
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2021. szeptember 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Az óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai munkájának 

fenntartói értékelése 

 

Az előterjesztést készítette:  Juhász Gábor közművelődési referens 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság 

    

 

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. szeptember 20. 

 

 

 

 

 



 
Kiskunhalas Város  
Polgármesterének 
 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére  

„Az óvodák 2020/2021. 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, 2020/2021. 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 2020/2021-es nevelési évről 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről 
 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Százszorszép Óvodák 2020/2021. 
nevelési évre vonatkozó szakmai munka beszámolóit jóváhagyja. 
 
Kiskunhalas, 2021. szeptember 20. 

 

          Fülöp Róbert s.k. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Határozatról értesülnek: 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ácsné Fehér Klára 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője, Szeriné Ferencsik Yvette 
Juhász Gábor közművelődési referens 



SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉS 
 

2020/2021. nevelési év 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2021 - 

  



 

 

 

INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉS 
2020/2021. nevelési évre 

 

 

Intézmény: SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  
OM azonosító: 027567 

Adószám: 15541572-1-03 

Intézményvezető: Barnáné Szabó Mikor Márta 

 

 

Legitimáció 
 

 

 

Nevelőtestület nevében: ………………………………………………………………… 

Rambaláné Kovács Tímea 

 
………………………………………………………………… 

Dózsa Erika 

 
………………………………………………………………… 

Kissné Papp Edit 
 

 

Szülői szervezet nevében: ………………………………………………………………… 

név 

 

A dokumentum jellege: NYILVÁNOS 

 

 

PH 

 
Kiskunhalas, 2021.július 31. 
 

Összeállította: 
 

……………………………………………………… 

Barnáné Szabó-Mikor Márta 

intézményvezető



 

 

Százszorszép Óvodák Intézményi Értékelés (2020-2021) 3. oldal 

 

Tartalomjegyzék 

1. Szabályzók és intézményi adatok ..................................................................................... 4 

2. Intézményi létszámok ........................................................................................................ 5 

2.1. Gyermeklétszámok .................................................................................................... 5 

2.1.1. Tanügy feladatok a gyermekek kapcsán .............................................................. 6 

2.2. Dolgozói létszámok .................................................................................................... 7 

3. Tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítések ........................................................................ 9 

3.1. Tanfelügyeleti ellenőrzések ....................................................................................... 9 

3.2. Minősítések ................................................................................................................. 9 

3.3. Az ötéves önértékelési ciklus értékelése (pedagógusok) ....................................... 12 

4. Tárgyi feltételek ............................................................................................................... 15 

5. Pedagógiai munka értékelése ......................................................................................... 17 

6. Az óvoda dolgozói közössége .......................................................................................... 28 

6.1. Képzéseink e nevelési évben .................................................................................... 30 

7. Kapcsolatok ..................................................................................................................... 31 

7.1. Iskolák ....................................................................................................................... 31 

7.2. Pedagógiai Szakszolgálat ........................................................................................ 31 

7.3. Gyermekvédelem ..................................................................................................... 32 

7.4. Közművelődési intézmények ................................................................................... 32 

7.5. Fenntartó .................................................................................................................. 33 

8. Munkaközösségek és Szakmai Teamek ......................................................................... 34 

8.1. Önértékelést Támogató Munkacsoport ................................................................. 34 

8.2. Ének-zene Munkaközösség ..................................................................................... 34 

8.3. Fejlesztő Műhely Munkaközösség .......................................................................... 35 

8.4. Mese-dráma Kör ...................................................................................................... 36 

8.5. Kommunikációs Csoport ........................................................................................ 36 

9. Tanügyi feladatok ............................................................................................................ 37 

10. Nyári élet .......................................................................................................................... 38 

Mellékletek .............................................................................................................................. 39 

 

  



 

 

Százszorszép Óvodák Intézményi Értékelés (2020-2021) 4. oldal 

1. Szabályzók és intézményi adatok 
 

Szabályzók: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
 15/2020 (XI.26) EMMI határozat 
 Pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020 (XI.11) 

Kormány rendelet 
 2011.évi I. törvény 2.§ (4) bekezdés 7. pontja és a2011.02.08-ik napjával kihirdetett 

veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22) Kormány rendelet 1§. 7. pontja  

 Emberi Erőforrások minisztere közleménye. VIII/6746-1/2020/KOZNEVSTRAT 

 145/2021.(III.27) Korm.rendelet 

 177/2021 ( IV.15) Korm. rendelet 

 Önértékelési Kézikönyv óvodák számára 

 Százszorszép Óvodák Pedagógiai Programja 

 

 

Intézményi adatok: 

 

Intézmény neve Százszorszép Óvodák 

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

Elérhetőség: Tel:06/77-422-430 

Email:csipkeovi@freemail.hu 

Intézmény OM-azonosítója: 027567 

Intézmény fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Férőhelyek száma: 245  

Csoportok száma: 9 

tel:06/77-422-430
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2. Intézményi létszámok 
 

2.1. Gyermeklétszámok 
 

Gyermeklétszám 
Férőhely 

(fő) 
év elején 

(fő) 

SNI év 
elején/ 

év végén 

BTMN év 
elején/ 

év végén 

HH/HHH 

szorgalmi 

év végén 
(fő) 

Intézmény 
összesen 

245 fő 195 fő 5/7fő 25/30 fő 10/1 fő 198 fő 

Felsővárosi Óvoda: 135 fő 104 fő 4/6fő 11/13 fő 7/0 fő 103 fő 

Vasút utcai Óvoda: 76 fő 62 fő 0/0 fő 11/10 fő 0/0 fő 63 fő 

Vackor Óvoda: 34 fő 29 fő 1/1fő 3/7 fő 3/1 fő 32 fő 

 

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

Intézmény összes-71 fő 

Vasút utcai Óvoda-19 fő 

Felsővárosi óvoda-39 fő 

Vackor Óvoda-13 fő 

Intézmény összes-62 fő 

Vasút utcai Óvoda-14 fő 

Felsővárosi Óvoda-35 fő 

Vackor Óvoda-13 fő 

Intézmény összes-9 fő 

Vasút utcai Óvoda-5 fő 

Felsővárosi Óvoda-4 fő 

Vackor Óvoda-0 fő 

 

Ezen év végi beszámoló megállapításai a következő nevelési év tervezéseit, céljait, fejlesztéseit 
vetítik előre.1 

2020. szeptember 1-én 195 fővel kezdtük meg a nevelési évet. 2021.május 31-én intézményi 
létszámunk 198 fő volt. 

Tanköteles gyermekeink száma 71 fő, ebből beiskolázott gyermek 62 fő. Még egy évet 
óvodában marad 9 fő.  

Költözés miatti távozás négy esetben történt, két gyermek óvodát váltott városon belül, a 

másik kettő gyermek más városba költözött. Egy gyermek érkezett más óvodából október 
hónapban az Alma csoportba, majd még egy kisfiú november hónapban a Vackor óvodába. 
2021 év elején érkeztek a Maci kiscsoportba az előfelvételis gyermekek. Egy testvérpár 2021. 

május hónapban érkezett a Vackor Óvodába, így az év eleji intézményi összlétszámunk az 

elmenő gyermekek ellenére három fővel emelkedett.  

A Pirtói Vackor Óvodában 29 fővel indult a Napocska Csoport, majd 32 fővel zárta a nevelési 
évet. Az óvodai csoportok minimális/maximális és átlaglétszámát a köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. törvény 4. sz. melléklete határozza meg, amely szerint a maximum létszám 25 
fő. Ilyen esetben a törvény lehetőséget ad a maximális létszámtól való eltérésre, kizárólag a 
fenntartó engedélyével, ami húsz százalékkal átléphető, ha a csoportterem 
négyzetméterszáma ezt megengedi. A fenntartó a 2020-2021-es nevelési évre a 
25/2020.(V.13.) Polgármesteri határozatával engedélyezte a csoportlétszám 20 %-al történő 
átlépését.   

                                                 
1 A kék sávban a minden évben értékelendő terület olvasható! 
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2.1.1. Tanügy feladatok a gyermekek kapcsán 

 

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

tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat 
szakértői bizottsága 2021.január 15-e előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a 

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

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

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A szülők 2021. január hónapban - időben be tudták mutatni a gyermekek szakértői 
véleményét, így a KIR rendszerben rögzítettük a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását. 

Akinek január 15-e előtt elkészített szakértői bizottsági vélemény a gyermek esetében nem 

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

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

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

Ez évben 9 fő gyermek kapott még egy évig lehetőséget, hogy óvodai nevelésben részesüljön. 

2020-as nevelési év kezdetén beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 

gyermekek száma 25 fő volt, majd a szorgalmi idő végére 30 fő lett. A sajátos nevelési igényű 
(SNI) gyermekek száma két fővel növekedett az év végére. Ez a két gyermek BTMN-es 

státuszból kerültek át SNI-be. 

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

A jogszabályi változásoknak köszönhetően a harmadik életévüket betöltött gyermekeket is 
szűrik a logopédusok, hogy minél előbb megkezdhessék a fejlesztést az arra rászoruló 
gyermekeknél. Ez zökkenőmentesen folyt egészen 2021. március 8-ig, a rendkívüli szünet 
elrendeléséig. 

A járványhelyzet súlyosbodása miatt a Kormány 2020. november 3-án hirdette ki a Covid-19 

világjárvány második hulláma miatt szükségessé vált veszélyhelyzetet. A 478/2020.(XI.3.) 

Korm. rendelet értelmében a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére 2020. november 4-i hatállyal veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett rendkívüli 
jogrendet az Országgyűlés 90 napra adott felhatalmazást a Kormánynak. Az óvodai nevelésünk 
ekkor még a szabályos formában folytatódott. November 11 –ével nem került sor általános 
zárás, rendkívüli szünet elrendelésére.  

December hónapban viszont megjelent a mi intézményeinkben is a COVID-19 fertőzés. Először 

a Felsővárosi telephelyünkön két csoport (Szilva és Alma) és négy fő dolgozó karanténba került 
egy, a Felsővárosi Óvodában dolgozó pedagógiai asszisztens megállapított fertőzöttsége 
miatt. Az intézményt nem kellett bezárni, csak részlegesen, a három csoport zavartalanul 
működött. 

  

https://tankotelezettseg.oktatas.hu/
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Decemberben a Vasút utcai óvodában egy óvodapedagógus házastársa fertőzöttsége miatt 

került karanténba, majd sajnálatos módon ő is megfertőződött. Január hónapban a 

Felsővárosi Óvodában egy óvodapedagógus került karanténba családtag fertőzöttsége miatt, 

majd később ő is fertőzötté vált. Csoportot nem kellett bezárnunk, a helyettesítéseket kellett 
megoldanunk rugalmasan. 

Március hónap elején a Felsővárosi Óvoda Szamóca csoportos óvodapedagógusa lett Covid-

fertőzött, így az ő közvetlen munkatársait és a csoportot vesztegzár alá helyezték.  

A munkatársak közül néhányan elkapták a vírust, így sok dolgozó került táppénzes állományba, 
egyre bonyolultabbá vált a helyettesítések megszervezése. 

Betört márciusban a harmadik hullám, a Kormánynak intézkednie kellett. 

Rendkívüli szünetet rendeletek el 2021. március 8-tól, mely az óvodákban április 16-ig tartott. 

A fenntartó biztosította a gyermekfelügyeletet és a gyermekétkeztetést is. Intézményünkből 
öt gyermek igényelte a Bóbita óvodai ügyeletet. 

A Vasút utcai óvoda óvodatitkára és intézményvezető helyettese a rendkívüli szünet elején 
pozitív tesztet produkáltak, így ők és közvetlen kolléganőik vesztegzár alá kerültek. Ekkor már 
intézményünkben rendkívüli szünet volt. 

Az egészséges dolgozók takarítottak, fertőtlenítettek, adminisztrációs munkákat végeztek, az 
óvodapedagógusok szemléltető eszközöket készítettek, naplót írtak, online fogadóórákat 
megtartották a szülőknek, a csoportok zárt csoportjaiban segítették a szülőket, neveléssel, 
fejlesztéssel kapcsolatos tartalmakat osztottak meg velük, segítve a gyermekek otthoni 
fejlesztését.  

Nagyon sok teendője lett volna Nyilasné Dudás Katalin logopédusunknak, aki a Pedagógiai 

Szakszolgálat alkalmazásában járt ki óvodáinkba, mivel egyre aggasztóbb a gyermekek 
beszédfejlődése, nagyon sok a beszédfejlődési zavarral küzdő óvodás. A hat hét zárás után 
sem jöhetett fejleszteni a gyermekeket, mivel a jogszabály szerint csak május 10-től kapott 

erre jogosítványt ő és Csóvics Tünde gyógypedagógusunk is.  

Egyre több feladat hárul a szakszolgálatokra, az utazó gyógypedagógusok leterheltsége is 
növekszik, független pszichológusa nincsen az önkormányzati fenntartású óvodáknak. Nagy 
szükség lenne ezeknek a szakembereknek a munkájára, mivel évről-évre növekedést mutat a 
különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma. 

 

2.2. Dolgozói létszámok 

 

Aktív dolgozóink létszáma 39 fő, ebből egy fő határozott idejű helyettesítő dajka néni 
dolgozott május 31-ig. 20 fő óvodapedagógus van a három óvodában, ebből kettő fő 
határozott idejű jogviszonyban dolgozik a GYED-en levő kolléganők távolmaradása ideje alatt. 
16 fő nevelést oktatást közvetlenül segítő munkatárs van, ebből kettő dajka néni 4 órában 
dolgozó, a többi kolléga nyolc órában dolgozik. Egy fő határozott idejű jogviszonyban dolgozó 
óvodatitkárunk van, akinek 2021. 07.31-én megszűnik közalkalmazotti jogviszonya az 
átszervezés miatt. 

Udvaros karbantartó két fő van, az egyik a Vasút utcai óvodában, a másik dolgozó a Felsővárosi 
óvodában látja el feladatait. 
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Külső segítők: egy fő logopédus, egy fő gyógypedagógus szakember. 

2020 szeptemberében egy fő óvodapedagógus hiányával indult a nevelési év, mivel az 
augusztus 1-én felvett óvodapedagógus családi okok miatt két hét után közös megegyezéssel 
elköszönt tőlünk. 

