da.|kai feladatok ellátásáh<lz is igyekszün

biztosítani a jobb mrrnkafeltétele]< biztosításával. Szü

konyhai eszk özök hiárnypótlása, korszerűsítése megtö

. A karbantartók részére is mindig biztosított

feladataik hitinytalan elv égzéséhez.

. A tetretség gondozás újra értelmezése

megfo galm aztuk az ó v o dap edagó gus ok ezz el kapcso 1

feltérkép ezés e megtiirténik a sz ü1 őkkel, szakemberek

támogató magatartás, amit tehetürrk ezekben a lehető

Rövid tár,,ú tcrl ek rnegvalósít:jrs:l

Az, intézmény, dokumentumainak felülvizs

SZMSZ, ]ááulirend, rnódositása, l,alamint a Pedagógi

többször eme 5 év a|att és végül ]Z0l8-ban egy új Ped

a Dokumentációs munkaközösség irányítása mellett

bevonása mellett. A pedagógiai Program megvalósu_

kidolgozása, ellenőrzése.

A ferrt említett dokurnentumok mellett móg

törvényi ,változásokat figyelembe véve pld: HIT

(adatvédelmi szabályzat), Iratkez:elési szabályzat, v

óvod ai nyilvtintartásában.

. Esélleremtő esélyegyenl,óségi pályázatokba

napi feladatok mellett. Ez egy újrabb kihívás, újabb

ütéscsillapítók bővíté,sével,

yamaLtos évről évre jobb

k, szk.ennelők, fenymásolók

, projektor, kivetítő vászna

|g<l;zni a modem új

között is, de saját

n nrirrdenhol biztosított

újabtl és újabb

,::setélr újabb

ént.

a szürkséges szerszárnok,

, a pedagógiai pro

íbladatait. A tehetsógek

felk rrtatását követően megol

eklren.

amelyek a követk

i Proplam szükség sz,orinti

giiii Progpm megírása va

ill"o6uo"Ougógusok telj

íi:nntarlhatósága, m

os szabályzatot l<ellett

orrv,édelmi Intézkedési T

int az KIR rendszer be

aló tlekapcsolódás, ínegva

az

ása,
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la<lat nem csak a vcze:tőnek, hanem az

eszközök

laptopok,

. Minden

eszközök

fejlesztő,

intemet

eszk15zöket vásárolni,

eszk.özök zerzése,

ban is

1Slnerese,

tkeza

voltak

aSa

ósult meg

mértékű

értékelés

eglrru a

), GDPR

ese aZ

tásuk a



óvod gusoknak is a nevel

bátr ány, ainak leküzdése

k seg;ítése, támogatása, l

yázat .megírásától a megval

yekkel. I\{egállapodá,si

5se érclekében, a programok

plusz nLinden dolgozótórl, aki

pro

a

szakmai

részére

egyéni

megva

hatékon

valamin

értekezl

hatékon

fej lődésünk érdekéberr.

új lehetőségek, tevéken

bővítésével szélesítjük

differenciált egyéni íi:ljeg

jlődési nyomon köve,tő

ítás. A dokumentunrok
,abb n1,omon követés órdek

a Dtifferenciális fejlődés

óvoda k munkáját. ltnri

bővítettü ezek.et a dokumentunr<lk

foly fejle:sztése érdekében egé

munkahelyi légkör nrinél

amit csa lehet, de úgy gondolrrm mi

felel(isek hogy a mindennapol<ban

fblméré , év r,égi értékelések ka

alkalmával kértem vé

bbá a kommunikációr; osat

meglévő

szakmai

igy,lkeztem erősíterni.

irándulása időhirány miatt.

jó ötletek minclenre nyitott vagyr:lk. J

o{ szab adj áték megvaló r;í tás

eredmén . Ezt a szellemiséget a

lnegv feladatunk. Hatékon

keresztül

gyermek

tanulás, ismeretát

fejletts;égi szintjéhez, A
gyermek esetében ahol a szociiális
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mellett plusz fel;adatok, szervezések felvállalása a

érdekében. A szegregált környezetben lévő családok,

ik bővítése a felzárkőzási esély megteremtésével.

itásáig egyritt munklilkodás kül önbö ző sze:w ezetekkel,

az általános iskolákkal a lemorzsolódás

,gvalósítása. N agyfokú empátia, elfogadás, tolerancia,

óvodáinkban dol g ozik. EFOP p ály áza1:, megvaló sítás a

ök bővítése az őrl<ld,áinkban, valamin,t a gl,ermekek

szervezése, környezet tudatos nevelés, kulturális

körüket, nyitottságujkat a világra.

fej l esztés e, azc,k dokumentál ásának, b ex ezetése az

fiizetben, valamint a csoportnaplókban viílt valóra a

lyamatos felülviz:sgálata, átdolgozása, a mindig

csapat munkában a Dokumentációs munkaközösség,

munkaközössége, aki nyomon követi, segíti az

szüksége volt újabb lapokkal, feljegyzési felületekkel

. Sokat dolgozunk ennek a szakrnai színvonalának

évben.

bá tételéért, elégedettségéért igyekeztünk: megtenni,

óvodában a kis óvodai közösségek önrnagukért is

tudjrák pozit:l,u,an alakítani ór,odai életüket. A
n felmerült igényeket feltérképeztem és nevelőtestületi

yeteket, hogy mivel tehetném még jobbá, még

ákat. Újabb ötlet nem merült fel részetekr ől igy a
a 2018-as nevelési évben maradt el a kollektíva

a 20l9/2020-as nevelési évben bepótoljuk. Várom a

vaslataitokat várom!

minden napi óvoclai életben hatékony, változatos,

edagógiai Programtrnkban is megfogalmazfuk és a
gyermek központu ismeretátadási forma. A játékon

formák széles lehetőségeit igazítanikell a mindenkori
,alósítás sokkal nehezebb a hátrányos helyzetű

,ányok az ingerszegény környezet, játék eszközök, a



játék kultúráia sem ismert így itt nekünk kell

majd ezt követően az ismereteket átadni.

od

számban

mutatnak,,

nevelésük:

szinten.

ne_hezen beilleszkedő rnagatartási problé

va,rrnak jelen az ór,c,dai nevelésben, a

ezért űjabb lehetőségeket kell terápiák

ér:dekében. Célszeru lenne egy pszicho

. Körn,yezettudatos nevelés fol1,a-u'or, a napi ó

meg. lfartialrnas szakmai nrunka eredménye, hogy

Óvoda,, c_[mrnel. Az iirökös cím elnyerése a követk

Ail elqészséges életmódra nevelés megval<isu

Minden f<rrrrLában, minden területen nagyon nagy íi
egészsége,sel. legyenek és ezt ir1.ézmény szinten mi

bútorzatá..,tal, kellemes pihenést nyujtó ágyak, taka

székek, asztalok magasságával a megfelelő méretek

részletekre. t\z egészséges táplált<ozást, tálaló kon

amit a slzülők és a konylra riltal biztosított

megismertetjük a gyermekeke,t. Eiiztcrsítjuk a mindig

korszerű ftittis rendszerekkel. egészséges, termé

csoport sz:obiákban. A bererrdezése, az eszközök is ho

Különböző programokon veszünk részt, amik o

A rendszeres mozgás isl

biztosításir, l,, áltozatos módon nrinden óvodánkban

kötelező rnozlgás tevékenység vé:g;zése közben, a külö

szerveződnell pld: Kihívás napjzr a városunk foteré

séták, OvjL- F'oci pály,rl a<lta. lehetijségek ktaknázása,

szabad mrrzg;ás lehettiségek a soll fé]e udvari

kihaszrráltisá,,,al, úszásoktatással a r,árosi uszodában.

. Úi pályiaatokban aktív részvétel

fejlesztési lehetőségeit, a felzárkóztatást

Eséllererntő Óvoda.

ítani ellőször játszani ir

kka] lrüzdő gyennekek

csoportjainkban. Nör,ekvő

t, tr.:chnikákat kell

alkalmazása az ó,vodák

oda életbe szorosan b:építet

ind a négy óvoda rendelk

aL feladatunk.

t óvo<láinkban nagyo]l ma

lnret ,Fordítunk arra, hcgy

is segl,tsük meg. Biztcsítjuk

, egészséges testtartáshoz

árlei r;ánál odafi gyelve

inkon, valamint a sok gyü

:$€ls gyümölcsök elfo

gíblelő hőmérsékletot ó

fenv, rninél nagyobb teret

járulnak az egészséges él

n is rneghirdetésre kerülnek

ájárul az egészséges é1

lósult a mindennz,pi

programokon, anrik a;z ó

élmrlnyszerző séták,

ik programbarr való

kön, iiltalános iskolák toma

eSn sok munka

PáI,yázatok:

van, atni

Tr(MClp,segítik P, ToP,

eket és

nagyobb

tendenciát

valósul

k a ,^Zöld

s;linten.

ekeink

óvodák

szükséges

a fontos

csnappal,

ásával

áinkban a

ljanak a

5dhoz,.

Ennek

on kívül

szolgá|ő

ódás,

aE
EF

ek

),)



megyal

óvodáink népszenisí

honlapon történik nr,eg fol

vú tervek megvalósítjisa

befcrgadó szemlélet a

lt. Iilfogadás, tolerancia,

képest megvalósul

szerepeltetjük.

kaso<ltak az óvodapecl

terliletén. A lehetősé

óvod gusai és az igény<iket,

ezeket közös tevékenységeket.

fo v alő részv étel, néptlánc

pedagógiai programrok

kjemelve a hazaftsá

annak már az óvodában.

mon<ltik, népdalok, mag,y,ar

szülői szervezet érdlerni

óvel, a Pedagógiai Program,

intézrnérryi szintlon,

o{ már kialakított hagyonnán

területei

közösségi programok

követően kirándulások

rnegfelelően me6ryal

városi rendezvényeken

l is.(autómentes fláp, mi

, ki,hívás napja, stb),

édiliban való igény szerin

.A mpetencia alapú óv,odai

úlatu 5giai kihívásoknak kell

23

rnenr aktuális.

a médián keresztül az online felülete]ken, Halasi

atosan, nagy hatékonysággal,

közösst3gi életének javítása ér:dekében

közösség építés .minden csoportban, ó,vodában a

A P.P.-ban, t,orvekben, beszámo]lók'ban ezeket

által felkínált együttműködés a családokkal a

et mindenhol körültekintően felmérték a csoport

int az értékeink figyelembe véve szervezték meg

: Márton napi elsti lámpás felvonulások, szüreti

tások.

ía gondolása megtörtént a törvényi előírásoknak

nevelést, az identitás kialakításának rnegvalósítása,

figyelmet fordítva a magyar népmesék, magyar

i j átékok tárházának ki aknazás ával.

nkájának fol1,amirtos bevonása a d,ckumentumok

a munkaterv, a költségvetés ismertetése a vezetőséggel

ápolása, népszenísitése megtörtént a napi óvodai élet

munkatársi kapcsolatok erősítése az igények

, évzárő ünnepségek megszervezésével a

rendszeresen nnegvalósul a gyermekekkel és a
,árás, fenyőfaünnep, télbúcsúztató rendezvény,

i szereplési lehetőségek kihasználása.

bevezetése elmaradt. mert már

elnünk és a neve]lésünkbe beépíteni.



. A.z SNI gyermekek számának folyamatos

nevelési lehetőségek kihasn,lálál;áva1, újabb

Ennek a feladatnak a megvalósítása érdekében a di

érdekéberr óvodapedagó gusaink szakvizsgákat tettek.

gyermekek lratékonyabb fejlesztr5se érdekében. A di.

annak érdekében, hogy mindenki újabb módszereket i

Hosszú távú tervek meg l.alósítása.

. Az évek során mindig al.kalmazkodtunk a vá

óvodai nelvelésünk során.

o d pedagógus életpáll,a modell

megvalósításia magas szinten a:z elvárásoknak,

került.

Célom, hogy minél előbb kérjék az őv

megmérettetésüket, szakv izs gázo,tt óvodapedagó guso

valamint a lehetőségeket maximáLlisan megteremtve a

lehetőségeimhez mérten támogattam kollégáim

fejlődésüket.

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermek

kimagaslóan sokat tettünk ezekben az években is. A
kihasznállására sok energiát, munl<át íbktettünk, valósí

. Óvodáink épületeinek ftlújítása folyamat

megvalósításával.

* A szakmai munkafolyamatos ellenőrzése.

A szakmai mLunkafol5,amatos nyomon követése megtö

munkateryben fo glalt csoportl áto gatások megvaló sul

azt megbeszéltük a kollégákkal és lefolytattuk e

fordítottarn arra, hogy a látogatások a kezdő ó

többször valósuljon meg. nagy(ln íbntos itt a

ismertetésle, kialakítirsa. A minőlsítések során bebi

szakmai murnka tapasztalat cseréje a közvetlen mu

kibontakozását is és szívesen vesszük az aktív ük.et, ötleteiket az ó,,uodai lésünk

e<lése miatt a csoportban

kkal,találkoznak óvodapeda

nc-.iiált fejlesztés minél jo

így segítve a szakmai fejl

'erenciális munkaköztisség i

erhessenek meg.

oző e>lvárásokhoz, körül

, elr5meneteli rendszer

petenciák tükrében

a minősitésük

kclra.i eljutását a Perl. II

mesterpedagógusi cím. eléré

menetelét, ösztönz;öm,

esély,egyenlőségének megv

hátriinLyok csökkentést3re a 1

nk meg.

megvalósul fenntartói

,ónt ebben a neve:lési rivben

. Ha időpont módosítás volt

máslik időpontban. Nagy

pedlagógusok, gyallornok

i tudás, óvodai sz:okás

nyosodott, hogy sikeresen

al is. Biztcsítjuk

aló együtt

aink.

végzése

et, a

sokat tett

,, szakmai

inősítésre,

ét. Mindig

ítem a

1ósítására

hetőségek

lyázatok

Az éves

szükséges

figyelmet

idejében

rténik a

fiatalok



inder:i lehető rendel

fejlődtlsüket.

éves terv kapcsán megval

yei eg,yéni tapasztalatai az

i rnunka meneténe,k" r,ál

énne,k ahol is közös

Nagyon fontos lerune t

egyéni, iá]is nevelési probl

egyre gyobb szánban jelenltlv.ő

Fon tartjuk, hogy segítsiirr,k

lehetősé , ö1,1etek tapasztalat

fordítan . ,A. továbbképzélsen

óvod igusok. Arra is fi
érdek megfelelő k

igieknek megfelelően

ban. lr fiatalok megselgítése

i őket az elhivatottság.a,

lendül

*
munllánktlan.

Nagyon fontos számunkra a z:

irá,nytása, tudatos

munka em turlnánk a dajkák, a

munkája

Szakmai

nélktil biztosítani ir

magas szinten végzik a

hogy is bevonjuk, az ővoda

partnem

mindig

tekirrtjük az említett kol

megfelelő mi

tisztán, bal esetmentesr:n

ism
tenil

Az

óvodái

és együ

a szülő

teclrnikai dolgozrík rn Lrl n

közösen sclk minden

is nagyon fontos az ő

nevelésében.

étük, személyiségük, kedvességük a rénk bizott

álló eszközökkel, megbeszélésekkel, tanácsokkal,

lt a tudatos tervszerű ellenőrzés, látog,atás. Ennek

készült j egyzőkönyvekben megtalálható,

inak megbeszélése a nevelőtestületi értekezleteken

ényezés, viták, egy.eztetések történnek meg a szakma

ábbi szabad beszélgetések, csoportos össlzejövetelek,

megbeszélését fol.fiatnunk a .jövőben. Tekintettel az

N, SNI gyermekrlk csoportban történ,ő rreveléséhez.

ymásnak az azonos gondok megvitatásában,, megoldási
jére. Több időt kell erre a következő .ner,,elési évben

at az óvodákban egymásnak átadják az

ebben az évben is, hogy aki szeretett volna eljutni

rnegoldottuk tivodiirL trelül.

ló szakmai munka folyik az óvodai rrevelésünkben,

megvalósult. Elfogadják a tanácsainkat és reméljük ez

nernek tekintjük őket és engedjük a kiteljesedésüket, a

tö rténii rne gis;mr:rl:etése mcgtörrléntl.

ban dolgoző pedagőgiai munkánkat segítő kollégák

a mindennapi óvodai életben. Egymásra épül, a

agógiai asszisztensrlk, a karbantartók, az ővod,atitkár

derűs, nyugodt, családias légkörének biztosítását.

iukat minden kijnilmény között. nagyon lényeges,

érezzék murrkájuk fontosságát. A mi óvodáinkban

t. Sok munlcíjuk van abban, hogy a gyermekeknek

a körülmények, helységek, udvar, csoportszobák,

jelen a napi életben. Egynrás munlájlit tiszteljük

ásra került ebben a rrevelés évben is. A gyermekeknek,

25



* M[ér(is-értékr:lés intéznrényszintű kido

A Mérés -nrtékelési munkaközölsség kidolgo zta és

méréseket az ővodaí csoportokban. Ennek az ért

említést l:aplrtt és a mellókletben részletesen megtalál

Fontos azért megegyezn1 h<>25y az eredmények tü

feladatai. Itt látjuk, meg mit kell.iavítanunk még a hat

visszajelzések segítenek benni,irtket arra, hogy a s:

megismetwe tudunk megbeszélés,oket, egyeztetéseket

A tudatos, t.ervszerű, pontos kérdőívek eljuttatása

óvodapedagrigusok feladata volt. Az összegzést, kö

óvodapedag<igusok végezték el.

* Óvodáinkban kiemelt feladatként hatá

csoprorttlkban. F'ontosnak t:lrtjuk a szülők

fe,lkészü lteb b r:n tu dj rr h. rn eg,varlósít;a n i az

A kiemelt feladatot igyekeztek az óv

csoportonkérú változ,ő volt a s:zülők körében a l

tapasztal}rattl, hogy a szülők igazÉtn a nagycsoportos

számukra, hrrgy mill,en teljesíhnr3nyt nyújt gyerm

is nagyorr fo,ntos, de mi igyekezffink a szülőket táj

játék időlren is nagyon sok mirrden érzékük, tuclás

kerül a gyennekeknéL. Ezzel kapcsolatosan egyéni,

ennek forrtosságát, hangsúlyo zy a az önkéntességet.

hogy a szülők tudják milyen sok szervezés, milyen

mennl,i energiába kerul. Fontos s;zámunkra, hogy ti

napi menr;tél,,el, szoktis rendszerével, miért mit csinál

Ez a csalárldal való együtt nevelés a|apja, abizalo

.i. Továbbkópzósek értékelése:

Továbbképzési terr,ünk lartalmazta a

feladatainkat, terveinket, amelyet minden év március

Az r5vc,dapedagógusok rendlelkeznek az

irányu ló i gérrrryel óvodáinkbrtn. l\z óvodapedagó fol y,ilrnato san j elentk.eznek

jóvá.

latos

szijlők az

keztel-óst a

és hogyan.

k,

, nl egvalósítása éwégére.

egl,alósította az év fcrlyam a kijelölt

elése, eredménye az el

atő.

lesznek kijelölr,,e a kö etkező év

ony,abb óvodai neve[ésért. jelzések,

lők igényeit itt még hat onyabban

,.rsi a válaszok, kérések

igény bevevők aZ

dolgozó

k ,rreg a nyílt naplrk ta
lretrllrli ntrlsénck bőr,ítését, minél

rrrr:r elést riyodáink lran.

ink megvalósítani. nként,

ílt napok népszenísé;ge. lában az

Itt fontosla e lőkészítésrc kívli

a feladatok közllen, 'Iermé

i, hogy egy játé,k idő, gy udvari

isrrrereteik bővítésr; alósulásra

ói é:l1ekezletek alkalmával lmondtuk

filar

arra is,

ítása

nfltnLapok nagyon jó alkal

apró kis feladat, mozdulat

ába le,gyenek az óvodai m nlindert

a munkánk ismerete, a tuda

]( továbbképzésével

5.-ig a nevelőtestület lragyott

, önrnűr,elés, a szaktudás fi



pál biiltosított

hell,ben vannaI< megszerve zv e, in

skunhirlas városi

megvalósulást, a

meglbleló színvonalir

a kötelezől20 órás ké:

ltuk, és aktualizáltuk T

i rendszeréhez szükséges

irányi , munkaszervezéssel

továbbk

,2a|]9.08.3l.

konferenciákra. Fontos megenrlíteni, hogy itt

és nagyon tartalmasnak tartottak ezek aképzések.

munkaközössé,ge ezt nagy, figyelemnrel kíséri és

a lebonyolítást. Mindig igyekszünk az igényeket

, továbbképzéseket szervezni a kollégákrnk ezzel

teljesítését.

tervünllet és beépítettük a pedagógusok

módosításokat. Eze,ket a lehetőségeket jől szervezett

ldjuk, hogy minél többen vegyenek rés:lt ezeken a

27



N{ellék]et

D okumerrtác iókat felülvizsgál mrrrrkaközösség

beszámolói

Differenciált munkaközö beslzámolója.

Egészséges Életnródra nevelés m kaktizösség beszánrolója

,g lrtlszámolója.

beszámolója.
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DoKU ENT,(CIÓKA,I, F[]l, i'] l,,\,,

Évtis rÉxnlítsp

20líll20

A6é mega_lakult munk

feldol , a dokumentumclk
véte illetve a határidők íigye
nég), az intézményi ön,é

örrérték éssel l,1apcsolatos feladlatlok

Mu össégünk 4 á|landő taggal
és felk
tevéken
várnak ;

lesz a

:edtün,k, hiszen pont<lsan

feladal,ok átgondoláslrra, a

A
do

ésre, trij éko ződásr a, hi szen
i a murrkaközösségre bíz<>tt ft

ő feladat a

tum felülvizsgálata, a

szabál k nregfelelő vezetés ell
ba va]ló szétosztása vcllt.

követk .ében s;zeptember máscldik

Ezzel uzítmosan munkakci
elők eteive.l is tevékenykedett,
rendelet,

rendelet
amely az Óvodai neve.lés

módosítása. Ennek lit

tanévn értekezleten a nri

ai Programunkat is feliih,i

AKi
vá1

'el

k nyomon követését, a

a beindulása óta. Nagyovállalta
honlap ,akészségének biztosí

Már k éve vehetünk részt az

A proglam lényege.prog-

legki

,as,G Át,Ó MU|,I K.lrI,1Ó zÖ ss ÉL t;

kiemelt feladata az intézmény működését szabályoző
felülvizsgálata, tö yeknek való megfe,leltetése, a végrehajtás_i rendeletek

|gozásával kapcsolatosan a tennivalók számba
vételével a do}umentumok átdolgclzá:;a. Emellett

és beindulásával rnunkaközösségünk felvállalta az
végzését is.

ezdte meg a 2018l2..0l9-es rrevelési évet, tettre készen
ten vártuk az előttünk álló feladatokat. IVtár a nyári szünetben is aktívan

tuk, hogy az év kezdésre milyen fontos fbladatok
E;zen kívül azzal is tis ában voltunk, hogy már a nyári időszakban is szükség

gondolatok logiktrs rendbe rakására, az előzetes
nélkül a hatáidő]k rövidsége miatt nem tudtuk volna

,1adatokat

a Gyermekek fejlődését n},omon követő
ükséges módosítiísok, konekciók elvégzése, a

szabályairr,:rl: ntosítása, a gyakorlatban való alkalmailás segítése, a
megfelelő számú dokumentumok kirryomtatása,

előkészületei már augusztuslran elkezldődtek, minek
minden csoportba eljutottak a dokumentumok.

a köl.etkr:ző feladatok elv,égzésével és

múlt nyáron jelent meg 13712018. (\/II.25.) Korm.
alappro gramj áró l szőIő 3 63 l 20 1 2 . (XIJ. 1 7. ) Korm.

mányozása után tríjékoztatfuk a nevelőtestületet a
i gyakorlatban alkaLlrnazandő változásokról, illetve a

a rendelet tül,rében"

lasli Napsugár Ó1,odák honlapjának a kezelését, szerkesztését, átirását, a

folyamatos aktualízálását is munkaközösségünk
nagy figyelmet fordítottunk az egész év folyamán a

vodai korosztály sizáttnára kiirt intézrnényi
y különös figyelmet íbrdítanak évről évre arra,

s megszólítsák és 1bevonják a labdarugásba,

Bozsik
lrogy a

aminekaz óvodás korúrakat

29



köszön]ret(jen 3 óvodánk tud részt venni a pro
kiemelt feladatnak tekinti, hogy ne csak megszerctt
gyerekekel., hienem hosszú távon nreg is tartsák őket, il
egyesületi programba, de a tijbbiek se morzsolódj
futballozzanak. Ezzel kapcsolatban munkak
érintett irvo,Capedagógust tajék,oztatott, felkészítet
kapcsolatttrrtókat, akik minden <irrodában összeírták
pro gran1 ziír á:; aként j úniusb an részlt vehettek ó vo dás ai
a városi sportpályán, ahol minden ,egyes gyermek

A követke:ző nagyon aktuális téma, amelyet a dokum
szervezése a.latt történt a 20l 9t-es évben
előkészítése, szervezésben, lebonyolításban való
megválasztása után az önkormány:z,at í'elügyelete mell
alkalmazot,ti közösség ós a nevelőtestület körében a sza

A BECS ,obben a tanévben három kolléga önért
rögzítettünk az Oktatási Hivatal informatikai felül
pedagó gus önórtékelés ét terv ezzűk.