Október 1-től testületünkben köszönthettük Szemerédiné Fejes Regina fiatal gyakornok 
óvodapedagógusunkat, aki a Pillangó csoport óvónője lett. 

November 8-án Sziládi Anikó Judit pedagógiai asszisztens áthelyezését kérte a Bóbita Óvoda 
és Bölcsődébe. Indoka az volt, hogy mivel lejár Pirtó Vackor Óvodával 2021.07.31-el a 

köznevelési szerződés, félelme, hogy nem lesz munkahelye, így a biztosabb határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyt választaná egy másik óvodában. Az ő helyére jött 2020.november 
9-től Fenekes Tünde pedagógiai asszisztens, aki a Felsővárosi Óvodában és a Vackor óvodában 
segíti a nevelői munkát. 

2021. január 18-án a Felsővárosi Óvoda telephelyére helyettesítő dajka nénit vettünk fel, mivel 
2020. szeptember 4-től válltörés miatt egy dajka néni hiányával küzdöttünk már négy hónapja. 
Az ő határozott idejű jogviszonya 2021. május 31-én járt le. 

Február első hetében levelet küldött a fenntartó, melyben tájékoztatást kapott a dolgozói 
állomány, hogy a 2021/2022-es nevelési évtől a Százszorszép Óvodák átszervezés keretében a 
Bóbita Óvodához, illetve a Napsugár Óvodákhoz fog tartozni, így megszűnik Százszorszép 
Óvodaként működni. Az álláshelyek megmaradnak, csak a vezetői pozíció szűnik meg, amelyet 
a későbbiekben a Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Napsugár Óvodák intézményvezetői vesznek 
át. 

Az átszervezés félelmétől vezérelve, február elején a Felsővárosi Óvoda Szilva csoportjának 
óvodapedagógusa közös megegyezéssel kérte megszüntetni határozott idejű közalkalmazotti 

jogviszonyát 2021. február 28-al. 

Sajnálatos módon egy hónapig óvodapedagógus nélkül működött a Szilva csoport, majd a 
KÖZIGALLAS-on meghirdetett álláshelyre jelentkezett egy óvodapedagógus, akit 2021.április 
1-el tudtunk alkalmazni Mazzagné Simon Szilvia tartós távollét idejére. 

Két óvodapedagógusunk ez évben élni kíván a Nők40 program adta lehetőséggel és nyugdíjba 
vonulnak. 

Nyártól szabadságukat veszik ki, majd megkezdik munka alóli felmentési idejüket. Horti 
Lászlóné 2021.december 1-től, Szabóné Vér Éva pedig 2021.december 30-tól nyugállományba 
vonul.  

Az átszervezés alapjaiban megingatta a dolgozóink biztonságba, kiszámíthatóságba vetett 
hitét, lélektanilag rossz hatással volt mindenkire. 

2021.06 07-én egy  Felsővárosi Óvodában dolgozó pedagógus kolléganő kérelmezte  2021. 
július 31-ei nappal közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetését, majd másnap a Vasút utcai óvoda pedagógiai asszisztense kérte 
jogviszonyának megszüntetését 2021. augusztus 8-ai hatállyal. 

A nyár folyamán így három megüresedett óvodapedagógusi,  és egy pedagógiai asszisztensi 
álláshelyünk lesz.  Kettő pedagógus munkatársat a Vasút utcai Óvodába, egy főt pedig a 
Felsővárosi Óvodába kell keresni. A Vasút utcai Óvodának pedagógiai asszisztenst is találnia 
kell augusztus 9-től.   
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3. Tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítések 

3.1. Tanfelügyeleti ellenőrzések 

E nevelési évben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzésünk.  

 

3.2. Minősítések 
 

Három kolléganőnk minősült ebben a nevelési évben, mindannyian sikeresen szép 
eredményekkel büszkélkedhetnek. Két pedagógusunknak, Paprikáné Kiss Andreának és 
Szőkéné Pataki Máriának minősítési eljárása PED2 célfokozatért, egy gyakornok 
kolléganőnknek Szemerédiné Fejes Reginának Ped1 célfokozatért zajlottak az online formában 
magtartott eljárások, vizsgák. 

Minősítések eredményei: 

Pedagógus neve Célfokozat/Minősítés napja Minősítés eredménye %-ban 

kifejezve 

Paprikáné Kiss Andrea PED2/2021.02.26 96% 

Szőkéné Pataki Mária Ped2/ 2021.03.16. 97% 

Szemerédiné Fejes Regina PED1/2021.05.11 97% 

 

Kompetenciák szerinti értékelés: 

Kompetencia Paprikáné 
Kiss Andrea 

Szőkéné 
Pataki Mária 

Szemerédiné 
Fejes Regina 

1.Szakmai feladatok, szaktudományos, 
szaktárgyi, tantervi tudás 

93,33% 100% 100% 

2. Pedagógiai folyamatok, tevé-
kenységek tervezése és a megvaló-
sításukhoz kapcsolódó önreflexió 

94,07% 95,56% 97,04% 

3. A tanulás támogatása 94,67% 98% 98,67% 

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

95,56% 96,30% 96,30% 

5. A tanulói csoportok, közösségek 
alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés, nyitottság a különböző 
társadalmi-kulturális sokféleségre és a 
fenntarthatóság szempontjaira, 
integrációs tevékenység, osztály-főnöki 
tevékenység 

93,33% 99,17% 96,43% 
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6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók 
személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése 

96% 88,67% 93,33% 

7. A környezeti nevelésben mutatott 
jártasság, a fenntarthatóság 
értékrendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsolódó 
attitűdök átadásának módja 

100% 100% 100% 

8. Kommunikáció és szakmai 
együttműködés, problémamegoldás 

98,67% 96,00% 95,33% 

9. Elkötelezettség és szakmai 
felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 100% 100% 96,67% 

 

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

oktatas.hu informatikai felületén rögzítettünk. 

Pedagógus önértékelése négy főnek, Dózsa Erikának, Barnáné Szabó Mikor Mártának, Nagy 
Zoltán Károlynénak és Rácz Erikának volt e tanévben. Barnáné Szabó Mikor Mártának 
intézményvezetői önértékelése november hónapban volt.  

Az önértékelési folyamat végén minden kolleganővel a kiértékelés után meghatároztuk a 
fejlesztendő területeket, majd feltöltöttem az önértékelt önfejlesztési tervét, melyet a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a jegyzőkönyvvel együtt iktattam. A másodpéldányt 
nyomtatott formában, aláírásukkal hitelesítve átvették az óvodapedagógusok. 
 

Belső önértékelése négy pedagógusnak volt 

A teljesítmények a következők százalékban kifejezve: 

 Dózsa Erika 100% 

 Barnáné Szabó Mikor Márta  99% 

 Nagy Zoltán Károlyné   98% 

 Rácz Erika    94% 
 

Pedagógusok kompetenciái 
százalékban 

Dózsa Erika
 

Barnáné Szabó 
M

.M
árta

 

Nagy Zoltán 
Károlyné

 

Rácz Erika
 

Á
tla

g
a

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100% 100% 100% 94,44% 98,61% 

2. Pedagógiai folyamatok tevékeny-

ségek tervezése és a megvalósításukhoz 
szükséges önreflexiók 

100% 100% 100% 96,30% 99,75% 

3. A tanulás támogatása 96,67% 100% 100% 90% 96,66% 
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4. A gyermekek személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 
sajátos nevelési igényű vagy 
beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek többi 
gyermekkel együtt történő sikeres 
neveléséhez, tanításához, oktatásához 
szükséges megfelelő módszertani 
felkészültség 

100% 100% 100% 81,48% 95,37% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 96,67% 99,16% 

7. Kommunikáció és szakmai 
együttműködés, problémamegoldás 

100% 100% 93,33% 100% 98,33% 

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
100% 93,33% 93,33% 93,33% 94,99% 

9.A környezeti nevelésben mutatott 
jártasság, a fenntarthatóság 
értékrendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsolódó 
attitűdök formálásának módja 

- - - 91,67% 

Nem 

érté-

kelhető 

 

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

önreflexiók. 

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

 6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése. 
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Általánosságban kijelenthető, hogy a pedagógusok fejlesztendő területei a következők 

kompetenciák és indikátorok szerint: 
 3. A tanulás támogatása 

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

 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

3.3. Az ötéves önértékelési ciklus értékelése (pedagógusok)  
(Lezárult intézményünkben a pedagógus értékelések ötéves ciklusa. a 22 pedagógusból 
19 fő átesett belső pedagógus önértékelésén) 

 

Ötéves önértékelésünk összegző értékelése (pedagógus) 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

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

1.1.3. Ismeri és tudatosan alkalmazza a gyermekcsoport sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési/tanítási módszereket, eszközöket. 

 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 
önreflexiók 

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

 

3. A tanulás támogatása 

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

 

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

4.2.5. Tiszteletben tartja a gyermekek, személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő 
értékeket felelősen és elfogadóan viszonyul a gyermekekhez. 
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5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység 

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

 

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

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

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

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

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

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

 

Fejlesztendő területek 

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

4.4.8. Felismeri a gyermekek személyiségfejlődési, - az esetlegesen jelentkező - tanulási 
nehézségeit, és képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más 
szakembertől segítséget kérni. 

 

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

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

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

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

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

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

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

A 2020-2021-es nevelési évre tervezett céljainkat csak részben sikerült megvalósítanunk a 

2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzet miatt, majd annak meghosszabbítása végett. 

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

Novemberben, a költségvetési év végén egy kicsit enyhültek a gazdasági megszorítások, akkor 
már kaptunk engedélyt beruházásokra, kisebb javítási munkák elvégzésére is. 

A nevelési év kezdetekor mind a kilenc csoport és a fejlesztő óvodapedagógusunk is 
vásárolhatott papír-írószert. 

Ezek után minden csoport 50 00 forintért vásárolhatott játékot a csoportjaik számára. 

„Tudóska” tehetségműhelyünk és fejlesztő pedagógusunk eszköztárát is tudtuk bővíteni. 
Sajnos a tehetségműhelyeket az idén nem tudtuk működtetni, mivel a gyermekek keveredését 

kerülnünk kellet, viszont a fejlesztő eszközök, játékok originált állapotban várják a nyitást, 
amikor elő vehetik és használhatják majd őket a pedagógusok, műhelyvezetők a 
fejlesztésekhez. 

Megszépültek tálalókonyháink a Vasút utcai és a Vackor Óvodában összesen 1 343 000 

forintért ékben. 

A Vackor Óvoda nevelői szobájában új irodabútor érkezett, illetve a beépített szekrények elő 
ajtói is megújultak. 

Minden óvoda nyomtatóiba megérkeztek decemberre a várva várt tonerek. 

A Felsővárosi Óvoda új mikrohullámú sütőt kapott. 

A Vasút utcai óvoda minden csoportjába vásároltunk felnőtt pedagógus asztalokat és 

kényelmes felnőtt székeket is, hogy ne a kisszékeken ülve kelljen az adminisztrációs munkáikat 
végezni a pedagógusoknak. 

Szakmai és gyermekkönyv repertoárunkat is kibővíthettük az év végén. 

Az eltörött poharak, kancsók, edények pótlása is megtörtént november hónapban. 

Egy-egy darab új laptopot kapott a Felsővárosi Óvoda és a Vasút utcai Óvoda is. 

Az elhasznált törölközőket, terítőket pótoltuk mindhárom intézményünkben, a Vackor 

Óvodának függönyt is vásároltunk. 

Kettő darab udvari játékot kapott a Felsővárosi óvoda. 

A Felsővárosi Óvoda szín előtti járdaszakasz térkövezése is megtörtént az ősz végén. 
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Vasút utcai Óvoda 

Értékelés 

(intézményvezetés 
szerint) 

Épületek állaga
 

M
ellékhelyiségek állaga

 

Bútorzat Szertár felszereltsége
 

Testnevelés feltételei  

Infrastruktúrális ellátás  

Szám
ítógépellátottság

 

C
so

p
o

rtszo
b

a
 

Kiszolgáló 
helyiség

 

Iro
d

a
 

Nagyon jó   X  X     

Jó    X  X X X  

Megfelelő  X       X 

Nem megfelelő X         

 

Felsővárosi Óvoda 

Értékelés 

(intézményvezetés 
szerint) 

Épületek állaga
 

M
ellékhelyiségek állaga

 

Bútorzat Szertár felszereltsége
 

Testnevelés feltételei  

Infrastruktúrális ellátás  

Szám
ítógépellátottság

 

C
so

p
o

rtszo
b

a
 

Kiszolgáló 
helyiség

 

Iro
d

a
 

Nagyon jó   X  X  X   

Jó X X  X  X  X  

Megfelelő          

Nem megfelelő         X 

 

Vackor Óvoda 

Értékelés 

(intézményvezetés 
szerint) 

Épületek állaga
 

M
ellékhelyiségek állaga

 

Bútorzat Szertár felszereltsége
 

Testnevelés feltételei  

Infrastruktúrális ellátás  

Szám
ítógépellátottság

 

C
so

p
o

rtszo
b

a
 

Kiszolgáló 
helyiség

 

Iro
d

a
 

Nagyon jó X X X       

Jó     X  X X X 

Megfelelő    X  X    

Nem megfelelő          
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5. Pedagógiai munka értékelése 
 

Feladat 

tevékenység 
Megvalósítás tapasztalatai Fejlesztési javaslatok 

1.) 

Dokumentumok 

 

Csoportnapló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulasztási 
napló 

 

 

 

Az óvodapedagógusok tervező 
munkája során figyelembe vették 

az intézményünk vonatkozásában 
alkalmazott tartalmi és intézményi 

belső elvárásokat, valamint az 

általuk nevelt gyermekek és 
csoportok fejlesztési céljait. 

A pedagógiai munka megfelelt az 

éves tervezésben foglaltaknak, az 
esetleges eltérések indokoltak 

voltak. 

A teljes pedagógiai folyamat 
követhető  volt a tevékenységi 
tervekben, a csoportnaplókban, 
valamint a gyermeki 

produktumokban. 

A naplók vezetését tervezett 
dokumentum ellenőrzéssel 
végeztem a helyetteseim, 

segítségével.( 2020-2021-es 

munkaterv szerint) 

 

A mulasztási naplók megfelelően 

vezetettek. 

 

A távolmaradási füzetben előre 

jeleztél igényüket a szülők eseti 
otthonmaradásra, családi 
elfoglaltságok miatt. 