Összegzésiil elmondható, hogy s:Iintén egy nagyon
zárhattunk a rnunkaközösségünk s:zemszögébő| nézve i
év sem fog kevesebb munkát,la'zább tevékenykedé
változások n)uomon követése, illetve a kíilső- és be

működtetése eis az ebből adódó felladatok még több m
számáta.

Kiskunhalzrs, j)01 9. 08.3 1.

. .l\ program elinclítója
ék a futballt, ne csak

a legtehetségeseblrek

le. ]hanem kedr,telér;ből t
,günk októberben

kivlá[asztottuk a ]<oordi

mega,dott korcsoportri
eg,1, jóhangulatú zár,5 re

i ajánllékot is kapott.

tácitilr:at felülvizsgáló mu
é r,áló intézményvezető

aktír, részvétel volt. A
, zökk,enőmentesen bonyolí
azásokat.

végezte el,
A következő

lmas és tarttalmas

. Vé|eményem szeinl" az el
hozn.i, hiszen a folyli
ső ellenőrzési és értékelési
kát íog jelenteni

Munllakö

z MLSZ
5ák a

üljenek
bbra is
nrinden

rokat,

.A
Y€fl,

közösség
választás
felelősök

kle az

amelyeket ikeresen

évl;en négy

évet

,eZo

törvényi
rendszer

Xe.Á-Xn-_
Renáta

vezető

ló
Ková
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c iírlt r:5,éni fr:j lcsi,lt(ls

Ebben a anévben is négy, szakrrrail

A i munkaközösség
ciált munkaközösségünk
ísa, mely a későbbiek

ése ér:,dekében l étreho;li,rndó
továbbá rréhány jó gi.ak

ünl,: it kr5rnyezeti rn,ltnl:a
édarryagot állítanak rj

melléklete lehet. A
berr,; elkészül.

g;iai Szakszolgálat
lemérLyek, időszenirségek
ányoz:ására került sor a
-es, az SNI-s gyennek

f-elül izsgála,ti kérelmek lr:itölté
küldj 1,r ese,tekberr ,u,ádit a I'
azt i hogy lehetőség van -

ülön fc,rmarryomtatvár,l,t kell
ak a kollégáknak, akik az Á
tam minden információt,

nagyobb hangsú,lyt
ad1,atn, segítettern zt

PREFER és a SINDI]I,A
ő tapasztalatokat

felel k, l.udásrrnkat
tevék dokumentáliililit
raía ítottan a kollégák fig1t,::[

S szerint a szülők tái
igén
fei

4.A negye,Jik alkalommal a
Lek, a hiperaktív, a nLagatl

inkbanL sok a hátrányos hel
ek, aliik kiemelt fig,yel

yesen segító szakemberek

1.

dií
lét
f"j

Egr
egy

)
szak
tanu

vál

A

el
ig
is

3.

óvod

sZa
taD

szerint - a szülőket a l,izs
tést segítő játékos feladatok

ai anyagainak alkalmazlisa,
alatai;rrkat.

nhalas 2019.08.31.
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rrkaköirössi:g 20l 8/1 !). tanrór, r!r, r,égi lbes:lánrolója

úttműködve tartott|a a:z első megbeszéJLésiit az egyéni
Mesterprogramomban szerepel egy gyűjtemény

án jó gyakorlattir válhat az ővodár,tkban. A gyermekek
jó gyakorlathoz egy dokumentációs temaLtikát állítottam
lati szakmai anyag;ot adtam kézre a résztvevőknek.
özösséggel is, mely lszerint egy a munkaközösség tagjai

különböző témakö,rökben, amely a későbbiekben a
yagok elkészijltek, elektronikus fbrnrába öntése

tal kért dokumentációk elernzésére kérelmek,
formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
munkaköztisségi alkalmon. IMegbeszélttik a

vonatkozó szakértői vélemény iránti kérelmek,
, mire figyeljünk oda, illetve mely esetekben

iai Szakszolglílat a gyemrekeket. Megbeszéltük,
szerint - gyermeket küldeni nevelési tanácsadásra is,

k:itr:ilteni.

úti óvodából nerrL tudtak jelen lenni, számukra külön
arrrely a munkakölzösségi altrlztlmotr elhang;lott, igy

i a tudásmegosztásra. A kollégák toviíbbi kérdéseire
yek, felülvizs;gálati kórelrnek dok rrmenttillrsát.

vizsgálóeljárás<lk sizükségességét, az eredményekből
tük. A PREFER vizsgálóeljárás legfontosabb elemeit
ttuk az új kollégákkal. Az eredmények és a fejlesztő

ltuk. A Sindelar vizsgálóelj árás ö,ssz:efirggéseire

t szorgalmaztatry illetve magam is tájékoztattam -
járások eredmérryeiről, a fejlesztési területekről, a

gyermek - a d;iszlexiás, diszgráfiás diszkalkúliás
varos, stb. óvodások jellemzőiről volt szó, mert

tű, továbbá különböző természetű problénrával kiizdő
igényelnek. Megoldási lehetőségeket kerestünk, az

bevonását beszéltük meg: pl. a logopédus tapasztalatai,
i együttműködési lehetőségek, illet,ve r5sszegeztük

lt L ?

,dío',F, _ Ydr_r aL-
Mongyi Marianna

Di fferenciált e gyéni fej lesztés munkaközösség-vezetőj e



|lgészséges Életmrid.ra Ne,velés Mun

Terveimnek nregfelelően internetes csoportot hoztam
tagjainak hasz,nos informáci<ikat tudok megosztani testi

A m r,rnkakö zö s ségi fo gl al koilá sok tervez et t témái

Els;ő alkalomrnal a - Mtentális egészségü
feldolgozása s,orán megosztottuk egymással a témában
pedagógiai m,unka, a szakmai kihívások, nehézségek
megtartása, a kiégés megelőzése, a stressz tudatos keze

Ezt atémát kirmondottan az első all<alomra, a tanév elej

Í,gy a második összejövetelre az -

programjaiban témát választottium, a Pedagógiai
feladatainkat elevenítettem fel, valamint ezek érték
szempontjait rréztük át.

lr harmadik alkalclm témája a gyermekbán
és elhanyagolás általános jelenség és egyre
egyre inkább tapasztalhatjuk. A gyermekliorban
bánásmód egész életre kiható traumákat okoz, ezéri
j elentőségéről és kihívásairól beszé;lgettiink.

Negyedik alkalommal térnánk a Kihívás na
egósz séges él etmódra nevel és, mel yhez hozzátartoz]k
hogy a g,yerekekkel megszerettessük a mozgást,
óvodáinkbtrn élménys zerű mozgár;os játékokkal,

mozgáslehetőségre adtam javaslal-ot elTe a napra,

mozoghatttrk. Természetesen ezűtta| is a témákhoz
óvodáinknak.

Kiskunhala s,20l9. 08.3 1 .

2,018l20l9-es ta

munrkájának éves érrté

rrrely segítségével a őtestület

lelk i egészség témakt.irben.

k megvalósítása:

fenntartása, stres
ját l ap asztal atainkat, mivel
ellett fontos az egés;lséges

téma

sokrétű
,lki élet

teirzeztem.

élelrrródra nevelés az ó k helyi
rograrnunkban a sajlit célj inkat és

ésé1.. rnegvalósulásuk felül izsgálati

azás volt. A gyennekbá Zas

probléma, sajnos ezt ó áinkban
nl,,edett nélkülözés és/v roSSZ

ez al]kalommal a prevenció munka

uzese aZ

aktíl,, retldszeres . Fontos

napjánKilrí
yekkel tettük ezt. Néhány örömteli

ikor is felnőttek, gylrmek együtt

adtamlódóan íráscls anyagot

Mrrnkal<

'?,Juq
i Petra

vezető

n

F̂
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Ebben a

az e|ső

ki, így

szülők

I. Mie

A legtö

melvik

lőket.

2. Font , nak t,lr tj a - e fe l ké s z í t eni

ur n kaközösség t!r,,et; é:rtékr:lése

,l018-20l9

is külső közül a szülők elégl;dettségét vizsgáltuk, m,ivel ők

legfontosabb partnertink. I is a már előző évlcen kiadott kérdőíve]ket adtunk

inden korcsoportban l nyílt arra, lrog;r óvodáinkkal kapcsolatban a

yét nregismerjük, val int összehasonlítsulr az előző év eredmé,nyeivel.

a beszok l. a fejlesztéssel, tájékoztatással kapc:solatos

ségtikről kórde:zl1 i,ik a szülőket.

özéps(icsoportban a s:lülői letekkel való elégedettségükről kérdeztük a

agycsclportros szülőket arról ük mennyire elégedettek az ővodiíbarr folyó

unkáv al, gyermekeiket, íblk ítik-e megfelelően az iskolára.

8l%o-zt visszahozta a kiti:ll kérdőíveket.

Kisl:soprrrtos sziil(ilk. sz:ír rira kiadcltt kérdőírz (5r| f,ó tölíöitte ki)

a fe.ilesztéssel, tájélroztat:issal kapcsolaLtos;?ire elégedettek a

't gyet,mekét óvodába lírutta, voltak-e előzetes ismeretei erről az intézményről?

igen, járt már ide gyennek

20l8.

23 fő 46%

16 fő 32%

5 fó l0%

5 fó l0%

1fl5 2%

igen, hallottam róla i

az intemeten táj ékozó dtam

szül(i idén is saját tzrpaszt lat vagy mások ajárrlása alapján döntötte el, hogy

át választja. Nőtt az; is ősök ajánlása alapjárr óvodát választottak aránya.

két az óvodai éIetre?

nem, de ezyan a legköze

nem tudtam róla semrnit

20t9.

20 ft 39%

2Ifő 4I%

2fő 4%

4fő 8%

4fő 8%

20l8.

48 fr 96%

2fő 4%

2019.

47 fő 90%

5 fo I0%

- igen

- nem

22



Örömmel tapiasztaltuk, hogy a szülők számára fontos,

óvodai életre, hiszen ezzel nem csak a gyermekek

a mi munkánkat is segítik.

3. Igéttyt taríoíí-e arra, hogl óvodába lépéskor az

gyermellaiv el a csoportb an?

- igen

- nem

Örömmel l.apasztaltuk. hogy, nőtt azoknak a szülőknek

és együtt tijltölttek gyerrnekükkel néhány napot a

4. Hogyan szlokta meg gyermeke az óvodát?

könnyen

nehezen

nagyon nehezen

A nagyon n.ehezen beszokó g,yemrekek

óvodapedagógusok számára. A p;yermekek

óvodai életbe.

J. Szeret-e gl,ermeke óvodábtt járni?

nagyon szeret

szel,et

közömbös

nent szeret

A legtöbb gyermek szeret óvodába járni

aría törekszünk, hogy az óvcldát

intézményünket.

sZama

több

a szülők által

kevésbé k

gyennekeiket felkészí

ába lépését könnyítik ;meg,

első néhány

2018.

30íö 60%

2,0 fő 40%

napot

lszi\nta, akik éltek a

ideje alatt az óvodában.

20l 8.

3!9 íő 78 %

1l fo 22%

irnri többletmunl:át

fele könnyen beil

2l)18.

2I fő

2,7 fő

2fő

42%

54%

4%

rrálaszok alapján A jö

a^
J*

g;yerekek is m

('q)lütt

201L9.

43 fő

9fi, 1

2019.

29 fő

12 rő

1l fo 21

2019.

15ö
27 rő

9fő1

1ft,

2

52

aZ

aZ



ryi idő tölt gyermeke az

6-7 őrát

8 órál vagy többet

4-5 őrát

A Szl|á y Óvodában továbbra ii;

eltölt;hető időt. A másik,óvodába

igénybe k létszlima. ( A 4-1i rirrírr

7. Ho íej l,ő di k gye rm e ke, l,n i ó t a

nagyon sokat fejlődik

sokat fejlődik

alig fejlődik

e gy áltaIán nem fej lődik

Az e7 évhez lrasonlóan a silijlrlill

sokat fej

jelzi.

ődtek. Ez a szilők eléged

8. Ele ,ndő tá.iékoztatást kap-e gye.r

elegendőt

a jelenleginél kicsivel tö

a jelenleginél többet

A szü nyilatkozata alapján etrry

ól. Iinnek alapján elnrond

rníikciclik inforrnációs kapcsolat. ( A k

35

inden kisgyennek maximálisan kihar;ználja az

óvodában lényegesen nőtt a hosszaLrb időt

ltük, mivel nincsen felnapos kisgyermek. )

átlagosan naponta?

2018.

15 fó 30%

23 fő 46%

l2fő 24%

jár, vett-e és;zre változást?

20,18.

18 ft, 36%

31 fo 62%

lfő 2%

2019.

26 fti 50%

26fő 50%

2019.

16 ft;

32 fő

4fő

,.31%

620,6

7%

ítélése alapján a gyennekeik sokat vagy .nagyon

tükrözi, a fejlesztő munkárk eredmtinyességét

ke óvodai életéről, fejlődéséről?

2018.

40 fő 80%

8 fó |6%

2lő 4%

20|9.

51 fo 98%

1fő

valamennyien elegendő tájékoztatást kapnak a

hogy a szülők és az óvodapedagógusok között jól

egyszerűsítettünk az e|őző évhez képest.')

2%



Esetleges nevelési problémcijával kapcsolat

óvodapedagógusaihoz?

- igerr

- nen] (ha nem, miért, kér_iük, fejtse ki)

A szülők és az óvodapedagógusok között kialakul

eredmény, szívesen fordulnak hoz,,zájuk nevelési prob

jó kapcsoltttnak a megtartása.

I0, Milyen az óvoda légkare?

szeretetteljes, gyerínekk,ózp6rl,i

elfc,gadó

megfelelő

A legtöbb sztilő ebben az élóen is jó véleménnyel r.an

Középső csoportos szülők számára kiadott

N[ennyiire elégerüettek a sz;ülők az óvodában

1. Milyen gyakran jár a szülő érte:kezletre?

a.) szinte nrinrJig elmegyek

b.) néha megy,ek el

c.) többnyire nem megyek el

d.) min<lig elnregyek

A Szilády ,óvcrdában rendszeresen.járnak a szülők a

óvodában is valamelyest nőtt a szülői értekezletekre já

Feladat: l'ovábbra is feladatunk a szülők m

vonzővá tenni azokat.

silveSen fordul-e a

]ri:;:ii,[rni kapcsolatot tü

rjlrkkal. Fontos felaLdat

2t018.

45 I,ő 90 %

5 fó l0%

20l 8.

3:5 íö 70%

1,,Z í,ő 24%

3 fo 6%

20119.

52fő 1

2019.

36 fő

14 fő

4 fi],

ó.,,r:,dákban uralkodti légk

i',iií;v (42 íő tölí.ötte ki)

ez;ett megbeszrélése kkel?

2018.

4,+ fő

l() fo

4fő

1fő

75%

17%

7%

1%

20t9.

28 rő

26 rő

3ft, 8

A nrásik

at, értekezletek for:r

36



2. Ha m meéö) el, mi ennek az okai

elíbglalt

b.) bánt, rosszat hallok a

c.) túl á dolgokról van s:ló

d.)

nrost senr reális.

3. Mir n időpontban íudna melg;jei',

Néhány llivételével a

,ezen tudnak

megítélését

megfe

időporrtj

Saj

n volt a hangulat az utalsó

a.) kel

b.)

c.) vid

a.)

b.)

d.) kö

e.) ind

t-.) n

g.)

h.) vál

i.) nem m, lnert nem voltarnL

a sziilői értekezletek hA
ól

szülő

gógusok a szülők szilmáril.

37

20 18.

30 ft,

14 fő

évben sem tudott erre

2019.

8fő

lfo
2fő

10 fo

választ adni, ezért ennekfele 21 fo ebben

al
aZ

a szőlői értekezleten?

ebberr évben is délután

20 l tl.

5 f,ó ti o/o

54 fl:i 9r2oÁ

2019.

4fő I0%

35 főr 90%

megjoleruri.

agógusokra

tartott szülői értekezletet tartják

A szülői értekezletek megfelelő

biznlk. Ez fiisg az óvodák

értekezleten?

2018.

25 fő 42%

9fő 15%

2l fő 36%

16fő 27%

4fr 6%

7 fő 12%

2019.

26 íő 43%

7fr lI%

16 fo 27%

2fő 3%

2fő 3%

1ft, 1%

3fő 5%

3fr 5%

l a legtöbberr pozitívan nyilatkoztak.

es információkat adnak át a szülőknek.



6.

5. Iuíilyen új inforruációkat halloít ttz utolsó szülői é

a.) gyermekéről:

- A legtölrben a következőket jelölték

gyermeke fej lődéséről, viselkedér;éről,

kapcsolatok alakulásáról, vannak-e

foglalkozáson való részvételről, többet

fel.

A Magyar Utcai Óvodában csak n(lhány szülő élt a vél

b.) az óvodar(ll, a csoportról.

- Óvodáról, csoportról: Óvodai prclgramokról, esemén

tartásról, ór,odai légkönől, napi rutinokról,

foglalkozálsokról, gyerekek figyelméről, milyen fej

területen vannak javítani vaLlók a

viselkeclésiikr,ill, p161"kt hetekről, s;ok gyermek nem

Milyen t'émálcról hallana és beszélgetne szívesen

Nevelési problémák me:goldása

A gyerekek fejlődése során mire kell odafi

Kielégítőnek tartják az ott elhangzottakat

ó1,odai életről

Ol,yan pályéuatokról, amivel szebbé,

körrryezetét

Hogyan zaj|lk egy nap az ovlban

Gy,ermekek fej lődésérő l

Iskolára való felkészülé,sről

A gyerekek fejlesztéséről

Mikor milyen rendezvény van

A gyerekek beszódéről

Feladat: Hasonlóan, mint az előző évben

összeállításánril vegyük figyelembe a szülők javas

meg: Személ

csoport béli

problémái, fel

beszél, miben

'ekezleten?

v;Lgy közös beszélgetés

y,árő|, a közösségi és

lja-e magát, hogl,an já

]tozcltt az érdeklődés,e, m

ynyilvánítás l

iil. fbjlesztésekről, nyári

á;okról, csopor|on

ő já,tékokkal játszanak,

Éitkezésükről,

rnagyarul.

szülői értekezletem?

, hasznos tanlicsok:

lehetne

sz,ülői

kr5ré:seit

értekezletek:

is.

úá,,

rátt

szik,

nem

lyen

l,
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n n,éZne-e meg a cs()porl

játszanak a gyerekek a

b.) izés, elbéde,lés

f'o glalko zás on ves z; nek

atzudvaron játszanak.

8. Milye javaslatai vannak arr,a

család ,ta még közvetlenet:\b é

Erre a k llagyon kevesen tettek

A ók többsége eléged,etteJk

közlések

Néhán kedlelik a közös progra

esetleg ös kirándulást, piknikelzér;t.

FeIadaí: Az őv<>da és a család

igénl,tik hogy jobban megisnrerj

c.) A
d.) A

9. Az

leghaté

esa
ryabb,nak?

a.) napi i formációcsere szóban

b.) írás a faliújságon

c.) szül

d.) csal

érteke,zletek

látogatás alkalmával

e.) i ke,resztü1

Még mi

óvodák

ig kevesen élnek

én,reiről.

Feladat: Biztosítsunk lehetőstlg lLz

rátrányi arra, hogy az intéznén

hozzá, irrt tletekintér;t n

Nőtt a n i beszélgetést igénylő.k

etét? Mire volna elsősorban kíváncsi?

kozóan, hogy a szü'lői értekezlet, az óvónők és a

bensőségesebb legyen?

iavaslatot.

a szülői értekezlete,kkel, megfelelnek az eddigi

t, ez& szeretnének több l)ro8,railnc|t,

erősítése, a s:zülők motiválása, hogy legyen

egymást, több közöis programon vegyenek részt.

család kó:iölíi információáramlásnak mely,/brmáját tartjtt a

rtszobában?

2018.

I2fő

óft;

54,,rő

9ft,

.201.9.

15fő 27%

1 íő 13%

28fő 5l%

9fő 9%

2019.

29 fő

8fo

11 fő

2fő

4fő

15%
,7%

6]%

l%

2018.

47fő 47%

|7fő I7%

26 fő 26%

4fő 4%

5fi5 5%

52%

I3%

I8%

3%

6%

azz,a|,l a I ,l, hogy az: intemeten tájékoződjanak az

óvoda HON lapjának bemutatására, figyelmük

HON lapján sok lrasznos informáciőhoz jutnak

az ővodák életébe.



Feladaí: ezért. ismételten tudatosítani kell a szülő

délután sincs lehetőség hosszas beszélgetésre. Igény

előr e e gy eztet ett időpontokb an tehetik ezt meg.

l0. Igényli-e a családlátogatások megtartását az

közös nevelése érdekében?

a.) igen

b.) nem

c.)egyéb:

Nőtt azon szülők száma, akik nem igénylik

szülőktől mirrdig megkérdezik, szeretnék-e.

látogatásról a szülővel.

|{agycsopor"tosok szülei számár a kiadott

Mennyire elégedettek az (rvodában folyó mun

megfelelően az isko

]. Ismeri-e a,z óvoda helyi nevelés,i programját?

a) igen, isnrerem

b) hallottam, hogy van ilyen

c) nem ismerem

d) az intemeten tájékoződtam

A kérdések.re ladott válilszok mérté]ke szinte

Feladat: l]ovábbra is feladatunk, hogy í'elhívjuk a

HON lapján is;megismerhetik a Pedagr5giai Programot.

1'ig;yelmét ana, ho25y az

, h"g]/ foként reggel, de

s;lelinLt, az ővodapedargógu

2lDlE.

1:5 í'ő 25%

4,., 1,ő 73 %

lfo 2%

a clsa

Ahol i van rá, ott

őiiv (41fő töltötte ki)

l,, g;yermekeiket felkrlszítik

?

20113.

40 í5

1,1 fi5

2fő

1fö

70%

24%

4%

2%

a:z t:7(iző évivel.

2019.

8 í1,

34 rő

annak. ellenére,

1

8 1

21119.

39 ?ő 72

13 ,ó 24

1fti

1 í<j

4o



-e g/ermeke óvodába .j árni'?

b) szeret

c) közö

d) nem

Az idei

járni. V

jelzések szerin úgy,

amelyest nőtt azok szátna,

Feludut: öreke,djünk arra, hog1,

3. Me re elégedett az óvoda neve

a) na elégellett \/agyok

b) elé vagyok

c) elfo ,hatónrrk taltom

.gyok elégedettd) nem

4. Véle nye szerint az óvoda ke:l,

a) igen

b) nem

c) nem

tapasiltaltuk, hogy nőtt

felkészíti a gyerekellet az

5. Esetl ,s ne,velési problémQiával

a) igen

83%

b) nem,

c) nem,

nem kértem

nem tudtak segíteni

2018.

28fő 49%

28fő 49%

lfti 2%

2019.

18 fo 33%

51fo 54%

1 fő 13%

2fő 3%

nt az előző évben a. gyerekek szeretnek. óvodába

gyermekének ez közömbös.

is vonzóvá tegyük az <ivodábajárást.

Isi módszereivel?

20l 8.

34fő 60%

21 rő 36%

lfő 2%

l fó 2%

2019.

22fő 40%

29 fő 54oÁ

2fő 4%

lfb 2%

ippen felké s zíti-e glermekét az is kol ai él e tmó dr a?

49fő

2fő

6fő

20n8.

860/6

4%

rc%

2019.

49fő

2fő

lfő

9l%

49/o

2%

aválaszadőknak a száma, akik szerin| az, ővoda

skcrlára

kapott-tl segítséget az óvodában?

20]t8.

341,ő 60ol'o

23 fő 40%

2019.

45 fő

9 fo 17%

41,



FeIadat: Bizalom teli kapcsolat kialakítására törekedj

ha birrmilyr;n neveléssel kapcsolatos probl

óvodapedagógusokhoz.