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

 

A naplókban nem jellemzőek a 
javítások, szépen vezetettek. 

 

 

 

 

 

A nevelés tervezésénél az előző évi 
tervezésekből okulva javították a 
hibákat az óvónők, egy-két esetben 
hívtam fel a figyelmet, hogy 

kijelentő módot használva 
történjen a tervezés, ne pedig 
felszólító módban, mint elvárás 
rendszer.  

Minden csoportlátogatás 
alkalmával megbeszéltük 
egyénileg, az adott csoport terv 

dokumentációját, a félévi 
nevelőtestületi értekezleten 

csoportos formában is átbeszéltük 
a főbb tartalmi és formai 
követelményeket. 

 

 

 

 

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

A szülők a rendkívüli szünet ideje 

alatt, március 08-április 18-ig nem 

hozták a gyermekeket óvodába. Öt 
gyermek igényelte a városvezetés 
által kijelölt ügyeletes óvodát. 
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A naplóírás kék tollal történt, 

ceruzát nem használtak az 

óvodapedagógusok. 

Javításkor áthúzták a hibás 
bejegyzést, mellette/felette a 

helyes szöveget beírták, illetve a 

sor mellett a lap szélén *-gal 

jelölték a javító személyét. 

A státusszal jelölt gyermekek 
beírásra kerültek a megjegyzés 
rovatba, a szakértői vélemények 
ikt. számával. 

 

2.) A gyermekek 

fejlődésének 
biztosítása 

 

 

 

 

SNI gyermekek 

integrált 
nevelése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményünkben a gyermeki 
fejlődést folyamatosan követik, 
dokumentálják és elemzik az 

óvodapedagógusok.  

 

 

Sikeresen zajlott a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő és a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztése 2021. 
március 8-ig.  

A járványhelyzet miatt 
óvodáinkban a gyógypedagógusi és 
logopédusi fejlesztések május 10-ig 

szüneteltek a jogszabályi 
korlátozás miatt. 

Május 10-től újult erővel 
folytatódtak a célirányos 
fejlesztések, sajnos a két hónap 
kiesést nem lehetett bepótolni, sok 

gyermek fejlődésénél 
megtorpanást vettünk észre. 

 

 

Logopédiai szűrést és fejlesztést 
Nyilasné Dudás Katalin látta el ez 
évben- is óvodáinkban. 

Az SNI-s gyermekek fejlesztő 
szakembere Csóvics Tünde utazó 
gyógypedagógus volt. 

Mindkét szakemberünk munkáját 

köszönjük szépen. 

 

 

Szükség esetén fejlesztési terveket 
készítenek az óvodapedagógusok  

Növekedést mutat a BTMN-es és 
SNI státusszal rendelkezők száma,  

A szülőkkel való együttműködés 
egyre hangsúlyosabbá válik. 

 

 

 

 

 

A legtöbb BTMN-es gyermek a 

Felsővárosi Óvodában van, 13fő. 

A Vasút utcai Óvodában 10 fő, a 
Vackor Óvodában 7 fő. 

 

Már az óvodába lépés előtt 
szükséges a család meglátogatása! 

 

 

Az óvodapedagógusok a 
megfigyelés módszerét használva 
törekedjenek a nehézséggel küzdő 
gyermekek mihamarabbi 

kiszűrésére! 
 

A korai fejlesztés, az időben 
elkezdett fejlesztési munka a 
gyermekek későbbi sikereit és 
eredményeit garantálják. 
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BTMN 

Beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek száma több, mint a 
tanév elején. 

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

elosztásban. 

A fejlesztő óvodapedagógus jó 
kapcsolatot alakított ki a 

gyermekekkel és szüleikkel, a 
Szakszolgálat szakembereivel. 
Tanácsait, javaslatait 
megfontolják, elfogadják a szülők.2 

 

 

 

 

 

 

Szabóné Vér Éva fejlesztő 
óvodapedagógus adminisztrációja, 
fejlesztő órái, a pedagógusokkal 
való konzultációja, eszmecseréje, a 
szülőkkel való fogadóórák a 
gyermekek mindenkori érdekeit 
szem előtt tartva történtek meg.  

Egy-két esetben történt 
kommunikációs zavar, illetve egy-

két esetben megcsúszott a 

szakértői véleménykérés, ezekre 
jobban oda kell figyelni az 

óvodapedagógusoknak és a 
fejlesztő szakembernek is. 

  

                                                 
2további részletek a mellékletben, a fejlesztő óvodapedagógus év végi beszámolójában 
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Tehetség, 
képességek 
kibontakoztatás
a, segítő 
tevékenységek, 
módszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredményességi 
mutatóink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Három tehetségműhely működik 
óvodánkban. 

Tehetségműhelyeink: 

„Mocorgók”-Ovi foci  

„Toporgók”-Néptánc  

„Tudóska”-Természetismereti  

Megtörtént a gyermekek 
beválogatása a műhelyekbe, a 

Bozsik programba, viszont a 

pandémia beleszólt a 

műhelyfoglalkozásokba, 

edzésekbe, hiszen november 

hónaptól nem keveredhettek a 
csoportok, így a 
tehetségműhelyek, szakkörök 

munkája felfüggesztésre kerültek. 

Emiatt elmaradtak a közös 
kirándulások, az év végi 
bemutatók.  
 

Minden óvodapedagógus a saját 
csoportjában végezte a 

tehetséggyanús gyermekek 
feltárását, egész évben 
folyamatosan, egyéni 
tehetséggondozások történtek a 
fejlesztő óvodapedagógus és 
tehetségfejlesztő szakemberünk 
segítségével. 

Ebben a nevelési évben sem 
akartuk, hogy elmaradjon a 

versmondó délután, mely 

rendhagyó módon megszervezésre 
került.  

Minden csoport a saját 
közösségében meghirdette a 
pályázatot, így ez a rendezvény 
csoportszinteken 

megvalósulhatott 

A Körte csoport a Magyar Kultúra 
Napját is megünnepelte méltó 
módon, köszönet érte. 

Fontos számunkra a tanulás tanítás 
eredményessége. 

 

 

 

 

A műhelyvezetők elkészítették 
éves tematikájukat, a gyakorlati 
megvalósítás rövid ideig tarthatott. 

 

A „ Tudóskák” december hónapban 
fejlesztőjátékokat, nagyítókat, 
társasjátékokat, kísérletező 
eszközöket, kaptak, tárgyi 
feltételeik bővültek. 

 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223183 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223945 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223732 

 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223325 

 

 

 

 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223183
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223183
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223945
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223945
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223732
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223732
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223325
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223325
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Nyilvántartjuk és elemezzük az 
intézményi eredményeket. 

 

Gratulálunk a Felsővárosi 
Óvodánkból Dobos Dorina, Fodor 
Csenge, Fodor Csongor sikeres 

szereplésének, akik a Zöld - Híd 
Egyesület által meghirdetett városi 
online versmondó napon 
sikeresen, bátran részt vettek. 
Jutalmuk megérdemelt! 

 

 

„Varázslatos Karácsony” címmel 

hirdettük meg tehetség felfedező 
rajzpályázatunkat, melynek 
díjkiosztója már nem lehetett 
összevont, de a Felsővárosi Óvoda 
helyettesének, Dózsa Erikának 
köszönhetően minden pályázó 
gyermek értékelése és jutalmazása 

személyre szabottan megtörtént.  

A Merkbau ZRT. őszi rajzpályázatán 

sikeresen szerepelt a Körte 
csoport, 3. helyezést értek el a 
gyermekek.  

Ezek az eredmények publikálva is 
vannak weblapjainkon: 

 szazszorszepovik.lapunk.hu 

 felsoovi.lapunk.hu 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223976 

 

 

 

 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223552 

 

 

 

 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223402 

Eredmények 
visszacsatolás 

 

 

Óvodapedagógusaink a gyermekek 
eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolnak a 

gyermekek 

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

E nevelési évben is hasonlóan a 
tavalyihoz, az első félév szülői 
fogadóórái személyes módon 
megtartásra kerültek, sajnos a 
járványhelyzet miatt a második 
félév konzultációit, szülői 
értekezleteit online módon 
tartották meg a pedagógusaink. 

A konzultációs űrlapok utólagosan 
aláírásra kerültek. 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223976
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223976
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223552
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223552
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223402
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223402
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Az óvónők a gyermekek 
fejlődéséről (testi –lelki –szociális - 

értelmi) részletesen beszámoltak a 
gondviselőknek, ezek a 
párbeszédek nagy segítséget 
nyújtottak a szülőknek-

pedagógusoknak egyaránt, hogy a 
gyermekek fejlesztése a 
legoptimálisabban folyjon, 

mindkét részről meglegyen a 
gyermeki térkép, az okok, 

lehetőségek feltárására. 

Gyermekvédele
m 

HH: 10fő 

HHH: 1fő 

A nevelőtestület minden tagja 
gyermekvédelmi felelős a saját 
csoportjában. 

A székhelyen és a telephelyeken 
kiemelt koordinátora van a 

gyermekvédelmi felelősöknek. 

Ők készítik el az összegzett 
beszámolókat és eljárnak a 
jelzőrendszeri értekezletekre3.  

Ez évben a járványhelyzet miatt a 
jelzőrendszeri értekezlet élő 
módon elmaradt, elektronikus 

formában küldtük el a 
Gyermekjóléti Szolgálatnak a 
beszámolót, majd összegző 
értékelést emailben kaptunk tőlük. 

Szoros kapcsolatban állunk a 

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

 

 

A Vackor óvodában  a gyermekek 

93%-a ingyen étkezik, a Felsővárosi 
óvodában 88%-a gyermekeknek, a 

Vasút utcai óvodában 84% 

ingyenes. 

Támogató rendszerünk működik, 

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

Előző évhez képest csökkent a 
HHH-s gyermekek száma, a HH-s 

gyermekek száma viszont 
növekedett. 

 

 

 

 

 

A kirendelt családsegítő munkatárs 
segítségét és támogatását 
köszönjük szépen, kérésünkre 
kijárt a családokhoz, felszólította 
szülőket a hiányzások igazolására, 
segítette a gyermekek rendszeres 
óvodába járását. 

A szociálisan nehezebb 
körülmények között élő 
gyermekekre odafigyelt, 

amennyiben támogatási lehetőség 
adódott az ő segítségükre, azokat 
kihasználta. 

 

 

 

                                                 
3 részletesebben a mellékletben szereplő gyermekvédelmi beszámolóban 
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A 2020-2021-es évtől indult volna a 

fogorvosi szűrés, melyet helyileg az 
óvodákban kaptak volna meg 

óvodásaink, így már korai 

stádiumban megtörténhetett 
volna a gyermekek fogászati 
szűrése. 
 

Karácsony előtt kezdeménye-

zésemre jótékonysági ruhagyűjtést 
szerveztünk a hátrányos helyzetű 
gyermekek részére a Vasút és a 
Felsővárosi Óvodánkban. 

 

 

Sajnos a rendkívüli helyzet nem 
tehette ezt lehetővé, bízunk 
benne, hogy a járvány elmúltával 
ez a fogorvosok általi kezde-

ményezés a gyakorlatban is 
megvalósul majd. 

 

A gyűjtésre megmozdultak a 
szülők, és több doboznyi ruhát 
tudtunk elajándékozni a Vackor 

ovis gyermekeknek, illetve a 

kiskunhalasi nehéz körülmények 
között élő családoknak. Ezúton 
köszönjük a szülői támogatást. 

Eredményességi 
mutatóink 

Pedagógia Programunk szerint 
kiemelt helyet foglal el az 

anyanyelvi nevelés és az 
egészséges életmódra nevelés 
óvodáinkban. 

A pedagógusok minden nap 
beszélgető kör keretében 
összeülnek a gyermekekkel, 
beszéltetik őket. Ezek a körök 
meghittek, bensőségesek. Ilyenkor 
beszélik meg, hogy ki hiányzik, 
milyen nap van, milyen jeles nap 

van, kinek van névnapja, 
szülinapja, milyen évszakban 
járunk, milyen az időjárás, milyen 

népi szólások, mondások 
kapcsolódnak az adott évszakhoz, 
ünnepkörhöz, jeles naphoz. 
A napi mesélés minden csoportban 
jelen van. Napközben és a délutáni 
pihenés előtt is hallgathatnak 
mesét a gyermekeink. 
 

 

 

Meredeken emelkedik a száma a 

megkésett beszédfejlődésű, 
beszédhibás, cumizó 
gyermekeknek. 

 

 

 

 

 

 

A drámajátékok alkalmazása 
néhány csoportnál megritkult. 
Javaslom napi szinten használni 
ezeket a sokrétű fejlesztő, terápiás 
jellegű játékokat. 
 

A picik testközeli játéka, ölelése a 
pandémiás helyzet miatt sem 
maradt el, az óvónők ugyanolyan 
intenzitással és szeretettel vették 
ölükbe a gyermekeket. 
 

 

 

 

 

 

 

Szülők tájékoztatása a gyermek 
beszédfejlődéséről, esetleges 
logopédiai fejlesztéséről. 

(fogadóórákon) 

 

 



 

 

Százszorszép Óvodák Intézményi Értékelés (2020-2021) 24. oldal 

A rendkívüli szünet után sok 
kisgyermek látványosan 
kigömbölyödött, beszédük, 
kifejezőképességük gyengébb lett. 
A TV, tablet, telefonhasználat 
megjelenik játékukban, sajnálatos 
módon a szókincsük sem 
gazdagodott, a kifejezőképességük 
is nehézkesebbé vált néhányuknál. 

2021. január hónapban a Szamóca 
csoportosok tartottak egy 

intézményi szintű projektet: 

„Egészséghét” címmel. Több napon 
keresztül foglalkoztak az 
egészséges táplálkozással, a 
mozgás fontosságával, a 

fogápolással, a levegőzéssel, 
testedzéssel. 

A gyermekek megtanulták a 
fogmosás helyes technikáját, 
zenére mozgott saját 
koreográfiával minden csoport, 
amit bemutattak Makk Marcinak. 

Gyermekjógát tartott nekik Dózsa 
Erika jógaoktató. Közösen 
készítettek gyümölcs és 
zöldségsalátát, smoothie-t, 

egészséges étkeket. 

 

Május hónapban EFOP pályázatunk 
támogatásával szintén egészséges 
ételeket kóstolhattak meg a 
gyermekek és egy védőnő 
tolmácsolásában kaptak új 
ismereteket az egészséges 
táplálkozásról, életmódról. 