6. Er e dmtinye snek és hal ékonynak tartj a-e

segítségét a gy-ermekek fejlesztésében (fq

91, ó gyp e dct gó gu s, I> e da g ó gi ai í:i z a ks z o l gál at ) ?

a) igen

93%

b) nem (ha nern, miért, kérjük, fejtse ki)

Nem, mert nem volt rá szükség.

7. Mennyire elégedetl az óyoda tá;rgyi íelszerel

a) elégedett vagyok

b) elfogadhat(lnak tartom

c) nem vagyok elégedett

Ebben az évtlen nem

Véleménytink szerint

gyarapodntrk <ivodáink.

volt olyan szü[ő, aki nem

tapasztaljál< a v áltozásokat,

8. Mií tarl' gllermeke szempontjából az

legfontosallbnak ítélt dolgot húzza alá)

- sok verset és éneket tanuljcrn

- tanulja meg a viselkedési szabályokat

- minél többet játsszon

- értelmileg fejlődjön

- önkiszolg,álásban fejlődjön

- sokat mozogjon

- érezzejól rnirgát, szeressék

- barátokat., tár:sakat találjon

óvoda

, t:s bátodtsuk a szüLlőket,

van, fbrduljanak

k, k:íildő szakemberek be

'eslztő pedagógls,

5:,fó

2fő

2018.

4:> í,,5
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fi

- tanuljon

- készüljö

meg sz:épen beszélni

való felügyeletet. ;a festi

A szülők számára a legfontosabb.,

e\őző képest sokkal többon je,lö

több szü turdatosul a játék íbnt

Amo jelenrtősége is sokat jia,,ult.

került a r gsorlran. Ezt sajnos

még hát szorult, ez a legkevr5s'bé

FeIadut:

gyerekek

ováblrra is törekedjünk

anyan,yelvi fejlesztése. a.

Továb is kiemelt feladat az uly

keveset ő, csekély szókinc;cliiel

Törekedi nk arra, hogy a visel

mivel ezek segítik a zö]kke

fel az: iskc,lára

ndőnett tartja-e a csalddnak,

2018.

55 fő 96%

2fő 4%

9. Ele

a) igen

b) nem

]0. A közös (óvoda- csaldd,l

l11e |jen gyermeke óvod!.tt,| éle

a) igen

b) nem

Feladaí Továobra is arra öszt,clnti:

cSopo

megfi

kban nreghirdetett nyíl n,

ik gyermekeiket a:z

ragadjanak meg:minden olyan alkalmat, amikor

15 fö 7.

46 íő 1.

12fő 10.

25 fő 4,

biztosítását, arníg a szülők dolgoznak

14 íő 8. 20fő 7,

gyermekük érezze jól magát az ővodábttn. Az

ék meg a ,,minél ttibbet játsszon" választ. Egyre

ága, mivel ez a gyeímekek legfobb tevékenysége.

A viselkedési szabályok elsajátíttatása igerr hátra

is a mindennapokban. A szép beszéd fontossága

tos a szülőknek.

hogy fudatosítsuk a szülőkben, mennyire fontos a

beszéd elsajátíttatása, a beszédhibak korrigálása.

vi fejlesztés, mivel nagyon sok a beszédhibás,

r:|kező kisgl,ennel<.

szabályok elsajátíttatását a szülők is tartsák

entes együttélést.

őlrrtek szervezett óvodai pro gramokat?

2019.

54fő I00%
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kívül élt-e a lehetőséggel, hogy

2018.

22fő 40%

33 fő 60%

2019

22 fi, 41%
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ük a szülőket, hogy minél többen menjenek el a



A gyermekek anyanyelvi fejlettségén

A kérdőívet négy kiscsoportbaíl töltötték ki az

állítottunk össze, amely nem szerepel a fejlődési napl

tisztább képet kapjunk a gy,erekel,1 beszédállapotáról.

nagyon sok a hiányosság a besz<id területén, valamil

mutatták, lrogy számunkra nem annyira fontos, hclgy

beszélni.

1 . Beszéd aktivitásának jellemLzői:

- neín beszél

- óvodai környezetben nem beszél

- ritkán szólal meg

- beszél

Beszéd stílusa - hangerő jell emzői :

- halk

- hangos

- megfelelő

Beszédstílusa - alaphang jeJllemzői:

- mély

- magas

- normál

4. Beszéd minőségére jellemző:

- érthLetetlen

- kevésbé érthető

- érth.ető

5. Beszédértés szavak szindén:

- néhány szőtért

2.

-)
_).

mérrése kiscsoportban

pedagógusok. Olyan

. C|élunk, hogy e kettőt ö

;lzért is tartottuk lbntos

t a s;zülőknek kiadott ké

a g,relrmekeik megtanulj
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részt,en érti a sz,avakat

a szav ak többségét megérti

mondatmegértés

néhány mondatot ért

kevés mondatot ért

a mondatrrkat rÉ;szberr rlrti

a mondatok többségét

incr;ének jellernzői:

aktív szókincs nem jellen

a jellemzőek

aktív szókincse szeg(:nyes

aktív szókincse korának

8. mmurnikációs viszony fel

közömbös, passzív egl,ál

nehezen nllik meg, de:

nyitcrtt, mindenkivel lsz;í

u:nikációs viszony

közömbös, passzív, ellutas

bátorlalan, nehe;zen nLy[li|<

sokat beszél, kÖlnnyern Í:el

alaplján elmonrlhatci. lrogy

alán nem szólalnak rrreg.

hasonló. A legtöbbjük nolmál lra,

felénél lreszédük órtlretet

Avá
akik

szavak

részben

csak a gyentrekek

meg. Llgyanigy a értés is nagyon megosztott. Kevesebb, mint a fele

30 fő 39%

38 fő 49%

9fő 12%

13 fo 1]%

23fő 30%

32fő 4I%

, illetve szókincsére a bébi szavak,hangutánző szavak

8 fő Il%

31 fő 4l%

36 fb 48%

-gyermek viszonylatában:

nem veszi fel a kapcsolatot

felveszi a kapcsolatot

és sokat beszél

- gyermek kapcsol atában:

egyáltalán fl€fil ves;zi fel a kapcsolatot

6fő

de később felveszi a kapcsolatot

30 fo

40 fő

6ft' 8%

33 fő 43%

37 fő 49%

8%

a kapcsolatot

39%

53%

a gyermekek többsége beszél, kevés azclknak a száma,

!s a hangos kisgyennek, a halk és a megfelelő aránya

vel beszél. A beszrldük minősógére jeltremző. hogy a

en vagy kevésbé érthető, csak a felének érthető. A
ele érti meg, a többiek csak néhány szót, vagy csak

6.

9.



érti csak meg a mondatok többségét. A szavak és a

óvodában 1Átlós, és Magyar UtczLi Óvoda). Ehhez

sokanjönnek óvodába. gyakran igen hátrányos hel

csak a gyerekek felének megfelelő. Ebben szintén

megfelelő minta, valamint azt tapasztaljuk, hogy

gyerekekkel. .,\ gyermekek fble a llommunikáció terü

a felnőttek és társaik irányába is. A felmérés ala

fejlettebbek a gyermekek az anyanyelr,,területén, náluk

Feladat: t\z anyanyelvi fejleszttls területén a

óvodapedagó5lusokra annál is in_kább mivel az e

szülőknek .nerrr fontos, hogy gyernrekeik megtanuljan

l e gt ö bb et g;yerrn e k ekh ez, ma gy ar á:zzunk, b es z édünk mi

a gyernrekek szókincsét, a beszélCmegértését. Vált

több beszédre ösztönözzük ő]ket, segítsük a

Alkalmazzunl,: koruknak megfele.lő anyanyelvi játék

győzzik íreg a szülőket az anyanyelvi nevelés, a

valamint amól. mennyire fontos, lrogy sokat

már kiscsoportban meg kell kezdeni, hogy megfelelti

Kiskunhalas, ll01 9. 08.3 l.

lok megértésének n

ájiirul, hogy már 2.5 éves

csalirdokból. Ugyaní6ly a

kőzrejátszlk a csalárli hát

k hLelyen keveset beszél

r il; bátortalan, nehe;len nf
nL aL Szilády Áron Utcai

},(3E]esen kevesebb a hián

-li:rl tiilc,ében sok feladat

ó felrnérésből air. derült ki

szép<xr beszélni. Beszéljü

taértélkű legyen, Tudatosan

.os módszerek alkalnrazásá

.ornrnunikációs kapcsolat

kat. szülői értekezlrltek

egft:lelő, szép beszétl fon

ek ől< is gyermekeikl,1el. A
,m(;ny,tudjuk elérni.

J&-.y1,.*'í{
Hegyiné

Mr"rnkal<ö: vezető

kettő

kortól is

incse is

, nincs

nek a

nak meg

vodában

l ránk,

hogy a

a lehető

jlesszük

l minél

felvételt.

alnrár,al

gáről',

ilesztést
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Körrrryezet munkzt

Az első nkalrözössóg alkalm.á val.,

eves m
íbn tarturk, hogy elkezdjürk a

a1 ént terveztünk is rá.

ö:lösség úgy gondrllt1
heti, hav ütemt,;rveinkben megj e Ierrít

!t még hatékonyabban
ulturális identitásukat|. a

értékeketigyekeztünk közvetíteni.
havonta ,gédarryagot kaptak, anriből

bek portjull szálnára. Ezálta]

korábban felvetődött,
jtjük. össze. Munkak:

kezdjük az összeállítást,
hagyom yainkllt, értékeinket
segítsé l. Folyamatos munkárn}:

lehetősé
erősítve

óvodák
munkát.

előadás

az e|őad

anyarr, összeállítását az őszi
aZ felhasznált tevéken,v,slé

l luz ősszeállított ilrLy

amln va toztatnunk kell a kér;ő

kiadr,án

tanév második felébenr a ,

a K.özö s ség ek Há.r,étb an.

ára is megtekinthetővé

egtartiísára. A város irrt

Az érdeklődők megtr5lt

körn ünk nregóvásával kapc
tényezőWől is m

szelektív hulladékgyűjtés fontoss ágá

könr nket, mennyi idő alal.t bom
Örö fogarlta, hogy a jelenl

milyen sok intéznón,y
előadás tán a jelenlevők kérclé t

ieg evP

20l8l2

fel, hogyáll

s munkater,\/ének rélrtékelrlse

0l9

mttnk özösség tagiaival közösen öss:zeállítottuk az

r:nunkát. Jeles napjaLinkat

mi az ami, az első íélévben
eddig is nyornorr követtük,

hogy a es napokat, program,okat, tetrékenl,ségeket

ük, Cél ezzel az volt, hogy sokrétű jsmeretszerzés

Va hozzélk a gyermekek számára. Ezáltal
ijliilö z valő ktitődésüket. Olyan élményeket és

magyar mivoltukho z. Az ővodapedagógusok
választhattak, nrilyen jeles napot terveznek

y rnél

vált pedagógiai munkánk.

óvodái
tagjai

jó gyakorlatát mi is egy közös program

rját ór,odá,ikban megbeszélték., hogy melyik
amit mi évberr bővíteni fogunk. Célunk, hogy

assuk új ötleteket mefit,sürrk a fiizet
5gén k ványt szeretnénk összeállítani, amit más

r,árrunk i, megmutatva óvocla egységünkben folyó

kezcltüli. N,íinden (rvoda renrlszerbe szedte

i lmi, ének-zene, ábrázolás során használt
légák rnegtekinthették levonva, hogy mi az,al a

ben, minél .iobban alkalmazhatribb legyen a

ld-Híd Egyesület,tel közösen városi szintű előadást
Év a Pet Palac:k EgyesületvezetőjÉ:t kérttik fel az

ycin kí ül a lakoss,ág körében is meghirdetésre került
a . atrol ip;err érlé,kesl istnerel.eket hallhattak

komposztálás fontosságára, a túnvásárlással

kaphattrrnk. Kiemelt szerepet fektetett a

lee
segítségével mutatta be, hogy, szennyezzűk
pet palack, tengereink milyen szennyezettek.
yire nyitottak-e témával kapcsolatosan és

iemelt ladatként kezeli a környezeti nevelést. Az
fel az, elriadónak. A résztvevőktől pozitív

egyénil

lne



visszajelz(:st kaptunk a halottakrr5l, ami
szew ezzűtk lrasonló előadásokat.

,A. Földi Napja projekt hét alkalmából fi

minden csoport maga gyűjtötte ki az é

programok, rlrunkák, tevékenységek sorá

munkatáblákra a kollógák. ,A. szülők ós még
vagy mási_k csoport képeit. A szülók visszaj
milyen sollrétű munkát végzürrk a környezeti
minden csopoft sok energiárt fektrot a témá
szülőket arra, hogy otthon is tuclatosabban,

amiket az ővodában végeznek a gyermekek.

megtartani, természetesen még tud,atosabban

A munkaközösség az elköve,tkező

kívánja összeállítani éves munkate,rvét.

Kiskunhalrls, 2019.08 3 1.

ünlret arra, hog1, más alka

i ri l1í t sz,:rl,eztünk óvodáirr,kban.

fol ,vé:gzett kömyezeti ki
.Mi tivoclában sok képet hel
i is kol , szívesen néztük meg

ZeSe tí,v t<rlt, hiszen egyberr

üiletén is. A képek jól ttikrö
példát mutatva és

figye1 a|I:almazzák azokat al
a eny,l;éget a későbbiekben is

kollógákkal közösen együ

Körnlzezet

V

vezető

mal

képeket
ulások,

kia

ták, hogy
,ék, hogy
irálva a

1ségeket,
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A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda szakmai és partnerintézményi eseményeinek és 

eredményeinek összefoglalója  

(2018-2019) 

 

MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK: 

SPORTÁGVÁLASZTÓ 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde a Civilek a Jövőért Alapítvánnyal közösen családi 

programot rendezett, az alábbi programokkal: 

Programajánlatunk: 

 

o sportágak bemutatkozása, kipróbálása 

o egészségügyi vizsgálatok gyermekeknek, felnőtteknek, életvezetési tanácsadás 

o ügyességi, fejlesztő játékok 

o sportolók élménybeszámolói 

                Résztvevő egyesületek, szervezetek: 

o Kiskunhalasi Fitness Egyesület 

o Halasi Farkasok Birkózó Club 

o Labdamanók Kiskunhalas 

o Kiskunhalasi Védőnői Szolgálat 

o  Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda 

A látogatóknak lehetősége nyílt - intézményünkben jelenleg is működő – Sakkjátszótér 

Programmal megismerkedni. 

 

 

ÉRIK A SZŐLŐ  

 

  

 

 

http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=220075
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=220167
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/220167.jpg


SZÜRET ÉS VÁSÁRI FORGATAG 

A 2018-2019-es nevelési évnyitó rendezvénye volt a már hagyományos, a gyermekek által 

közkedvelt és várva várt APRÓK Vasára. Az eddigiekhez hasonlóan ismét a nagycsoportosok 

vásári kidobolásával nyitottuk meg a közös mulatságot. Először közös táncház volt, melyet 

Csordás Krisztina néptánc oktató vezetett. Ezt követően mindenki izgatottan nézegette vásári 

portékákat és ízlésének megfelelően vásárolhatott. A vásári mulatozás, vásárolgatás végén 

szőlőpréselésnek is szemtanúi lehettek a gyermekek. A frissen préselt szőlőlevet az ebédnél 

fogyasztották el a csoportok. A vásári portékák gazdára találtak, így azután vége lett a 

vásárnak! Ismét jót mulatott az óvoda apraja és nagyja! 

 

 

BLUM-HÉT A BÓBITA ÓVODÁBAN! 

 

    

 

Intézményünk bekapcsolódott a nagysikerű Blum személyiségfejlesztő óvodai programba, 

melynek fő célkitűzése a gyermekek egészséges gondolkodásának kialakítása a művészeti 

nevelés és a játék eszközeivel. A program megalkotójának meggyőződése, hogy biztos 

alapokon nyugvó személyiség szükséges ahhoz, hogy az életünk során ránk váró helyzetekre 

megfelelő módon tudjunk reagálni. Intézményünk pedagógusai teljes mértékben azonosulni 

tudtak e gondolattal, így lelkesen fogtunk hozzá az előkészületekhez. 

A program szervezői a családok bevonására is gondolt, így egy ajándék Blum Zsákocskát 

kapott minden gyermek, így otthoni közös játékra is lehetőség nyílt. 

A csoportokban zajló tevékenységekről, a gyönyörű alkotásokról, produktumokról tudtunk 

képes összefoglalót készíteni, de azokról az értékekről, melyeket - reményeink szerint - 

sikerült elültetni a gyerekekben, majd csak további életük során tudnak számot adni… és 

hiszünk benne, hogy meg is teszik! 

 

 

http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=220137
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=220361
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/220106.jpg
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http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/220361_4.jpg


MÁRTON-NAPI MULATSÁG 

 

   

 

Óvodánk több éves hagyománya a Márton-napi lámpás felvonulás és az azt követő táncház 

és mulatság az ovi udvarán. Kis óvodásaink idén is a maguk készítette lámpásaikkal, szüleikkel 

és az óvónénikkel együtt vonultak fel az óvoda körül. Ezt követte a táncház, ahol népzenére 

és népi gyermekdalokra rophatták kicsik és nagyok. Majd következett a Márton napi lakoma. 

 

Az asztalok roskadoztak a finom falatoktól. Mindenki megkóstolhatta a sült libazsíros 

kenyeret lila hagymával, valamint édes és sós süteményekből lakomázhatott. Mindezt a 

gyermekek leöblíthették finom teával, illetve a felnőttek forralt borral. Az udvaron 

kürtőskalácsot a” Luca kürtőskalács” sütő, illetve minden jóval megrakott kenyérlángost a 

„Kiskunsági kenyérlángos” sütő jóvoltából falatozhattak a vendégek. 

 

MEGÉRKEZETT RENDŐR ROBI, ROSSZCSONT RICSI ÉS ROSSZCSONT ROZI  

 

 

 

Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőr őrnagy - kiemelt bűnmegelőzési főelőadó -, valamint 

Pálfi Mihály rendőr főtörzsőrmester - iskolarendőr - 2018.10.15-én, hétfőn látogatást tettek 

óvodánkban, hogy elindítsák az intézményünkben idén bevezetendő OVI ZSARU 

bűnmegelőzési programot. A projekt célja, hogy a gyermekek megismerjék a rendőrök 

munkáját, kialakuljon egy bizonyosfajta bizalom a rendőr személyével kapcsolatban. 

A rendezvény során a gyerekek megismerkedtek az egyenruhásokkal, akik meséltek a 

kicsiknek a közlekedési szabályokról, valamint arról, hogyan kell viselkedni, ha idegenek 

megszólítják őket, vagy ha baj történik. A nap folyamán a nagycsoportosok találkoztak az 

esemény bábfiguráival: Rendőr Robival, Rosszcsont Ricsivel és Rosszcsont Rozival, akik a 

későbbiekben is segíteni fogják az óvodapedagógusok bűnmegelőzésre vonatkozó munkáját. 

 

http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=220302
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TÁNCCAL A TEHETSÉGEKÉRT  

 

 

 

 

 

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS  

 

Ismét itt a Karácsony, az év legszebb ünnepe, amikor megtelik szívünk szeretettel. Hetekkel 

ezelőtt már óvodánkban is érezhető volt a közelsége. 

Az adventi ünnepkör alatt a gyerekeknek sok lehetőségük volt megismerni az ehhez 

kapcsolódó néphagyományainkat, mint például a Luca napi kotyolást, búza ültetést, 

mézeskalács sütést 

Az óvó nénik egy közös mese előadásával lepték meg a gyermekeket, melynek címe, „A 

legszebb Karácsonyfa”. A történet elvarázsolta a gyermekeket, akik kíváncsian és nagy 

átéléssel tekintették meg. Nekünk, felnőtteknek feladatunk, hogy a gyermekek karácsonyát 

igazán széppé és emlékezetessé tegyük. Ehhez nem feltétlen szükségesek drága ajándékok, 

játékok. Inkább a mindenki számára elérhető, de felbecsülhetetlen értékű szeretetet 

ajándékozzuk! Mint egy jó szó, régen várt mosoly, közösen átélt boldog pillanatok. A 

Karácsony lényege a szeretet, meghittség és jóság legyen. A gyermekek számára ez lesz a 

legmaradandóbb élmény, melyre szeretettel a szívükben fognak visszaemlékezni. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Nemzeti Tehetség Program keretében, 

sikeres pályázat megvalósításában veszünk részt az idei nevelési évben. 

 

A három napos program keretében olyan tevékenység megvalósítására nyílt lehetőségünk, 

amely a kiemelkedő területek erősítése mellett, az önismeret, önkifejezés képességterületek 

fejlesztésére is fókuszál.    

Tehetségfejlesztő szemléletünk nagy hangsúlyt helyez arra, hogy színes helyszíneken történő, 

élményt nyújtó tevékenységekkel fejlesszük a gyermekek tehetségét, kompetenciáit. Fontos 

számunkra, hogy a hagyományos metodika mellett hatékony és újszerű komplex 

képességfejlesztő módszereket, drámapedagógiai technikákat is alkalmazzunk, melyek 

biztosítják a tehetséggondozó programjaink élmény- és felfedezés központúságát. 

 

Szeri Viktor, a halasi születésű táncművész és koreográfus, külső előadóként segítette a 

három napos program megvalósulását, a kis „tehetségpalánták” rendhagyó fejlesztését. 

Olyan táncmozdulatokra épülő - játékos mozgástevékenységeken vehettek részt a 

gyermekek általa, mely egyedülálló az óvodai tehetséggondozásban. Fő szempont a 

kikapcsolódás, lazítás, relaxálás, feltöltődés volt, mely szorongásoldó, önkontrollt erősítő 

folyamatok beindulását segítik.  

 

A program sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy másnap várták a gyerekek a folytatást. 

 

ÚJABB ORSZÁGOS ELISMERÉS ÓVODÁNKBAN  

 

Intézményünk, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde a régióban elsőként elnyerte az 

„Örökös Zöld Óvoda” címet. A Bajza Utcai Telephelyünk szintén rangos elismeréssel 

gazdagodott, megszerezte a „Háromszoros Zöld Óvoda” elismerő címet. 

 

Az oklevelek átadására 2019. január 21-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak 

otthont adó Vajdahunyadvárban került sor. Az ünnepélyes címátadás szakmai nap keretében 

zajlott. 

 

Az elismerést László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős 

helyettes államtitkára és Pálfi Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetője 

adta át. Intézményünk visszavonásig jogosult a cím és a logó használatára. 
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PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL OKOSODTAK ÓVODAPEDAGÓGUSAINK  

 

  

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége pályázatot hirdetett pedagógus képzésre, 

mely pozitív eredménnyel zárult. A sikeres pályázatot 2019.01.17-én valósítottuk meg. A 

program keretében 22 óvodapedagógusunk bővíthette speciális szakmai ismereteit. 

Az akkreditált képzést Dr. Dávid Imre a Debreceni Egyetem Pszichológiai intézet 

tanszékvezető egyetemi docense vezette. Magas szintű szakmai tájékozottságával, 

gyakorlatias, példákkal ábrázolt előadásmódjával tette érthetővé a kiemelkedő képességű 

óvodás gyermekek felismerését, azonosítását szolgáló újszerű módszereket az óvónők 

számára.  

Mit profitáltunk belőle?  

Az új ismeretek birtokában, a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok hatékonyabban 

képesek felismerni az óvodáskorban megmutatkozó tehetségre utaló jeleket, ezáltal a 

tehetségműhelyeinkbe történő beválogatás sikeresebbé, pontosabbá válhat. Olyan 

gyermekek kerülhetnek be tehetséggondozó programjainkba, kiknek ismereteik, 

érdeklődésük kiemelkedő egy bizonyos speciális területen. Pedagógusaink ezután is 

folyamatosan szeretnék ismereteiket bővíteni, így biztosítva a megfelelő szakmai támogatást 

„kis tehetségpalántáink” fejlődéséhez. 

„KICSI HUSZÁR” – MAGYAROS KALANDTÚRA 

 

 

 

Az óvoda hagyományai, a jeles napok, az ünnepek fontos szerepet kapnak intézményünk 

életében. Eddig is minden évben, és most is a március 15-i héten a csoportokban – a 

korcsoportok fejlettségi szintjéhez igazodva - témahetek formájában emlékezünk meg a 

gyerekekkel az ünnepről. 
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 2018-as kormányrendelete alapján, még 

hangsúlyosabbá vált a nemzeti identitás formálás, a hazaszeretet és a szülőföldhöz való 

kötödés megalapozása az óvodai nevelésben.  

Ehhez kapcsolódóan született az ötlet, nemzeti ünnepünk újszerű módon történő 

megünneplésére. Célunk, játékba ágyazott keretek között, egy élményekben gazdag, 

„huszáros” délelőtt megvalósítása, mely gyermek közelbe hozhatja, ezt a számukra még 

nehezen értelmezhető ünnepet.  