Május hónapban játékos 
környezetismereti foglakozáson 
vehettek részt a középső és 
nagycsoportosaink Gregus Viktor 

jóvoltából Sok új információt 
kaptak a gyermekeink a témával 
kapcsolatosan.  

A szülőkkel együtt megtartott 
családi napok, egészség hetek, 
beszélgető körök indítása, 
megtartása kiemelten fontos 
feladat számunkra. 
Addig, ameddig ez korlátozva van, 
a lehetőségeinkhez mérten 
tájékoztassuk a szülőket online 
formában, beszélgessünk velük, 
adjunk számukra ajánlásokat, 
kapaszkodókat a témával 
kapcsolatban. 

 

Ebbe a projektbe a szülőket is 
aktívan bevonták az óvónénik, 
sikeres hét volt, sok feladattal, 

gyűjtőmunkával. 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223741 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223744 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223752 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223752 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223759 

A tevékenykedtetve tanulás, a 
projekt módszer alkalmazása a 
leghatékonyabb a gyermekek 

ismereteinek bővítésére, 
elmélyítésére, további motivációk 
létrehozására. 

Támogatjuk és üdvözöljük ezeket a 
kezdeményezéseket, minél több 
élőlényt, kirándulóhelyet kell 
megismerniük gyermekeinknek 
testközelből. A sok séta színessé 
teszi a hétköznapokat, a 

gyermekek állóképességét is 
fejleszti. 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223741
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223741
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223744
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223744
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223752
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223752
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223752
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223752
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223759
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223759
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Mozgásfejleszté
s, Környezeti 
nevelésben 
mutatott 

jártasság, 
fenntarthatóság 
hiteles 

képviselete, 
átadásának 
módja 

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

növények fejlődését, gondozhatják 
azokat, elsajátíthatják a tudatos 
termelés alapjait, a 
biogazdálkodással 
ismerkedhetnek. A gyermekek a 

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

A konyhakerti program továbbra is 
folytatódik a gazdák segítségével. 

A Felsővárosi Óvoda e nevelési 
évben több mint 800 000 forint 

udvari mozgásfejlesztő eszközzel 
gazdagodott. 

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

Az állam által küldött fertőtlenítő 
gélek, felületfertőtlenítők 
elegendőek. 

Virucid hatású 
felületfertőtlenítőket használtak a 
dajkák, a játékparkot is 
rendszeresen lefertőtlenítették. 

A környezeti nevelésben mutatott 
jártasságmegmutatkozott a Föld 
napi rendezvényeinken, 
projekthetekben” is 

 

 

Papír újrahasznosítás fortélyait is 
megtanulhatták gyermekeink. 

 

 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223301 

 

 

 

 

 

 

Az adott csoportok munkára 
nevelése, rendszeres kert-

gondozása heti rendszerességgel 
valósuljon meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az udvari játékok festése részben 
megtörtént. 

Az udvari játékok cseréje és 
javítása folyamatban van. 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=224186 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=224185 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=224179 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223301
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223301
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=224186
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=224186
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=224185
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=224185
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=224179
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=224179
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Méltán büszkék lehetünk a Vackor 
telephelyükre, hiszen 2020-ban 

elnyerte a Zöld Óvoda címet. 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223946 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu

/?modul=blog&a=223783 

 

A gyermekek 

mérése 

Az újfajta fejlődést nyomon követő 
dokumentációinkat második éve 
használják a pedagógusok. a 
Jelenlegi kis és középső 
csoportokban. Könnyen kezelhető, 
pontozós rendszerű, sokrétű, a 
pedagógusok kedvelik, mivel 
egyszerű az adminisztrálása és 

áttekinthető. 

A megfigyelések teljesebb képet 
adnak a gyermeki fejlődésről. A 
pontozások alapján összevethetők 

és kiértékelhetőbbek lesznek a 
gyermeki fejlődés mutatói, a 
fejlesztendő területekhez oda 

rendelhetőkké válnak a mérési 
hivatkozások. 

A DIFER méréseket továbbra is 
elvégezzük minden 5. életévét 
betöltött gyermeknél. 

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

 

A mérési eredmények tükrében 
kezdeményezzük, ha szükségét 

látjuk a szülőknél a szakszolgálatok 
diagnosztizáló vizsgálatának 
igénybevételét.  

A mérési eredmények összesítése, 
elemzése adja az alapját, hogy 
kiszűrjük azokat a gyermekeket, 
akik tanulási zavarral, súlyosabb 
fejlődési lemaradással küzdenek és 
fejlesztésre szorulnak. 

 

Legfontosabb módszereink: a 

megfigyelés és beszélgetés. 

 

 

 

 

 

Sajnos az átszervezés miatt félő, 
hogy a gyermeki mérések 
dokumentációi megváltoznak, 
mivel át kell venni az új óvodák 
adminisztrációs formáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BTMN-es gyermekek szűrésénél 
fontos, hogy minél korábban 
felismerjük a tanulási, magatartási, 
vagy beilleszkedési nehézséget. 

 

http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223946
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223946
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223783
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/?modul=blog&a=223783
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Együttműködés 
a szülői 
közösséggel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szülők megfelelő kereteken belül 
részt vesznek a közösség 
fejlesztésben.  

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

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

(részletesen lásd a mellékletben 
szülői klímatesztek értékelése) 

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

 

 

Sajnos a járvány második, illetve 
harmadik hulláma meghiúsította a 
szülőkkel közös 
munkadélutánokat, beszélgető 
köröket és a minden óvodában 
megtartandó Jótékonysági esteket, 

bálokat. 

 

 

Továbbra is célunk a szoros 
kapcsolat óvodásaink szüleivel. 

A családlátogatás intézményét 
fontosnak tartjuk. 

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

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

 

A második félévi fogadóórák online 
módon történtek. 

 

 

 

 

A rendkívüli szünet alatt az 
óvodapedagógusok napi 
kapcsolatot tartottak csoportjuk 

szülőivel, gyermekeikkel, hasznos 
módszertani, tartalmat, 
ajánlásokat osztottak meg a zárt 
csoportokban gyermekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. 

 

A mindennapi tájékoztatás 
működik a weblapunkon, zárt 
facebook csoportban, 

faliújságokon. 
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6. Az óvoda dolgozói közössége 
 

2020 márciusa óta új időszámítás kezdődött világszinten. Mentálisan és fizikailag is 
megterhelő az emberek számára ez a bizonytalanság, a félelem. 

A mi közösségünket, szervezetünket ezeken felül még egy csapás érte, mely mindenkit 
kibillentett az amúgy sem felhőtlen lelki állapotából. 

Az átszervezés híre, hogy 2021. augusztus 1-től már nem egy kollektívaként fogunk együtt 

dolgozni, hogy a rengeteg munkával megalkotott Pedagógiai Programunk már nem lesz többé, 
hogy a tehetségpontunk, a „Szárnybontogatók” megszűnik, mindenkit elkeserített. Többéves 
szakmai műhelymunkáink, eredményeink vesznek kárba. 

Új közösséghez kell majd beolvadni, új elvekhez, szokásokhoz kell alkalmazkodni, a befogadó 
intézmény programjához, elvárásaihoz igazodva. 

Nem kímélte csoportjainkat és dolgozóinkat a koronavírus sem. Sok munkatárs fertőződött 
meg, négy csoportunk került karanténba 10 napra. 

Szerencsére minden munkatársunk felépült, meggyógyult a betegségből, senki sem került a 
járványkórházba. 

Két munkatársunk depressziós lett a félelem, a bizonytalanság miatt, egy dolgozó más 
munkahelyre váltott. 

Óvodatitkárunk és jómagam státusza megszüntetésre került 2021. július 31-el. 

Szervezeti felépítésünk tehát változás előtt áll, hiszen a Százszorszép Óvodák, mint intézmény 
2021. augusztus 1-től nem lesz többé már. 

2020 év végén a minőségi szakmai munkát, a többlet feladatok elvégzését nem köszönhettem 
meg a szokásos jutalmazással, pedig mindenki méltán megérdemelte volna azt. A dolgozói 
állomány szomorú és elkeseredett volt emiatt is. 

Munkaközösségeink hatékonyan működő szakmai csoportok voltak ez évben is. Az első 
munkaközösségeink testközelben élő műhelymunkák voltak, majd a veszélyhelyzet 
kihirdetése után online módon tartottuk meg az összejöveteleket. Digitális eszközökön a 

„Fejlesztő Műhely” és az „Ének-zene Munkaközösség” továbbra is dolgozott. 

A szülői elégedettségi kérdőívek kiértékelése is a BECS feladata volt, melyet sikeresen 

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

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

A pandémia miatt sajnos a közös együttlétek elmaradtak, nem csoportosulhattunk, így a 
nyugdíjasok vendégül látása is elmaradt, a közös karácsonyi vacsorázás is, jótékonysági 
báljaink sem valósulhattak meg. Viszont mindhárom óvoda kültéren megtartotta a 
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jótékonysági karácsonyi kézműves vásárt, melynek bevételéből a gyermekeknek tudtunk 
ábrázoló eszközöket, tehetségtámogató ajándékokat, eszközöket vásárolni. 

A rendkívüli jogrend idején a kommunikáció zökkenőmentesen tudott áramlani a jól működő 
belső nevelőtestületi csoportunkban. Mindig, mindenről tájékoztattam a munkatársakat, 
legyen az karitatív munka, a digitális oktatás lehetőségei, továbbképzési, online tanulási 
lehetőségek. A kolléganők nagyon segítőkészek voltak mindenben, ezúton is köszönöm, hogy 

igyekeztek gyorsan és korrekten tájékoztatni a szülőket és engem is bárminemű változáskor. 
Külön köszönetet szeretnék mondani két helyettesemnek, Rambaláné Kovács Tímeának és 
Dózsa Erikának, akik a rendkívüli időkben mindig a segítségemre voltak, sokat dolgoztak a 
munkarendek elkészítésében, a szabadságok kiadásának ütemezésében, a szülők és a 
munkatársak naprakész tájékoztatásában. 

A dajka nénik nagyszabású fertőtlenítést végeztek mindhárom óvodában a márciusi-áprilisi 
hónapok idején. Udvarosaink is lázasan dolgoztak a minél optimálisabb feltételek 
megteremtéséért.  

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és 
papíralapú eszközeivel is. 

 

E nevelési évben is részesei lehettünk sok szép sikeres projektnek 

Ilyenek voltak a „Mihály napi vásár”, az „Ősz kincsei” projekthét, az „Adventi projekthét”, a 

„Egészség-hét”, a rajzpályázat hete és rendhagyó díjkiosztója, a csoportszintű versmondó 
délutánok. 

Az anyák napi ünnepségek egyéni módon megtartásra kerültek, igazán megindító és 
bensőséges köszöntések történtek, ezen felül a digitális köszöntések sem maradtak el, hiszen 

voltak csoportok, akik színes slide show-kal köszöntötték az anyukákat, nagymamákat.  

A ballagások rendhagyó módon történtek, nyílt terepeken, maximum két hozzátartozó 
jelenlétével. A szülők ezeket az intézkedéseket elfogadták, tudomásul vették. Az ünnepségek 
csendesebbek, családiasabbak voltak ez által. 

Köszönöm szépen az óvó nénik áldozatos munkáját. 

A nyári felújítások, beruházások a gazdasági megszorítások miatt idén meghiúsultak, a 

fertőtlenítés és takarítás viszont minden óvodában megtörtént. 

A Vasút utcai óvodába sikeresen beszereztünk a tavalyi báli bevételéből egy darab kültéri „ 
vidám játszótér” játékot és egy „ninja-szett” szintén udvari játékeszközt. Köszönjük a szülők 
adományát. 

A Felsővárosi óvoda hintát és udvari játékot vásárolt, illetve a gyermeknapi költségeket is a 
szülői adományokból fedezte. 

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

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

Ez évben is volt térítésmentes EFOP-3.9.2-16-2017-00004 pályázati program óvodásaink 
részére: 

A pályázat keretében 2020 őszén szervezett madár- és hüllő megfigyelésen vehettek részt 
gyermekeink a Beka-völgyben. Páratlan élmény volt a közös madárgyűrűzés, megismerkedtek 

az óvodások a lombkoronában fészkelő kismadarakkal. Megismerték őszapót, fűzikét, 
barátposzátát és vörösbegyet. A vizek lakóival is ismerkedtek, sikló, béka, gyík, pókok, halak 
életmódjából is sok ismeretet gyűjtöttek. Élmény volt, köszönjük. 

Tavasszal, május hónapban ismét részesülhettek gyermekeink a játékos környezetismereti 
foglakozásokban, majd egy másik alkalommal az egészséges táplálkozással és a helyes 
fogmosással ismerkedhettek gyermekeink a védőnők segítségével. 

 

6.1. Képzéseink e nevelési évben 
 

Az idei szakmai nap tehetséggondozás témakörben az utolsó pillanatban visszavonásra 
került, mivel március 8-án lett volna, amikor is a Kormány rendkívüli szünetet rendelt el a 
Köznevelési intézményekben. 
Néhány kolléganő viszont élt az online képzés, tanulás lehetőségével. 
Sokan regisztráltak fel különböző szakmai előadásokra, video beszélgetésekre. 
 

Online képzéseken 
résztvevő kolléganőink 

Dózsa Erika óvodapedagógus 

„Tehetségeink gazdagítása” Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara 

Dózsa Erika óvodapedagógus 

„Tulipános Program-a magyar kultúra helye és szerepe az 
óvodában” workshop 

Kissné Papp Edit óvodapedagógus 

„Útravaló”-a Néphagyomány hiteles módszertana az 

óvodában (60 órás) akkreditált továbbképzés 
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7. Kapcsolatok 
 

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

 

7.1. Iskolák 

 

Jó kapcsolatot ápolunk Kiskunhalas város iskoláival. A járványveszély miatt azonban az élő 
találkozások, közös összejövetelek, egymás nyílt napjainak látogatásai elmaradtak. Telefonon, 

elektronikus formában tartottuk egymással a kapcsolatot, tájékoztattuk egymást a tanügyi és 
egyéb eseményekről. 

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

 Intézményeink menedzselése, jó hírének megtartása, ami közös érdek, 

 Tehetségpontok kapcsolódása, egymás segítése. 

Az iskolai beiratkozások alkalmával minden általános iskoláról széleskörű tájékoztatást kaptak 

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

 

7.2. Pedagógiai Szakszolgálat 

 

A Szakszolgálat intézményvezetőjével és kollegáival jó kapcsolatot ápolunk. Rengeteg munka 

hárult a Szakszolgálat munkatársaira, mivel a törvényi változások miatt, miszerint már hat 

évesen iskolába kell menniük a gyermekeknek, nagyon sok munkát adott a számukra. 

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

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

folyamatosan, nagy kapacitással próbálta elvégezni a vizsgálatokat, hogy időben 
elkészíthessék a szakértői véleményeket. A mi óvodánkban kilenc tanköteles korú gyermek 
kapott iskolakezdés alóli felmentést. 

A BTMN-es és az SNI-s gyermekek száma nőtt. Óvodánk fejlesztő óvodapedagógusa a 

gyermekek adminisztrációs ügyeit, felülvizsgálatait megbeszéli és figyelemmel kíséri, a 
Szakszolgálat szakembereivel együttműködik, és jó kapcsolatot ápol. 
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7.3. Gyermekvédelem 
 

Gyermekvédelmi intézkedésink a következők voltak: 

 2021. 01.07-én 14/2021 ikt.sz. ellátott levélben jelzést adtam a Család és Gyermekvédelmi 
Központ felé, hogy a Százszorszép Óvodák Felsővárosi telephelyére 2020. 02.14 óta egy 
Alma csoportos gyermek nem jár óvodába, nem tudjuk hiányzásának okát. 
Szociális segítő munkatársunk Gáborné Háhn Helga segítségét is kértük, a felszólításra a 
szülő nem reagált, így az óvodapedagógusokkal a lakcímre siettünk és személyesen  kértük 
az édesanyát, hogy járjon a kisgyermeke óvodába, a hiányzásokat pedig igazolnia kell. 
Az édesanya a járványveszélyre hivatkozott és határozottan elzárkózott, elmondta, hogy a 

családját veszélyeztetve érzi, így nem akarja hozni kiskorú gyermekét óvodába. Ezt 
tudomásul vettük, viszont tájékoztattuk őt, hogy a hiányzásokat előre jeleznie kell és az 
orvosi igazolásokat be kell hoznia az óvodába, le kell adnia gyermeke óvodapedagógusának. 
A felszólítás után az anya leigazolta a hiányzásokat. 
 

 A Vasút utcai óvodában nem volt gyermekvédelmi probléma, nem kellett leadni 
gyermekvédelmi jelzést. 
 

 A Vackor óvodában több család él nehéz körülmények között, öt gyermek hátrányos 
helyzetű, egy gyermek pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Egy család áll 
gyermekvédelem alatt. A családsegítő munkatárssal a kapcsolattartás folyamatos. 
Gyermekvédelmi jelzést nem adtunk le, viszont a védőnőkkel a családsegítő munkatárssal 

összefogva ruhagyűjtést szerveztünk a nehéz körülmények között élőknek. Pirtó 
polgármestere tartós élelmiszercsomag támogatással, tűzifa adománnyal segítette ezeket 
a családokat. Néhány esetben figyelmeztetni kellett a szülőket, hogy rendszeresen kell 
járatni a gyermekeket óvodába és a hiányzásokat igazolniuk kell. A szóbeli figyelmeztetések 
után ezek a hiányzások leigazolásra kerültek, a gyermekek óvodába járása folyamatos volt, 
kivéve a rendkívüli szünet ideje alatti időszakot. 

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

7.4. Közművelődési intézmények 

Moziba nem mehettünk, elmaradtak a bérletes előadások színházi fellépések. Sajnos a 

rendkívüli jogrend bevezetése után minden kulturális program megszűnt, így moziba, 
színházba, könyvtárba, múzeumba se lehetett menni magán úton sem. 

A korai olvasóvá nevelés kiemelten fontos számunkra. 

Online módon megtartásra került a versmondó verseny, amit köszönünk a ZÖLD-HÍD 
Egyesületnek. Rendhagyó módon a verselés-mesélés élménye így megvalósult. 
Intézményünkből sok kisgyermek benevezett és szép helyezést értek el, dicséretben, 
oklevélben is részesítették őket. 

A Csipkeház közelsége óriási előny számunkra, ahová a járvány elmúltával menni fogunk, 

örömmel várnak minket. A Csipkeház kertje a „Százszorszép rét”, ahova sűrűn kilátogattunk a 
gyermekekkel, Rédei Éva igazgatónő engedélyével. 
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7.5. Fenntartó 

A törvényes működtetés érdekében többször kellett egyeztetnünk, a járványveszély miatt 
szintén. 

Idén is online módon történtek a beiratkozások, gördülékenyen sikerült ezt megvalósítanunk 
a fenntartó segítségével. 

2020. december hónapban csőtörés történt a Felsővárosi Óvodában, melynek elhárítása nem 
volt egyszerű feladat a szakemberek leterheltsége miatt. Ezúton köszönöm Kuris László 
alpolgármester Úr közbenjárását, segítségét, hogy a nyomóvezeték javítása megtörtént pár 
nap alatt. 

Belső Önértékelési Munkacsoportunk elkészítette december hónapban a fenntartói 
kérdőíveket, melyben tájékozódni szerettünk volna, hogy óvodánkat milyennek ítéli meg 
szakmailag, tárgyi feltételekben a városunk. 

Ezt a kérdőívet a mai napig nem kaptuk meg Kiskunhalas város polgármesterétől. 

Pirtó polgármestere kitöltve két héten belül visszajuttatta részünkre a kérdőívet. Lásd (BECS 

beszámolóban). 
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8. Munkaközösségek és Szakmai Teamek 
 

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 
munkaterv szerint dolgoznak. Munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével 
határozzák meg4. 

 

8.1. Önértékelést Támogató Munkacsoport 

 

Az idei nevelési évben öt fő pedagógus önértékelése volt betervezve, ezek közül egy 

pedagógus más munkahelyre váltott, így négy fő óvodapedagógus önértékelését végeztük el. 
Az önértékelt pedagógus és a BECS tagok elvégezték határidőre a feladataikat, elektronikus 
formában tartották a kapcsolatot egymással. Az adatgyűjtők, dokumentumelemzők, 
interjúkészítők rutinosan végezték feladatukat, a feltöltésben, a felület használatában 
segítették a tagok egymást. 

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

Két gyakornok pedagógus és egy PED2-es óvodapedagógus, aki 2021. április 1-én érkezett 
intézményünkbe, önértékelésük nem történt meg, ezeket majd a 2021-2022-es nevelési 
évben kell lefolytatni. 

A szülői klímatesztek kiértékelése megtörtént. Lásd kiértékelés mellékletben. 

Jó híre van óvodáinknak, elégedettek az idejáró szülők az óvodában folyó nevelő-fejlesztő 
munkával. 

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

A Swot analízist az átszervezés miatt nem elemeztük ki részletesen, okafogyottá vált ez a 
feladatunk intézményi szinten, hiszen különválnak egységeink, mindenki más óvodához fog 
tartozni majd. 

 

8.2. Ének-zene Munkaközösség 

 

A munkaközösség az idei nevelési évben kezdte meg munkáját.  

Az első összejövetelt sikerült még jelenlétiben megtartani, a másodikat és a többi találkozást 
sajnos a járványveszély miatt online módon tartotta meg a munkaközösség vezető. 

Külön zárt csoportban folyt a gyűjtő munka az ötletelés, a szakmai párbeszéd. 

A közös eszmecsere segítette a pedagógusokat, hogy a saját csoportjukban kipróbálják, 

megvalósítsák a munkaközösségben elsajátított innovatív szemléletű módszereket, 
ajánlásokat. 

                                                 
4 munkaközösségek éves beszámolói a mellékletben 
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Lelkesen folyt a népdalok gyűjtése helyi tájegységek dalaiból, illetve a Kárpát-medence 

egészét felölelő gyűjtésekből is válogattunk, feltettük a kottákat és a dalokat a zárt csoportba. 

Jól sikerült a „hangszerkészítés közösen a gyermekekkel” ajánlója is, temérdek ötlet, 
megvalósítás került fel az online felületre, mindenki csemegézhetett belőle, saját 
csoportjában ezeket megvalósították az óvodapedagógusok. 

Tudatosítottuk, hogy értékes zenei forrásokat kell használnunk, és a magyar népdalok, Kodály 
és Bartók gyűjtései jó alapot adnak az igényes szakmai munkához. 

Sajnos a közös dalolás, a kórus létrehozása két alaklommal tudott megvalósulni, ezek 
folytatása nincs elfeledve. 

A munkaközösség a szorgalmi idő végére egy segédanyagot is elkészített mind a kilenc 
csoportunk részére, melyben 30 darab értékes népdalgyűjtés található kottával. 

Köszönjük Csordás Istvánnénak a dalok összefűzését. 

Részletesen lásd a mellékletben a munkaközösségi beszámolóban. 

 

8.3. Fejlesztő Műhely Munkaközösség 

 

A műhely hasonlóan az Ének zenei munkaközösséghez egy alkalommal tudott élőben 
találkozni. A többi munkaközösségi találkozó online módon került megtartásra. 
 

A munkaközösség vezetője Nagy-Czirok Anikó zárt szakmai csoportba hívta a tagokat, ahol 
megvalósult a hatékony párbeszéd, a közös munka. 
 

Első alkalommal az idegrendszeri érésről és a mozgásfejlődés szoros kapcsolatáról tartott 
vitaindító előadást a munkaközösség vezetője, majd átbeszélték a tagok, milyen nagy 
felelőssége van a szülőnek és a pedagógusnak is a problémák észlelése után. 

Azonnal cselekedni kell és meg találni a gyermek számára a legoptimálisabb fejlesztési 

lehetőségeket. 

Átbeszélte a szakmai csoport a BTMN és az SNI státusz pontos definícióját, ezek után indult 
meg a közös gyűjtőmunka abból a célból, hogy a fejlesztési tervek írásához segédanyagot 

tudjanak adni az év végére minden kolléganőnek. 

Első körben a mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció fejlesztésére kerestek kiváló 
játékokat, majd következett a téri tájékozódás fejlesztésére, a testséma, figyelem 
fejlesztésére, ezen belül a vizuális, akusztikus, auditív észlelésre gyűjtött a műhely sokféle 
fejlesztő játékot. 

A munkaközösség a szorgalmi év végére kézbe adta a segédanyagot, melyben a fent említett 
fejlesztési területekre találunk hasznos játékokat. 

Köszönet jár a műhely minden tagjának, a műhelyvezetőnek, aki egybefűzte a közös gyűjtést, 
ez által segíti a differenciáló fejlesztő munka hatékony megvalósulását. 

Részletesen lásd a mellékletben a munkaközösségi beszámolóban.  
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8.4. Mese-dráma Kör 

 

Az idei nevelési évben elmaradt a mese-dráma kör próbája és szereplése, külön-külön 

csoportonként az óvodapedagógusi párok készültek bábozással és mese dramatizálással a 
gyermekeknek. 

Az egészség projekt kapcsán kültéren megtartásra került egy rövid kis dramatikus motiváció a 
gyereknek, mely jó alapot adott a további sikeres projektmegvalósításra. 

 

8.5. Kommunikációs Csoport 
 

Weblapunk életkora 9 év és 232 nap. Szeptember óta honlapunkon május 31-ig 150 db cikk 

jelent meg. A weblapszerkesztők aktivitása változó volt. 

Igyekeztünk minden fontos hírről, közleményről, eseményről tájékoztatni az olvasókat, 
szülőket. 

A szülők hálásak voltak, hogy naprakész információkat kaptak. 

Az óvodáinkba nem jöhettek be nyílt napokra a szülők, így igyekeztünk sok képes és szöveges  
információval tájékoztatni őket, hogy milyen szakmai munka folyik intézményeinkben. 

A zárt csoportok is hatékonyan működtek. 

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

Rendhagyó módon történtek az idén tanügy i feladataink. Fenntartónk utasítása alapján az 
intézmények zárva voltak április 19-ig, viszont a beíratásoknak meg kellett történnie.  

A kivitelezés sikeresen lezajlott, oly módon, hogy az idén is a Fenntartó online óvodai 
beiratkozási felületet hozott létre a szülők számára, ahova be kellett lépniük és 
értelemszerűen ki kellett tölteniük az űrlapot, majd az küldés gombra kattintva megtörtént az 
elektronikus úton történő óvodai jelentkezés.  

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

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

2021/2022-es tanévre ily módon, sikeresen megtörténtek a beiratkozások. 

A Vasút utcai Óvodából 14 gyermek, a Felsővárosi Óvodából 35 gyermek, a Vackor Óvodából 
13 gyermek ment el iskolába. A Csipke Óvodába 26 fő jelentkezett, a Felsővárosi Óvodába   28 

fő, és két átiratkozó gyermek  is jelentkezett más óvodákból. A Vackor Óvodába öt fő  
iratkozott be a 2021-2022-es nevelési évre. 

Elutasítanunk   négy esetben kellett helyhiány miatt. 

Új  mini-kiscsoport lesz a Körte csoport 22 fővel, az Alma csoportba 10 kis-középső csoportos 
gyermek érkezik a kilenc fő középső csoportoshoz szeptembertől. A Tulipán kis-mini  csoport 

23 fővel indul szeptember 1-től. A Vackor Óvoda Napocska csoportjához öt fő mini-kis 

korcsoportú gyermek csatlakozik ősztől, így lesznek összesen 24-en a pirtói óvodában.  

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

A nyárra tervezett nagyszabású felújítások és beruházások elmaradtak. A fenntartó nem 
engedte a költekezést.  Tisztítószert és a takarításhoz szükséges eszközöket minden óvoda 
megkapta. 

Az udvari játékok egy részének időjárásálló lazúr festékkel történő faápolása megtörtént, a 
Vasút utcai Óvoda udvari padjainak festése, illetve az egyik babaház vas elemeinek festését is 
elvégezte a karbantartónk. A hinták, kültéri eszközök alá az ütéscsillapító folyami homokot 
megvehettük. A gesztenye és hársfák permetezése szintén megtörtént május hónapban, 
ahogyan a rovar és rágcsálóírtás is. 

Szükséges lenn az ütéscsillapító burkolatok cseréje a játszótereinken, illetve a nem megfelelő 
minősítésű játékok javítása. Az árajánlatokat még 2020 telén beadtam, engedélyezésre 
várnak. 