A kalandtúra során közösen megélt katonás játékok, a próbatételek izgalma, a magyaros 

indulók lelkesítő hangulata, a huszárok díszes öltözetének felpróbálása, a magyar vár 

visszafoglalása, mind közelebb hozta a gyermekekhez az ünnep hangulatát és vélhetően 

annak lényegét is.  

Reményeink szerint, kalandtúránk kis „huszárai” ma büszkék voltak arra, hogy a magyar 

lobogó színei alatt, huszárcsákóban „nyerhettek csatát az ellenség fölött”… hisszük, nem kell 

ennél több óvodás korban ahhoz, hogy később majd büszkén vállalják magyarságukat? 

Köszönjük a Kiskunhalasi Lovasbandéruim Egyesületnek a programhoz nyújtott segítséget, 

valamint Peti bácsinknak (Szikora Péter) a saját készítésű, katonás játékeszközöket! 

SÉRÜLT MACIKAT LÁTTAK EL AZ OVISOK  

 

    

 

Többek között a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének tagjai tartottak egészségnevelő 

foglalkozást a Bóbita Óvoda és Bölcsőde két intézményében.  

A Maci program keretében, amely része a Hivatásosok az Egészséges Lakosságért 

Programnak (HELP), a kiskunhalasi humanitárius egyesület munkatársai a helyi 

egészségfejlesztési iroda, kórház, mentőállomás és a Dékáni Árpád Szakgimnázium és 

Szakiskola képviselőivel közösen meglátogatják a városi óvodák nagycsoportosait a következő 

félévben. 

A szakemberek első útja a Kuruc oviba vezetett, de jártak már a Bajza utcai oviban is. A két 

intézményben a gyermekek ízelítőt kaptak elsősegélynyújtásból, alapvető ellátásból és 

megtudták mit tartalmaz az elsősegélycsomag, mire kell használni például az izolációs 

buborékfóliát vagy a szájmaszkot.  

Plüssmacikon mutatták be az alapvető ellátást a szakemberek, és gyakoroltak az ovisok, ezért 

nevezték el az egészségügyi ismeretszerzést biztosító foglalkozás-sorozatot szervezők a 

programot Maci programnak. 
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KERTÉSZ LESZEK, FÁT NEVELEK…  

 

   

 

A Halas és Környéke Gazdakör támogatásának köszönhetően elkészültek mindkét 

óvodánkban a kiskertek, melyek beültetése a napokban kezdődött el. 

A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek közvetlenül szerezzenek tapasztalatokat a kerti 

zöldségnövények, gyümölcsök és dísznövények termesztési, gondozási munkálatai során, 

miközben fejlődik a gyerekek problémamegoldó gondolkodása, tervszerű cselekvése, 

önállósága, kooperációs- és kommunikációs képessége egyaránt. 

A kiskertek rendszeres gondozását a Halas és Környéke Gazdakör vezetője Csanádi Lajos segíti 

havonta két alkalommal. Nagycsoportosaink heti rendszerességgel gondozhatják saját – jellel 

ellátott - kiskertjeiket, átélve a növények fejlődésének apró örömét, a kertészkedés 

élményét. 

 

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS  

 

   

 

Óvodánkban az elmúlt napok szorgosan teltek a kisebbek és nagyobbak számára. 

A húsvétvárás öröme, az izgalommal teli készülődés hangjai szűrődtek a csoportszobákból: 

locsolóversek, húsvéti népköltések, dalok hallatszottak mindenfelé. 

A lázas munka eredménye a számtalan variációban és technikával díszített hímes tojás, 

húsvéti dísz. Húsvéthétfőn kezdődhet a locsolkodás: a kisfiúk szebbnél szebb locsolóverssel, 

a kislányok piros tojással készültek! 
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EGYÜTTMŰKÖDEK, SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS: 

- TALENTUM Tehetség Tanács tagság, pályázati tevékenység  

- Fazekas Mihály Általános Iskolával szakmai együttműködés - megállapodás alapján 

- Rendszeres média megjelenés Halas TV-ben (Aprók vására, Márton nap, Lucázás, Mikulás nap, 

Betlehemezés, farsang, Kisze égetés, rajzkiállítás, gyerekszáj, riportok az aktualitásokról) 

- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal rendszeres kapcsolattartás 

- SNI-s gyermekekkel kapcsolatos szakmai együttműködés és nyomon követés – Pedagógiai 

Szakszolgálat, Bajai Képességvizsgáló szakértői Bizottság 

- Védőnői hálózattal való kapcsolattartás 

- Szociális segítő közfoglalkoztatott fogadása (5 fő) 

- Együttműködés felnőttképzés lebonyolításában (gyakorlati hely és oktatási helyszín 

biztosítása) 

- Évenkénti programok: Mentők, Tűzoltók, Rendőrség  

- Városi szakértői munkacsoport tevékenységében való szakmai együttműködés 

- Városi közbiztonsági nyílt nap előkészületi munkálataiban való részvétel 

- „Fókuszban a család” – együttműködési megállapodás 

- Csordás Krisztina néptánc oktató – „zöld levelecske” néptánc szakkör és tábor 

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

Labdamanó) 

- Városi rendezvényeken gyermekműsorral való megjelenés  

- Városi Óvodavezetők, Óvodák, Városi Bölcsőde, Köznevelési intézmények 

SZERVEZETFEJLESZTÉS: 

- Tehetségműhelyek működtetése (öt műhellyel) 

- Rendszeres belső szakai továbbképzések szervezése (Mozgáskotta, kézműves technikák, -

nádazás, fazekasság, nemezelés, szövés, fonás) 

- Felkészítés a portfólió írásra és a minősítésekre (óvodánk öt köznevelési szakértő vezetésével) 

- Belső önértékelési rendszer működtetése 

- Házi bemutatók szervezésével módszertani fejlesztés az óvodapedagógusok számára 

- Csapatépítő nevelőtestületi kirándulás, ünnepi összejövetelek szervezése 

- Gyakornokok mentorálasa, felkészítése az óvodapedagógusi pályára 

ELISMERÉSEK: 

- „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése – Kuruc Vitézek téri székhelyintézmény 

- „Háromszoros zöld Óvoda” cím elnyerése – Bajza utcai telephely 

- Európai Tehetségpont regisztrációinkat elfogadták, és Tanodánk felkerült az Európai 

Tehetségsegítő Hálózat térképére (http://etsn.eu/map-of-etsn/) 

 

 

FEJLESZTÉSEK: 

- Nagyértékű udvari játék telepítése az egyik udvar részen 

- Járdatelepítés, ezzel befejezve az egész óvoda körül az elhasználódott járda cseréjét 

- Komposztálók felújítása, betonkerítéssel való elkerítése (2 db) 

- Óvodai helyiségek, bútorzatok időszakos festése 

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

- Udvari játékeszköz park bővítése 

- Parkoló kialakítása a gazdasági bejáratnál 

- A Bajza utcai óvoda játszóeszköz ütéscsillapító gumiburkolattal való ellátása (a tavaly elkezdett 

munka folytatása) 

- Bajza utcába a raktározás megkönnyítése érdekében polcok telepítése 

 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE 

A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI (EREDMÉNYESSÉG) AZ ÓVODA 

MUNKATERVE ALAPJÁN 

 

A feladat, 
tevékenység  
megnevezése  

Reflexiók 

 
Az Intézmény 

dokumentumainak 
felülvizsgálata, a 

törvényi 
változásokhoz igazítva 

 
A mulasztási naplók és csoportnaplók ellenőrzése, lezárása megtörtént 
 
A dolgozók személyi anyagának aktualizálása, az esetleges hiányosságok 
pótlása megtörtént. 
 

Differenciált nevelés, 
fejlesztés 

Elmondható, hogy a pedagógusok módszertárába beépült a differenciálás, 
mint módszer és azt a napi nevelőmunka minden tevékenységében 
alkalmazzák.  
A nevelési évben kiemelten tárgyaljuk ezt a témát, mivel a csoport 
naplóban hangsúlyosabban kell, hogy szerepeljen. 
A vezetői látogatások tapasztalatait összegezve és a fejlesztési lapok és a 
naplók ellenőrzése alapján elmondhatjuk, hogy a differenciált nevelés, 
fejlesztés kisebb hiányosságokkal megvalósult, a fejlesztési tervek 
elkészítése nagyobb odafigyelést igényel. 

SNI-s gyermekek 
integrálása 

Minden csoportban vannak SNI-s gyermekek (24 fő).  
Az óvónők elfogadják őket és részt vesznek a fejlesztésükben a 
gyógypedagógusok segítségével. Nagy segítséget jelent a pedagógiai 
asszisztensek jelenléte. 
Fontos a fejlesztő szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, 
konzultáció (szurdopedagógus, mozgás fejlesztő szakember, logopédus, 
gyógypedagógus, autista specifikus gyógypedagógus) 



Tehetség, képesség 
kibontakoztatását 

segítő tevékenységek, 
módszerek 

 Szeptemberben a nyár elején azonosított magoncokat 
beválogatták tehetségműhelyeikbe a vezetők 

 Személyi és tárgyi feltételeket biztosítottuk az idei tanévben való 
működéshez 

 Tehetségműhely terem időbeosztását közös megegyezéssel 
elkészítettük  

 Októbertől megkezdtük a műhelyfoglalkozásokat. A kiemelkedő 
képességű gyermekek tehetségterületeik szerint gazdagító 
program keretében 30 órás tevékenységeken vehettek részt. 

 Tehetségműhelyeink: 

 „Fészkelő” drámaműhely 

 „Csiribiri” térbeli-vizuális műhely:  
Kuruc óvodában és a Bajza óvodában 

 „Észkerék” logikai-matematikai műhely 

 „Mozgás” testi-kinesztetikus műhely 
           Kísérleti jellegű műhelyek 

 „Fürkész” természeti műhely:  
Kuruc óvodában és a Bajza óvodában 

 „Csengő-bongó” zenei műhely 

 összevont szülői értekezletet tartottunk, melyen tájékoztatták a 
műhelyvezetők a tevékenységek tartalmáról, formájáról a 
szülőket. Ismertették a műhelyekbe járó gyermekek névsorát 
tehetségterületek szerint. 

  „Fókuszban a család” pályázat keretében intézményünkben 
előadás volt „Tehetségfejlesztés a családban” címmel.  

 2018.09.01-2019.06.30. között az „Észkerék” logikai-matematikai 
műhely NTP pályázati programot valósított meg az idei tanévben 
11 kiemelkedő képességű gyermekkel. 

 2018. szeptemberben két műhelyvezető, Takács Ildikó és Szőkéné 
Szűcs Éva képzésen vettek részt tehetség területen. 

 2019.01.17.-én a Debreceni Pszichológiai Egyetemről Dr. Dávid 
Imre tartott előadást „Egyéni fejlesztő programok a 
tehetségfejlesztésben” címmel az intézmény 22 
óvodapedagógusának. A 10 órás akkreditált képzésen a Matehetsz 
sikeres csoportos pályázata alapján vehettünk részt. 

 2019. március1-május 30 között sikeres pályázat „Csoportos 
tehetségsegítő pályázat” megvalósításában vehettek részt a 
tehetségműhelyeinkbe járó gyermekek, mely lehetőséget adott a 
kortárscsoportoknak is. A középsősök 3 alkalommal érdeklődést 
felkeltő tehetségműhely tevékenységeken játszhattak. 

 2019.03.12-én Szemerédi Tünde munkaközösség vezető 
mesterminősítésen esett át tehetségfejlesztés területen. 

 Szakál Mónika a Fürkész műhelyvezetője 2019. májusában sikeres 
tehetségfejlesztő pedagógusi szakvizsgát tett. 

 Magoncnap játékos évzáróval zártuk az évet, a tevékenységeket a 
gyerekeken kívül a szülők és óvodapedagógusaink is 
kipróbálhatták 

 2019. májusában felkerültünk az Európai Tehetség Térképre, az 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím mellett a Magonctanoda 
Regisztrált Európai Tehetségpont cím birtokosa is lettünk. Méltó 
zárása az idei tanév kemény munkájának. 