A poroltó készülékek karbantartását a megbízott Halas Tűz Védelem Kft. elvégezte. 

Az öt hét bezárás alatt a szükséges fertőtlenítő takarításokat el tudjuk végezni, a csoportok 
cseréje is megtörtént a kiskunhalasi intézményekben. 

A nyári terveket minden pedagógus a csoportnaplójában rögzítette, a projekthetes nyári 
naplót használták a témák, tartalmak összeállításánál.  

 

Kiskunhalas, 2021. július 31-én 

 

Barnáné Szabó Mikor Márta 

intézményvezető 
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Intézményi adatbázis: 

Felsővárosi Óvoda adatai: 

gyermeklétszám: 103 fő 

 

● Halmozottan hátrányos helyzetű: 0   
● Hátrányos helyzetű: 5 

● Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő: 13 

● Sajátos nevelési igényű: 6 

● Átmeneti nevelésbe vett: 6 

● Gyermekét egyedül nevelő: 14 

● Nagycsaládos: 36 

● Tartós beteg: 4  
● Vidékről bejáró: 1  

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is elmondható, hogy gyermekeink rendszeresen járnak 
óvodába, és gyermekvédelmi intézkedésre nagyon ritkán kerül sor. A 2020/21-es tanév első 
félévében egy olyan eset történt, amikor a gyermek rendszertelen óvodába járása miatt egy 
szülőt fel kellett szólítani. Ez az eset a csoport óvónői és a vezető bevonása által rendeződött. 
Egy másik esetben, kollégista gyermek szüleivel való kapcsolattartás okozott nehézséget, de a 
gyermek jár óvodába, bár felszerelése, ruházata gyakran elhanyagolt, hiányos. Számára 
segítségről gondoskodtunk.  

Egy nevelésbe vett gyermek családi életét fokozottan követtem ebben a tanévben, a nevelőszülő 
komoly betegsége miatt. Eddig a gyermek körül az eddigiekhez mérten (HH) nincs nagyobb 
változás. A nevelőszülőnek van segítsége, vizsgálatokra eljutnak, szerencsés helyzet, hogy a 
védőnőjükkel is napi kapcsolatban lehettünk a tanév során.  

Sajnos ebben a tanévben megnőtt az SNI státusszal rendelkező gyermekek létszáma 
óvodánkban. Az eddigi BTMN státuszban lévő gyermekek közül ketten kaptak új SNI státuszt. 
Egy anyuka nem vitte el a kapott időpontban gyermekét a Szakszolgálat vizsgálatára, majd a 

következő időpont a karantén miatt csúszott a tanév végére. Mivel kimenő nagy csoportos 
gyermekről van szó, eredményét így már valószínűleg nem is kapjuk meg, de az anyukát 
többször is emlékeztetjük az időpont betartására. 

Rendszerszintű hibának érzem, hogy csak évek alatt kap egy gyermek megfelelő státuszt, és 
ezzel együtt a problémájának megfelelő fejlesztéseket. Nagy szükség lenne városi szinten is 
olyan csoportokra, ahol kis létszámban (8-10 fő) megfelelő szakemberek bevonásával 
fejlesztenék ezeket a gyermekeket. Az inkluzív nevelés nem minden esetben működőképes, és 
hatékony. 

A vírushelyzet óvodánkban az első félévben csak egy esetben okozott nehézséget az elrendelt 
karantén miatt. Gyermekeink ebben a tanévben talán ennek hozadékaként is, nem járnak 

betegen, begyógyszerezetten óvodába. Igazolásokkal sincs annyi probléma.   
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Talán ezen a téren, a szülők felelősségteljesebben járnak el, az évek óta fennálló problémát a 
helyzet - bár lehet, hogy csak átmenetileg - de megoldotta. A szülők viselik intézményünkben 
a maszkot, és betartják a járványügyi szabályokat, kéréseinket. Összességében a szülőkkel való 
kapcsolattartás jónak mondható. Támogató szülői közössége van intézményünknek. Egyre 
többet alkalmazzuk az elektronikus kapcsolattartás formáit is. A márciusi országosan elrendelt 
bezárás során is igyekeztünk minden lehetőséget megragadni arra, hogy kapcsolatban 
maradjunk a gyermekekkel, és a szülőkkel. Csak nagyon kevés olyan gyermek van az 
óvodában, akikhez karantén ideje alatt nem tudtunk elektronikusan eljuttatni anyagokat. A 

szükséges esetekben telefonon ők is elérhetőek voltak. Elmondható, hogy mindenkivel tudtunk 
valamilyen formában kapcsolatot létesíteni ebben az időszakban is.  

Az óvoda újra nyitását követően ismét benépesültek a csoportok. Nem volt gyermekvédelmi 
szempontból jelzést igénylő eset. 

 

Vasút utcai Óvoda adatai: 
● Gyermeklétszám: 63 fő 

● Halmozottan hátrányos helyzetű: 0 fő 

● Hátrányos helyzetű: 0 fő 

● Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő: 10 fő 

● Sajátos nevelési igényű: 0 fő 

● Átmeneti nevelésbe vett: 0 fő 

● Gyermekét egyedül nevelő: 6 fő 

● Nagycsaládos: 7 fő 

● Tartós beteg: 3 fő 

 

A Vasút utcai óvodába járó gyermekek átlagos, esetenként az átlagosnál jobb körülmények 
között élnek. A családok körülményei rendezettek, a gyermekek ápoltan, tisztán érkeznek 
hozzánk. Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos kisgyermek csupán egy jár. 

Az óvodába járó gyermekek és családjaik gyakorta járnak át egymáshoz szabadidőjükben is, 
ezzel elmélyítve az óvodában kibontakozó barátságokat. Mindez pozitív hatással van a csoport 
és a szülői közösség légkörére és az óvoda családias hangulatára. Ennek ellenére a rohanós 
hétköznapok, a stresszes életmód és a minőségi idő rövidsége miatt a gyermekeken nyomot 
hagy az érzelmi elhanyagoltság. A 2020-as pandémiai helyzet után a családok csak részben 
tudnak visszatérni a korábban kialakított nyugodt és stabil életükhöz.  

A szülőkön gyakorta látszik az elfásultság, a bezártság, és a bizonytalanság okozta lélektani 
kár, amire a szeretteikkel való szoros kapcsolat és közvetlen kontakt megélése hozhat 
megnyugvást. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a nagyszülőkkel való kapcsolattartás - a 

hozzátartozók veszélyeztetett korából fakadóan- nehézségekbe ütközik, ami ugyancsak kihat a 
család egészének dinamikájára és szeretetteljes légkörére.  

A nagyszülők igen kevés része tud jelenleg feladatot vállalni a család életében. (Jelen esetben 
a pandémia okozta magas életkori fenyegetettség, vagy a fiatalabb nagyszülőknél a munkából 
fakadóan.) Mindez hozzájárul, hogy olykor elmarad család erős szocializációjához, kapcsolati 
hálójához és a mindennapi életben felmerülő problémák megoldásához szükséges, 
tapasztalatokról való hatékony és kooperatív kommunikáció és utánozható példakövetés. 
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Az első félévben sok volt a hiányzás mindhárom csoportban. A gyermekeket az egészség 
megromlásának legapróbb jeleivel is értesítettük a szülőket, és orvoshoz küldtük őket. 
Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében kötelező lázmérést, és teljes fertőtlenítést 
végzünk.  

2020. November 11-től zsilip rendszerben fogadjuk a gyermekeket és nyomatékosan 
felszólítottuk a szülőket, hogy csak az “Egészséges, óvodába mehet!” Orvosi nyilatkozatok 
esetén tudjuk fogadni. Ennek betartása csoportonként eltérő. Eddig gyermekvédelmi jelzéssel 
nem kellett élnünk, mivel a hiányzások mindig igazolásra kerültek. 
November közepén az egyik óvodapedagógus karanténba került, így aki csak tudta otthon 
tartotta a gyermekét, emiatt ingadozott a csoportok létszáma. 2021 januári kezdésre a kollektíva 
ismét teljes lett, és a gyermeklétszám is emelkedő tendenciát mutat.  

Törekszünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, és folyamatos fenntartására ebben a 
nehéz helyzetben is. Sajnos az idei évben a közös programok is sorra elmaradnak, így az óvodai 
élet mindennapjairól a kollegák zárt Facebook csoportokban számolnak be, illetve szülői 
értekezletek, fogadóórák, segítő beszélgetések is online felületen valósulnak meg. A szülők 
igénylik ezeket a beszélgetéseket, meghallgatják tapasztalatainkat, tanácsainkat, sokat 
kérdeznek, és együttműködően, érdeklődően, nagy aktivitással vesznek részt a csoportokban. 

Az óvoda orvosával, és védőnőjével jó kapcsolatot ápolunk, a gyermekek szűrése mindig 
időben, gond nélkül történik. 

Kiskunhalas, 2021.05.30. 

Szemerédiné Fejes Regina 

Óvodapedagógus 

 

Vackor óvoda- Napocska csoport adatai: 

A csoport létszáma: 32 fő 

Logopédiai fejlesztésben résztvevők száma: 7 fő 

SNI státusz: 1fő 

BTMN státusz: 7fő 

Gyermekét egyedül nevelő szülő: 0 

Hátrányos helyzetű gyermek: 5 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 1 fő 

Gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma: 7 fő 

 

A 2020/21- es tanévet a Vackor óvodában 29 fővel kezdtük meg. Novemberben egy gyermek 
felvétele történt, a csoportlétszám 30 főre emelkedett, majd májusban két kisgyermek érkezett, 
így összesen 32 fő letta csoportlétszám a szorgalmi év végére. A csoportban 1 gyermek 

rendelkezik SNI státusszal. A felülvizsgálata december hónapban megtörtént és az SNI státusz 
továbbra is fennmaradt. A első és második félévben 3 fő BTMN gyermek fejlesztését végezte 
a fejlesztőpedagógus. Iskolaérettségi vizsgálatot egyik szülő sem kérvényezett. Szülői kérésre 
4 gyermek esetében kérelmeztük a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát. Egy gyermek esetében 
szociális készségei és értelmi képességei mellett beszéde is elmarad a korosztályához képest. 
Egy kislány esetében látásproblémák miatt valamint beszéde és értelmi képességei is jelentős 
lemaradást mutatnak. A 4 éves fiú ikerpárnál a teljes beszéd hiánya miatt kértük a vizsgálatot.  
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A vizsgálatok január második felében zajlottak. Egy fiúgyermeket tovább küldtek a Bajai 
Szakértői Bizottsághoz vizsgálatra. Mind a 4 esetben BTMN státuszt állapítottak meg, és 
javasolják a mozgásterápiát valamint heti 2 órás fejlesztést. 

 Logopédia fejlesztést a szeptemberi felmérések után 7 nagycsoportos gyermeknek javasoltak. 

4 gyermek rendszeresen jár Kiskunhalasra a Pedagógiai Szakszolgálatba logopédiai 
foglalkozásra, de 3 gyermek szülei nem tudják biztosítani a bejárást 

A csoportban hátrányos helyzetű gyermek 5 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 fő. 
Több gyermek él három vagy annál több gyermeket nevelő családban (12 fő). Egy család áll 
gyermekvédelem alatt. A családsegítő munkatársakkal a kapcsolattartás folyamatos. Több 
család van a látóterükben, ahol időszakos ellenőrzéssel valamint beszélgetéssel támogatják a 
családokat. Több család küzd anyagi nehézségekkel és szociális hátrányokkal. Az óvoda 
különböző intézkedésekkel próbálja enyhíteni a hátrányokat. A kiskunhalasi óvodákkal 
összefogásban ruhagyűjtéseket szerveztünk nagy eredményekkel. Ezúton is köszönjük a 
segítséget. Egy- egy ünnep alkalmával nagyobb ajándékcsomagokat kapnak a gyermekek a 
helyi vállalkozók és az óvoda dolgozói által.  

A védőnővel a kapcsolattartás rendszeres, kérjük a segítségét a helyes higiéniás szokások 
kialakításában, a családokban. A tiszta ruha, a rendszeres fürdés, körömvágás, hajvágás 
fontosságról, a megfelelő ruhaméret vásárlásáról.  

A csoportban még mindig jellemző a nem megfelelő óvodába járás. Időnként jelzés nélküli 
hiányzások, azok igazolásának nehézségei valamint a későn érkezés a nap folyamán.  

Kiskunhalas, 2021.05.30. 

 

Faddiné Horváth Krisztina 

Óvodapedagógus 

 

A három óvoda gyermekvédelmi beszámolóit egyben összefűzte, megformázta Szőkéné 
Pataki Mária. 
 

Kiskunhalas, 2021.05.31-én 

 

 

Szőkéné Pataki Mária óvodapedagógus 

 
 



 

 

 

2.) melléklet 

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

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

  

 

DIFER értékelés 
2020-2021. nevelési év 

1. Intézmény DIFER indexe 
 

 

  

Felsővárosi Óvoda; 

70,56%

Csipke Óvoda; 57,78%

Vackor Óvoda; 64,90%

Az intézmény DIFER indexe: 64%
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2. Az intézmény DIFER mutatói összesítve 

 

 
  

80%

40%

68%

58%

64%

59%

81%

Beszédhanghallás Írásmozgás Relációszókincs Elemi számolás Tapasztalati 

következtetés
Tapasztalati 

összefüggés
Szocialitás

DIFER FELMÉRÉS (2020-2021. NEVELÉSI ÉV)
SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK



 

 

3 

 

3. Óvodánként 
 

 

 

Kiskunhalas, 2021. május 26. 

……………………………………………………… 

Barnáné Szabó-Mikor Márta 

intézményvezető 

Beszédhanghallás Írásmozgás Relációszókincs Elemi számolás Tapasztalati

következtetés
Tapasztalati

összefüggés
Szocialitás

DIFER FELMÉRÉS (2020 -2021.  NEVELÉSI  ÉV)

Felsővárosi Óvoda Csipke Óvoda Vackor Óvoda



 

 

 

 

3.) melléklet 

Szülői elégedettségi kérdőívek 

értékelés 
intézményi összesen 

 

 

A.) NAGYCSOPORTOS KOROSZTÁLY 

 

 
 

Igen megkaptam

79%

Töbett kaptam, 
mint amire 

számítottam
20%

Nem, többet 
vártam

1%

1.) Megkapta-e az óvodától, amit várt?
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Nagyon szeret, szívesen jön
80%

Nehezen indul de szívesen 
marad…

Nem szívesen 
jön
3%

2.) Megkapta-e az óvodától, amit várt?

Igen elegendőnek tartom
92%

Nem, sokkal töbett szeretnék 
tudni a gyermekemről

2%

Nem, mert nem találom a hangnemet az 
óvónőkkel

6%

3.) Kap-e elegendő információt - ha kérdez - gyermeke óvodai 
életéről?
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Igen, minden esetben együtt találunk megoldást
98%

Nem, megoldom egyedül
2%

Elmondom, de látom, nem szívesen veszik 
az észrevételt

0%

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

Igen, tapasztaltam…

Részben
10%

Egyáltalán nem tapasztaltam
1%

5.) Tapasztalta-e a gyermeke egyéniségének megfelelő 
bánásmódot?
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Nagyon örülök, 
hogy részt 

vehetek

85%

Csak 

gyermekem 

kedvéért 
megyek el

12%

Nem tartom 

szükségesnek
3%

6.) Szívesen jön-e a nyílt napokra?

Figyelmesek, udvariasak 

egymással a gyermekek
52%

Nem mindig figyelemesek egymással, de az 
óvónők elrendezik a konfliktusokat

48%

Verekedősek, az alkalmazkodás hiánya 
jellemző

0%

7.) Milyenek látja a csoport közösségét?
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Igen

92%

Nem

8%

8.) Részt vesz-e rendszeresen a szülői ért?

Hasznosak tartalmasak

100%

Rövid kevés információt 
adnak…

Hosszúak, unalmasak, nem a 
lényegről beszélnek

0%

8.B.) Milyennek ítéli meg a színvonalát?
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Igen felkészült
69%

Érzek hiányosságokat
25%

Túl soknak 
tartom

6%

9.) Ön szerint gyermeke felkészült-e az iskolára?

Igen elegendőnek tartom
95%

Többet igénylek
5%

Túl soknak 
tartom

0%

10.) Elegendőnek tartja-e az óvodai programokat?
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Igen, ismerem 

72%

Nem , nem 

ismerem

28%

11.) Ismeri-e a fejlesztő pedagógus munkáját?

Elégedett vagyok
83%

Többet szerettem volna
17%

Nem vagyok elégedett
0%

11.B) Ha ismeri, mennyire tertja hatékonynak?
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Igen

69%

Nem

8%

Néhány cikket 
23%

12.) Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját?
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B.) KÖZÉPSŐS KOROSZTÁLY 

 

 

Nagyon szeret, szívesen 
jön…

Nehezen idul, de szívesen marad
24%

Nem szívesen jön
0%

1.) Szeret-e gyermeke óvodába járni?

Érezze jól magát, minél többet 
játszon…

Érzelmileg, érterlmileg fejlődjön, 
beszédkészsége fejlődjön

27%

Testi gondozásban és állandó 
felügyeletben részesüljön…

Sajátítsa el a helyes viselkedés 
szabályait…

Készüljön fel az 
iskolára

14%

Minél többet 
játszon

14%

Barátokat 
találjon

12%

Önkiszolgálása fejlődjön
4%

2.) Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának?
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Nagyon jó
87%

Elfogadható
13%

Gyenge

0%

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

Családias
17%

Következetes
18%

Nyugodt

17%

Feszült
0%

Barátságos
0%

Barátságtalan
12%

Kiegyensúlyozott
28%

Szeretetteljes

8%

4.) Melyik jellemzi csoportja légkörét?
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Figyelemesek, udvariassak 

egymással a gyermekek
51%

Nem mindig figyelemesek a gyermeke 

egymással, de az óvónők rendezik a 
konfliktusokat

49%

Verekedősek, az alkalmazkodás hiánya 
jellemző

0%

5.) Milyennek látja a csoport közösségét?

Sokat fejlődött
100%

Keveset 

fejlődött
0%

6.) Hogyan fejlődött gyermeke mióta óvodába jár?
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22

23

4

14

Magatartás, 
társakhoz való 
viszony; 15%

Mozgás; 3%

6.B.) Miben látja leginkább a fejlődést?

Nagyon szereti 

őket
76%

Elfogadja őket
24%

Nincs kötődése
0%

7.) Milyen a gyermeke kapcsolata az őt körülvevő 
felnőttekkel?
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Igen

97%

Nem  

3%

Ha nem, milyen kapcsolattartás felelne meg önnek
0%

8.) Elégedett-e az óvoda és család kapcsolatával?

Igen, elegendő információt kapok
95%

Nem, sokkal többet szeretnék tudni a 
gyermekemről

5%

Nem, mert nem találom a hangnemet 
az óvónőkkel

0%

9.) Kap-e elegendő információt gyermeke óvodai életéről?
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Igen minden esetben együtt találunk megoldást
100%

Nem, megoldom 

egyedül…
Igen, elmondom, de nem 

szívesen veszik az 
észrevételeimet…

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

Igen

58%Nem

16%

Néhány cikket
26%

11.) Látogatja-e rendszerese az óvoda honlapját?
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C.) KISCSOPORTOS KOROSZTÁLY 

 

 
 

Pozitív élményt hallottam 
róla…

Ide járt a testvére vagy a családból 
valaki

34%

Közel van a 
lakásunkhoz…

Semmit nem tudtam 

róla…

Nyílt napon ismerte meg
3%

Egyéb
0%

1.) Mi alapján választotta ezt az intézményt?

Fontos, mert kiépíti az első 
bizalmi szálakat

64%

Kevésbé fontos
31%

Nem fontos

5%

2.) Fontosnak érzi-e a családlátogatást?
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Igen, a gyermekemhez igazodva történt
97%

Több figyelmet igényeltem 
volna…

Nem, nem figyeltek a 

gyermekem igényeire
0%

3.) A beszoktatással elégedett volt-e?

Igen ragaszkodik hozzájuk
84%

Részben fogadta el őket
16%

Nem, még nem oldódott fel
0%

4.) Megszerette-e gyermeke az óvónőit?
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Igen, szívesen jár
71%

Nehezen indul, de szívesen 
marad…

Nem szívesen jár
1%

Változó     
10%

5.) Szívesen jár-e gyermeke a csoportjába?

Önállósodott, fejlődött, ügyesedett
90%

Keveset 

fejlődött
8%

Nem vettem 

észre fejlődést
2%

6.) Fejlődött gyermeke amióta óvodás?
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Önálló, 
szobatiszta

70%

Segítséget igényel, de szükségleteit jelzi
23%

Sok segítségre 
szorul

7%

7.) Az Ön gyermeke mennyire szorul gondozásra?

Igen , elegendőnek 
tartom…

Nem, sokkal többet szeretnék tudni a 
gyermekemről…

8.) Kap-e elegendő információt gyermeke óvodai életéről?
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Igen

97%

Nem

3%

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

Igen 

92%

Nem

8%

10.) Részt vesz-e a szülői értekezleten?
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Hasznos

96%

Hosszú
0%

Unalmas

4%

10.B.) Ha igen, milyennek értékelné?

Játék, társak, 
történések

32%

Kezedeményezé
sek

10%

Mindenről ami 
eszébe jut

49%

Semmiről
9%

Egyéb
0%

11.) Mi az amiről gyermeke mesél otthon?
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Igen

100%

Nem

0%

12.) Újra ezt az óvodát választaná?

Igen

64%

Nem

11%

Néhány cikket
25%

13.) Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját?
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Kiskunhalas, 2021. május 13. 

 

 

……………………………………………………… 

Barnáné Szabó-Mikor Márta 

 intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen

98%

Nem

2%

14.) Ismeri-e a csoport szokás-szabályrendszerét?
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A munkaközösség az első félévben egyszer ült össze 

 

Ott ismertettem az előttünk álló feladatokat. 

Ezt követően nem volt lehetőségünk találkozni. 

 

Egy-két dologgal el vagyunk maradva, de igyekszem bepótolni az elmaradást 

Márti sokat segít ezekben a feladatokban. Egyedül nem bírnám és nem is tudnám 

megoldani. Sajnos nem megy az a forma, ami a többi munkaközösségnél, vagyis 

online csoportban dolgoznak, mivel itt megbeszélésekre, egyeztetésekre van szükség. 

 

Az első félévben megtörténtek az önértékelések: 

 Dózsa Erika, Nagy Zoltán Károlyné és 

 Barnáné Szabó Mikor Márta pedagógus önértékelése megtörtént,  

 Barnáné Szabó Mikor Márta vezetői önértékelése is megtörtént. 

 

Az önértékelések problémamentesen lezajlottak, az időpontokat mindenki betartotta. 

Egyre jobban megy a munkacsoport tagjainak a feladatok önálló elvégzése, ami nagy 

könnyebbség számunkra. Kiemelném Edit aktív munkáját, aki mindig igyekszik saját 

maga megtalálni a problémára a választ és nem rögtön Mártit hívja, hogy segítsen. 

Természetesen szívesen segítünk, ha valaki elakad, de jó látni, hogy próbálkoztok 

önállóan. 

 

Külső partner, fenntartó felé elkészítettük Mártival az elégedettségi kérdőívet, amit 

eljuttattunk a fenntartónak. 

A kérdőív kiértékelése folyamatban van. 

A Szülői elégedettségi kérdőíveket kiosztottam a csoportoknak. Folyamatban van a 

kérdőívek értékelése, melyben segítségemre volt Baráth Ferencné Erika és Kissné 

Papp Edit. 

Az elégedettségi kérdőívek felülvizsgálata nem történt meg, mivel nem volt 

lehetőségünk összeülni és átnézni a kérdőíveket. Ezért az előző években használt 

klímatesztek kerültek kiosztásra, de szerintem sikerült mindegyiket frissíteni az előző 

években, így ez nem okoz problémát. 
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Február hónapban Rácz Erika önértékelését végeztük el. 

Márciusban pedig Baráth Ferencné önértékelése veszi kezdetét. 

Pedagógiai szaktanácsadást kérhettünk, és éltünk is ezzel a lehetőséggel. 

 

Nagy Czirok Bettina részére kértünk szaktanácsadást  

 minősítésre való felkészítés segítésében. 

Nagy Czirok Anikó részére kértünk szaktanácsadást 

 Támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez címmel. 

Nevelőtestület részére is kértünk szaktanácsadást: 

 Támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában 

 A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív 

kezelésére címekkel 

Március hónapban Baráth Ferencné elhagyta közösségünket és másik óvodába 

kezdett dolgozni. Ennek következtében az önértékelésére nem került sor. 

A szülői kérdőíveket kiosztottuk és sikerült kiértékelnünk azokat. 

Összegzés: A szülők szívesen hozzák óvodáinkba gyermekeiket. A gyermekek 

szeretnek óvodába járni, örömmel jönnek. Gyermekeik sokat fejlődtek, mióta óvodába 

járnak. A gyerekeknek jó a kapcsolata az őt körülvevő felnőttekkel és gyermekekkel 

egyaránt. 

A szülők meg tudják beszélni észrevételeiket, problémáikat az óvónőkkel, ha 

kérdeznek tájékoztatást kapnak gyermekük óvodai életéről.  Összegző táblázat 1. sz. 

melléklet 

Március 08-án a pandémia miatt óvodánk bezárt. Ezt követően az adódó feladatokat 

egyedül próbáltam megoldani, illetve Barnáné Márti segítségével. 

 

A minősítések online módon történtek. Gratulálunk Paprikáné Andinak, Szőkéné 

Marikának és Szemerédiné Reginának a sikeres minősítő vizsgákhoz. 

 

A fenntartó részére elküldött kérdőívek közül Pirtó Önkormányzat polgármestere 

töltötte ki és küldte vissza részünkre a kérdőívet. Kiskunhalas Önkormányzat részére 

kiküldött kérdőívet nem kaptuk vissza, így összesíteni sem tudtuk a felmérést.  

Pirtó Önkormányzat polgármesterének válaszai:  
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 Rendszeresen látogatja az intézményt 

 Elégedett az óvodában folyó munkával 

 Színvonalas pedagógiai munkát végeznek a dolgozók 

 Ismeri az intézmény Pedagógiai Programját 

 Igényesnek tartja az óvoda honlapját 

 Megfelelőnek tartja az intézmény tárgyi feltételeit, az épület állagát 

 Az intézménynek jobban kellene építenie a fenntartó véleményére 

 Intézményünket kiválóra értékelte 

Vélemény: Pirtó Község Önkormányzata az anyagi lehetőségeihez mérten, 

csak korlátozottan tudja biztosítani az intézmény fejlesztéseit. 

 

Az idei évben lezárult az öt éves önértékelési ciklus.  

Elmondhatjuk, hogy minden önértékelt pedagógus lelkiismeretesen, tudásának 

megfelelően készült fel a feladatra.  Az értékelésben részt vevő személyek feladataikat 

határidőre elvégezték, leadták. Az adatgyűjtők mindig pontosan igyekeztek feltölteni 

az anyagokat az Oktatási Hivatal felületére. 

Az önfejlesztési tervek elkészítésében Barnáné Márti segítette az önértékelt 

pedagógusokat. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően ezek az anyagok 

nyomtatott formában, papír alapon is megvannak, és le vannak fűzve.  

Közösségünkre jellemző, hogy az IKT eszközök területén és a differenciálás területén 

mutatkoznak gyengeségek, ezeket a területeket kell fejleszteni a pedagógusoknak. 

 

A kompetenciák szerinti értékelés a 2 számú mellékletben található. 