 



Gyermekvédelmi 
tevékenységek 

A Bóbita Óvoda és Bölcsödébe járó gyermekek száma összesen: 
280 fő +14bölcsődés 
HH gyermekek száma összesen: 12 fő 
HHH gyermekek száma összesen:13fő 
Veszélyeztetett gyermek: -- 
SNI gyermekek száma: 17fő 
Más településről bejáró gyermekek száma: 11fő 
Kollégista gyermekek száma:1fő 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:35fő 
Ingyenesen étkező gyermekek száma:249fő 
Térítést fizető gyermekek száma:31fő 
 
 

 Mindkét intézményben az első szülői értekezleteken tájékoztatást 
nyújtunk a szülőknek a gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos 
lehetőségekről, valamint felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás lejáratának idejét, kísérjék figyelemmel. 
 Az intézményeinkbe járó gyermekek 4 %-a HH, HHH, 5% SNI gyermek, akik 
fokozottabb odafigyelést igényelnek. Kiemelt szerepe van az egyéni 
differenciálásnak, fejlesztésük elősegítését integrált nevelés keretében 
valósítjuk meg.  
Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes, 
anamnézist vesznek fel a gyermekekről, a szülőkkel közösen. Különös 
figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, 
ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy bármilyen változásra, amely 
az óvodai élet alatt a gyermek életében szokatlan, kirívó. A HH, HHH 
gyermekek helyzete elsősorban szociális körülményekből (a rendezetlen 
anyagi háttérből, a rendezetlen lakás körülményekből) adódik, de 
megfigyelhetőek az ehhez kapcsolódó alacsony iskolázottság, illetve a 
különböző mentálhigiénés problémák is, és egyéb krízishelyzetek, a 
gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődését akadályozó tényezők. 
 Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok 
rendszeresen és kölcsönösen megkeresik egymást az érintett 
gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosítása, valamint az 
információk hitelessége szempontjából. Ha szükséges, esetmegbeszélésre 
kerül sor, amelyen az intézményvezető is részt vesz. 
Gyermekvédelmi jelzések száma: 6 alkalommal történt 2018-ban. 
Tartós igazolatlan hiányzás miatt 2 alkalommal küldtünk ki felszólítást, a 
rendszeres óvodába járás érdekében. 
Igazolatlan hiányzás miatt 1 alkalommal jeleztünk a gyermekjóléti 
szolgálatnak. Ennek kapcsán tartottunk egy esetmegbeszélést. A gyermek 
óvodapedagógusának tudomására jutott, hogy ez a gyermek az előző 
lakhelyükön ki volt emelve a családjából, és Kiskunhalasra költözésük után 
került vissza szüleihez, gyámjául a nagyszülőt nevezték ki. Ezt 
megerősítette a családgondozója is, miután felvettük a kapcsolatot a 
gyermekjóléti szolgálattal.  
Mindezekről a szülők nem tájékoztatták az intézményt.  
A hatékonyabb együttműködés érdekében javaslatunk a továbbiakban, 
hogy a helyi gyermekjóléti szolgálat mindig  jelezzen a befogadó 
intézménynek, hogyha a család, a gyermek gondozás vagy védelem alatt 
áll, és  ki a családgondozó. 
 A 2018/2019. tanévtől intézményünkben is tevékenykedik óvodai szociális 
segítő, aki rendszeresen fogadóórát tart intézményünkben és részt vett 



minden csoport szülői értekezletén, ahol tájékoztatta a szülőket 
tevékenységéről, feladatairól.  
A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában 
segítségünkre vannak a városunkban működő gyermekvédelemmel 
foglalkozó intézmények: Városi Gyámhivatal, Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat, Védőnői szolgálat, Rendőrség. Ezen intézmények 
ügyintézőivel, dolgozóival, az esetek függvényében tartjuk a kapcsolatot, 
szóban, és írásban. 
Több gyermek, családjával együtt a Családok Átmeneti Otthonában lakik. 
Az ott lakó gyermekek esetében jó kapcsolatot ápolunk az intézményben 
dolgozó családgondozókkal. 
 A cigány származású gyermekek óvodáztatásának fontosságát kiemelten 
kezeljük. Hiányzásuk esetén a szociális hálózattal, az utca bizalmiakkal 
hatékonyan tudunk együttműködni. 
 Ebben a tanévben a külterületi, tanköteles gyermekek tekintetében, 
továbbra is jellemző a rendszeres óvodába járás, általában csak betegség, 
vagy a rossz időjárási viszonyok miatt hiányoznak. 
   Jelenleg 1 kollégista gyermekünk van, akik nevelésében partnerként 
tekintünk a Bernáth Lajos Kollégium vezetőjére, nevelőire. A problémák 
gyors megoldásában, mindig hatékony segítségünkre vannak. 
   Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Védőnői szolgálattal, 
tapasztalataink szerint a gyermekek gondozása több esetben nem 
megfelelő módon történik, ebben az évben is találtunk több fejtetűvel 
fertőzött gyermeket. 
    Az előző évekhez képest, továbbra is jellemző, hogy magas az 
intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek száma. Fontosnak 
tartjuk, hogy a szülőkkel együtt közösen próbáljunk hatékony segítséget 
nyújtani az érintett családoknak. 
 

Elégedettségmérés 

 
A gyermek elégedettségmérés eredményei grafikonokkal a mellékletben a 
minőségirányítási munkaközösség éves beszámolójában található. 
 
 

Kapcsolattartás a 
szülőkkel, szakmai 

szervezetekkel, segítő 
munkatársakkal 

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

Az óvodában 
szervezett 

hagyományos 
programok, 
ünnepélyek 

 Kiemelt feladatunk idén az új kormányrendelet (137/2018. (VII. 
25.) Korm. rendelet) alapján a hazafias és érzelmi-közösségi 
nevelés intézményi szintű megvalósulásának monitorozása, a 
megújulási lehetőségek feltérképezése. 

 Kiemelt célunk: A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés 
megalapozása élményszerű, játékos, a gyermekek életkorához 
illeszkedő pedagógiai tartalmakkal. (összhangban a 137/2018. (VII. 
25.) Korm. rendeletmódosítással)  

  Feladataink: Ünnepeink, hagyományaink tartalmi felülvizsgálata, 
a megújulás lehetőségeinek feltérképezése (Márc. 15. , Jún. 4. , 
Egyházi ünnepeink) „Magyaros kalandtúra” és az „Ovi-honfoglaló” 
programok kidolgozása intézményi- és csoport szinten (Márc.15 és 



Jún.4 - ötletbörze, anyaggyűjtés, „Jó gyakorlatok” felkutatása, 
megismerése)  
 

Kiemelt feladatunkat megvalósítottuk, az következő években újabb 
programokkal kívánjuk bővíteni. 
 
Hagyományos ünnepek:  
 

- Aprók vására 
- Almaszüret 
- Martin nap 
- Mikulás  
- Lucázás 
- Advent - Karácsonyvárás  
- Farsang - kisze égetés 
- Újévi köszöntők, népszokások 
- Március 15.  
- Június 4 
- Húsvét  
- Autómentes nap (városi szervezésben) 
- Anyák napja  
- Nagycsoportosok búcsúja saját csoportokon belüli belső ünnep 
- Környezeti nap 

  
Az ünnepeink és hagyományos programjaink sikeres szervezéssel, a 
kitűzött időpontokban, sikeresen megvalósultak.  
 

Az óvoda 
belsőellenőrzése, 

egyéb szervek 
ellenőrzései 

 
Pedagógiai ellenőrzések:  
 
Ebben a tanévben az új kollégák és a szakértő pedagógusaink 
dokumentumai kerültek ellenőrzésre, hiszen már csak az ő önértékelésük 
hiányzott. A mesterpedagógus kollégáink egymás dokumentumait 
értékelték. 

 
Gazdasági ellenőrzések:  

 költségvetés ésszerű tervezése, folyamatos felülvizsgálata  

 helység leltárok napra kész vezetése  

 gazdaságos, pazarlás mentes működés (az interneten is 
megtalálható szakmai anyagok használata)  

  
Tanügy-igazgatási ellenőrzések:  
Az ellenőrzések az alábbi területeken történtek:  
tanköteles korú gyerekek hiányzásainak igazolása, kedvezményezettek 
nyomon követése, oktatási azonosító számok igénylése a gyermekeknek. 
TAJ számok megléte 
KIR rendszerbe adatszolgáltatás 
Munkaügyi ellenőrzések:  
Munkaköri leírások aktualizálása  
Annak megállapítása, hogy a kedvezményes étkezést  



igénybevevők nyilvántartása alátámasztja-e a kedvezményre való 
jogosultságokat (Szabályszerűségi ellenőrzés)  
 
 

A szülői (munka) 
közösséggel való 
együttműködés 

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

Gazdálkodási 
feladatok 

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

 

 

 

 ÉRTEKEZLETEK: 

 

 

 

 

Időpont Téma Résztvevők Felelős Helyszín

Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika

Szeriné Ferencsik Yvette

Lengyel Erika

Óvodai dajkák

Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák

Pedagógiai asszisztensek

Óvodai dajkák

Pedagógiai asszisztensek

7

Szeriné Ferencsik Yvette

Szeriné Ferencsik Yvette

2019.09.03

2019.01.25

NevelőtestületTanévzáró értekezlet Szeriné Ferencsik Yvette

Aktuális feladatok megbeszélése

1

2 Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér. 17.

Kuruc Vitézek tér 17.

2019.06.14

2019.06.12

Éves munka értékelése, nyári feladatok 

megbeszélése
Szeriné Ferencsik Yvette3

Szeriné Ferencsik Yvette

Kuruc Vitézek tér 17.

Kuruc Vitézek tér 17.Szeriné Ferencsik Yvette

Tanév rendjének megbeszélése

Kuruc Vitézek tér. 17.

2018.09.04

2018.09.11

2019.01.21

2018.11.17

2

3

5 Szeriné Ferencsik Yvette

Nevelőtestület/délutános 

óvónők

4 Kuruc Vitézek tér. 17.

Féléves nevelőtestületi értekezlet

HACCP oktatás Óvodai dajkák

Nevelőtestület

Kuruc Vitézek tér 17.

 Aktuális fealadatok megbeszélése 

4 2018.10.15 Munka - és tűzvédelmi oktatás Alkalmazotti közösség Szeriné Ferencsik Yvette Kuruc Vitézek tér 17.

1 2018.09.03  Aktuális fealadatok megbeszélése 
Nevelőtestület/delelőttös 

óvónők

NevelőtestületTanévnyitó értekezlet



ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma, feladat Felelős Határidő 

A 2018/ 2019. nevelési év munkatervének ismertetése, 

kiemelt feladatok, rendezvények.  Hetirendek, 

napirendek, szervezési feladatok.

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek

2018. 

szeptember

Aktuális feladatok, a befogadás és gondozás teendői.

Tisztasági ellenőrzés tapasztalatai.

Munka és balesetvédelmi oktatás. munkavédelmi mb. 2018.október

Aktuális feladatok. HACCP dokumentációja.
Intézményvezető, 

Intézményvezető 
2018.november

A téli ünnepkör feladatai:  Mikulás, Luca nap, Advent, 

Karácsony

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek

2018.december

Csoport leltár. Teljesítményértékelés. Aktuális feladatok.Az 

óvodapedagógusokkal való együttműködés tapasztalatai.

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek, BECS 

csoport

2019.január

Aktuális kérdések és feladatok.  HACCP előírásainak 

megfelelő munkavégzés tapasztalatai, 

dokumentációjának ellenőrzése.

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek

2019.február

Felkészülés az alkalmazotti értekezletre.  Intézményi 

értékelés.

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek

2019.április

A nevelési év értékelése. Tisztasági ellenőrzés. Nyári 

óvodai élet előkészítése, szabadságolási terv.

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek

2019.június

Nyári nagytakarítási munkálatok előkészítése, egyéb

aktuális feladatok. Teljesítményértékelés.

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek

2019. június

2018. 

szeptember

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek



 

 

 

 

 

 

 

MELLÉLLETEK 

 

 

1. Hagyományápoló munkaközösség beszámolója 

2. Külső világ megismerése és egészséges életmódra nevelés munkaközösség beszámolója 

3. Képességfejlesztő munkaközösség beszámolója 

4. Minőségbiztosítás munkaközösség beszámolója 

5. Tehetségfejlesztő munkaközösség beszámolója 

6. Ovi újság munkaközösség beszámolója 

 

 

 

                                                                                    

Szeriné Ferencsik Yvette 

     Intézményvezető 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2019. június 28. 



NÉPHAGYOMÁNYÁPOLÓ MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 









KÜLSŐ VILÁG MEGISMERÉSE ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA    

 

 















MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

 

































KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 







TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

 







„OVI ÚJSÁG” MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

 