 

 

 

BECS. 1. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

Szülői kérdőívek összesítése 

 

Százszorszép óvodák 

 

2020-2021 tanév 

 

2021 .február 20. 
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Nagycsoport visszaérkezett 84% 

 

1. Megkapta-e az óvodától, amit várt? igen, megkaptam 

77% 

többet kaptam 

22% 

nem 

1% 

2. Szeret-e gyermeke óvodába járni? nagyon szeret 

73% 

nehezen indul, de szívesen 
marad 

21% 

nem szívesen jön 

6% 

3. Kap-e elegendő információt-ha kérdez- 

gyermeke óvodai életéről? 

igen, elegendőnek tartom 

92% 

ne, sokkal többet szeretnék 
tudni 

2% 

nem, mert nem találom a 
hangnemet az óvónőkkel 
6% 

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

igen, minden esetben 

97% 

elmondom, de látom, nem 
szívesen veszik 

nem , megoldom egyedül 
3% 

5. Tapasztalta-e a gyermeke egyéniségének 
megfelelő bánásmódot? 

igen 

89% 

részben 

13% 

egyáltalán nem 

1% 

6. Szívesen jön-e a nyílt napokra? nagyon örülök, hogy részt 
vehetek 

85% 

csak a gyermekem kedvéért 
12% 

nem tartom szükségesnek 

3% 

7. Milyenek látja a csoport közösségét? figyelmesek, udvariasak 

25% 

nem mindig figyelmesek, de 

az óvónők elr. a konf. 
49% 

verekedősek, az 

alkalmazkodás hiánya 
jellemző 

8. Részt vesz-e rendszeresen a szülői ért.? igen               nem 

88%                12% 

Milyennek ítéli meg a 
színvonalát? 

hasznosak, tartalmasak 

47% 

9. Ön szerint gyermeke felkészült-e az 

iskolára? 

igen 

69% 

érzek hiányosságokat 
21% 

nem  

9% 
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10. Nem releváns, mivel a gyermekek 60% 
óvodában marad még egy évet 

11. Elegendőnek tartja-e az óvodai 
programokat? 

igen 

97% 

többet igényelnék 

3% 

 

12. Ismeri-e a fejlesztő pedagógus munkáját? igen 

69% 

nem 

25% 

Mennyire tartja 

hatékonynak? 

elégedett 18%    

többet szeretne: 11% 

13. Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját? igen 

56% 

nem 

3% 

néhány cikket 
13% 

 

 

Kiscsoport visszaérkezett 74% 

 

1. Mi alapján választotta ezt az 
intézményt? 

pozitív vélemény 

45% 

ide járt a testvére 

45% 

közel van 14% 

nyílt napon ism. meg 5% 

2. Fontosnak érzi-e a családlátogatást? fontos 

63% 

kevésbé fontos 

34% 

nem fontos  

3% 

3.  A beszoktatással elégedett volt-e ? igen              97% több figyelmet igényelt 
volna  3% 

 

4. Megszerette-e gyermeke az óvónőit? igen              82% részben 18% 
 

5. Szívesen jár-e gyermeke a csoportjába? igen 

73% 

nehezen indul, de szívesen 
marad              20% 

nem szívesen jár 
változó   7% 

6. Fejlődött gyermeke amióta óvodás? önállósodott, fejlődött 
92% 

nem vett észre fejlődést 
2% 

keveset: 6% 

7. Az Ön gyermeke mennyire szorul 
gondozásra? 

önálló 

57.5% 

segítséget igényel 
33% 

sok segítséget 
9.5% 
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8. Kap-e elegendő információt gyermeke 
óvodai életéről? 

igen, elegendő 

91% 

többet szeretne 

9% 

 

9. A szülők nevelési szokásai egyeznek-e a 

csoportéval? 

igen 

96% 

nem 

4% 

 

10. Részt vesz-e a szülői értekezleten? igen                                                 

nem 

95%                                                  

5% 

hasznosak 

58% 

hosszúak, unalmasak 

11. Mi az amiről gyermeke mesél otthon? játék, társak, történések 

33% 

foglalkozások 

11% 

mindenről 
57% 

semmiről: 8% 

12. Újra ezt az óvodát választaná? igen                   99% 
  

13. Figyelemmel kíséri-e óvodánk 
honlapját? 

Mi a véleménye? 

igen 

75% 

színvonalas, tartalmas, jó, 
naprakész, egy esemény 
dátumát hamarabb 
ismertethetnék, több képet 

nem 

7% 

 

egy hétre ne szervezzenek 
két programot, a 
szabadságok miatt 

néhány cikket 
18% 

14. Ismeri-e a csoport szokás-

szabályrendszerét? 

igen                     99% nem      1%      
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Középső csoport visszaérkezett: 84% 

 

1. Szeret-e gyermeke óvodába járni? nagyon szeret 

81% 

nehezen indul, de szívesen 
marad 

19% 

nem szívesen jön 

 

2. Mit tart az óvoda legfontosabb 
feladatának? 

érezze jól 
magát                 35.5% 

érzelmileg fejlődjön          41% 

minél többet 
játsszon       42% 

helyes viselk. 

szabályok         30% 

készüljön fel az 
iskolára         44% 

önkiszolgálása 
fejlődjön        10% 

barátokat találjon       40% 

 

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

nagyon jó 

92% 

elfogadható 

8% 

 

4. Melyik jellemzi csoportja légkörét? családias: 55% 

következetes: 37% 

Nyugodt: 38% 

kiegyensúlyozott: 50% 

szeretetteljes: 68% 

5. Milyennek látja a csoport közösségét? Figyelmesek, udvariasak: 

36% 

Nem mindig figyelmesek, de 

az óvónők elrendezik a 
konfliktusokat:  68% 

Verekedősek 

6. Hogyan fejlődött gyermeke mióta 
óvodába jár? 

Miben látja leginkább a fejlődést? 

sokat 

100% 

 

értelmi, 

gondolkodás            51% 

önállóság                                 3
3% 

szabálytudat                           3

1% 

keveset 

anyanyelv: 11% 

 

magatartás, társakhoz való 
viszony: 23% 
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7. Milyen a gyermeke kapcsolata az őt 
körülvevő felnőttekkel? 

nagyon szereti őket 
83% 

elfogadja őket 
17% 

nincs kötődés 

 

8. Elégedett-e az óvoda és család 
kapcsolatával? 

igen 

99% 

nem 

1% 

 

9. Kap-e elegendő információt gyermeke 
óvodai életéről? 

igen 

92% 

nem, sokkal többet szeretnék 
tudni 

8% 

 

 

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

igen, minden esetben 

98% 

igen elmondom, de nem 

szívesen veszik az észrevételt 
 

11. Látogatja-e rendszerese az óvoda 
honlapját? 

Vélemény 

igen 

65% 

 

hasznos,  sokszínű 

nem 

11% 

 

pozitív, kedves jól 
tájékoztatnak  

néhány cikket: 
23% 
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BECS 2 sz. melléklet 
Öt éves önértékelési ciklus minősítése (fejlesztendő és kiemelkedő területek) 

Intézményi szint 
Értékelt időszak: 2016-2021 

 

 Fejlesztendő terület Kiemelkedő terület 
1. 1.kompetencia 

1.4. : Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya 
sajátosságaihoz igazodó megismerési folyamatokat, nevelési, 
tanítási módszereket, eszközöket. 

 

5. kompetencia 

5.3. : Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok 
megelőzésének és kezelésének módszereit. 
 

8. kompetencia 

8.5. : Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, 
képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 

1.5. Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából fontos 
információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásának 
lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus alkalmazását. 
 

2.2. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott 
pedagógiai céloknak megfelelő stratégiát, folyamatot, 
munkaformát, módszereket, eszközöket. 
 

3.1. A tanulás támogatása során épít a gyermekek, tanulók 
egyéni céljaira, és szükségleteire, a gyermek-és 
tanulócsoport sajátosságaira. 
 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, 
amelyek segítik a gyermekek, a tanulók komplex 
személyiségfejlődését. 
 

5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása során a 
közösség iránti szerepvállalást erősítő pedagógiai 
helyzeteket teremt. 

 

6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya sajátosságainak 
és az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési-
értékelési módszereket használ. 
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8.4. Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 
rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok befogadására. 
 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 
megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 

2. 2 kompetencia 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-
tanulási folyamatot tervez. 
 

3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 

1.4. ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési  
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

3.10. Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló 
gondolkodását, elismeri, és a tanítás-tanulási 
folyamatrészévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket. 
 

4.4 Megismerteti a gyermekekkel, a tanulókkal az érintett 
korosztályra a tantervi, tartalmi szabályozókban 
meghatározott egyetemes emberi, európai és nemzeti 
értékeket és azok tiszteletére neveli őket. 
 

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

6.1. A tantervi tartalmakat a gyermekek, a tanulók egyéni 
pedagógiai-pszichológiai szükségleteihez is igazodva 
eredményesen és adaptívan alkalmazza. 
 

8.2. A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés 
elveit és formáit az alkalmazott pedagógiai program és az 
intézményi dokumentumok keretei között a gyermekek, a 
tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve  alakítja ki 
és valósítja meg. 
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9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 
megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 

3. 2 kompetencia 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-
tanulási folyamatot tervez. 
 

3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 

 

4. 1 kompetencia 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya 
sajátosságaihoz igazodó megismerési folyamatokat, nevelési, 
tanítási módszereket, eszközöket 
 

1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai 
helyzethez igazodó. 

 

8 kompetencia 

8.1. A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében 
kezdeményezően együttműködik a pedagógustársaival, a 
pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és szülőkkel. 

3.9.  A gyermekek, a tanulók hibázásait, tévesztéseit a 
tanulási folyamat szerves részeinek tekinti, és a megértést 
elősegítő módon reagál rájuk. 
 

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

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, 
tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-mentességre 
neveli. 
 

6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 
 

8.4. Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 
rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok befogadására. 
 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 
megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 
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5. 2 kompetencia 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-
tanulási folyamatot tervez. 
 

3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

9 kompetencia 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a 
megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatában eredményesen 
alkalmazza. 

 

 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

2.9. A gyermekek, a tanulók fejlettségére is figyelemmel 
bevonja őket a nevelés-oktatás és a tanulás-tanítás 
tervezésébe. 
 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos 
és az infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, 
etikus használatára a tanulás folyamatában. 
 

 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, 
amelyek segítik a gyermekek, a tanulók komplex 
személyiségfejlődését. 
 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, 
tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-mentességre 
neveli. 

 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe 
veszi azok várható hatását a gyermekek, a tanulók 
személyiségének fejlődésére. 

 

8.3. Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 
programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál. 
 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 
megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 
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6. 2 kompetencia 

2.2. Egységes rendszerbe illesztve terveziaz adott pedagógiai 
céloknak megfelelőstratégiát, folyamatot, munkaformát, 
módszereket, eszközöket. 
 

3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

9 kompetencia 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a 
megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatában eredményesen 
alkalmazza. 

 

 

 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált 
tanítási-tanulási folyamatot tervez. 
 

3.1. A tanulás támogatása során épít a gyermekek, tanulók 
egyéni céljaira, és szükségleteire, a gyermek-és 
tanulócsoport sajátosságaira. 
 

4.1. A nevelés-oktatás folyamatában a gyermekek, a 
tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira 
egyaránt kiemelt figyelmet fordít. 
 

5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása során a 
közösség iránti szerepvállalást erősítő pedagógiai 
helyzeteket teremt. 

 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe 

veszi azok várható hatását a gyermekek, a tanulók 
személyiségének fejlődésére. 
 

8.4. Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 
rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok befogadására. 
 

9.4. Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi 
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7. 2 kompetencia 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-
tanulási folyamatot  
 

3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

 

9 kompetencia 

9.3. Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, 
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal. 

 

8. 3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

4 kompetencia 

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődési-és az 
esetleg jelentkező tanulási nehézségeit-s képes számukra 
hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más 
szakembertől segítséget kérni. 
 

9 kompetencia 

9.3. Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, 
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal. 
 

 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

2.1. Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye 
vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és 
intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, 
oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. 
 

 

6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 
 

 

8.3. Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 
programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál. 
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9. 3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

4 kompetencia 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a tehetség ígéretét, 
és tudatosan segíti annak kibontakozását. 

9 kompetencia 

9.3. Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, 
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal. 
 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

10. 2 kompetencia 

2.2. Egységes rendszerbe illesztve terveziaz adott pedagógiai 
céloknak megfelelőstratégiát, folyamatot, munkaformát, 
módszereket, eszközöket. 
 

4 kompetencia 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a tehetség ígéretét, 
és tudatosan segíti annak kibontakozását. 
 

6 kompetencia 

6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya sajátosságainak és az 
adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési-értékelési 
módszereket használ. 
 

 

 

 1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai 
helyzethez igazodó. 
 

 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált 
tanítási-tanulási folyamatot  
 

 

 

3.1. A tanulás támogatása során épít a gyermekek, tanulók 
egyéni céljaira, és szükségleteire, a gyermek-és 
tanulócsoport sajátosságaira. 
 

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók 
személyiségfejlődési-és az esetleg jelentkező tanulási 
nehézségeit-s képes számukra hatékony segítséget nyújtani, 
vagy szükség esetén más szakembertől segítséget kérni. 
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5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti 
véleménycserét, fejleszti kommunikációs képességeiket, 
fejleszti a tanulókban az érvelési kultúrát. 
 

6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 
 

8.1. A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében 
kezdeményezően együttműködik a pedagógustársaival, a 
pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és szülőkkel. 
 

9.2. A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik 
pedagógustársaival, munkaközösségeivel, a nevelő-oktató 
munkát segítő munkatársaival, a gyermek, tanuló fejlődését 
támogató más szakemberekkel. 
 

11. 2 kompetencia 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-
tanulási folyamatot  
 

3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 

 

4 kompetencia 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyermekek, 

a tanulók esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek 
megteremtésére. 
 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

3.1. A tanulás támogatása során épít a gyermekek, tanulók 
egyéni céljaira, és szükségleteire, a gyermek-és 
tanulócsoport sajátosságaira. 
 

 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, 
amelyek segítik a gyermekek, a tanulók komplex 
személyiségfejlődését. 
 

 

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



 

 

15 

 

 

6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 
8.3. Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 
programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál. 
 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 
megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 
 

12. 3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

5 kompetencia 

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

 

9 kompetencia 

9.3. Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, 
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal. 
 

 

 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált 
tanítási-tanulási folyamatot  
 

3.1. A tanulás támogatása során épít a gyermekek, tanulók 
egyéni céljaira, és szükségleteire, a gyermek-és 
tanulócsoport sajátosságaira. 
 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot talál a 
gyermekek, a tanulók esetében az egyéni fejlődés 
lehetőségeinek megteremtésére. 
 

5.2. Megteremti az általa irányított nevelési, oktatási 
folyamat során az együttműködési  képességek 
fejlődéséhez szükséges feltételeket. 
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6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 
 

 

8.4. Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 
rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok befogadására. 
 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 
megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 
 

13. 4 kompetencia 

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődési-és az 
esetleg jelentkező tanulási nehézségeit-s képes számukra 
hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más 
szakembertől segítséget kérni. 
 

5 kompetencia 

5.3. Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok 

megelőzésének és kezelésének módszereit. 
 

 

14. 5 kompetencia 

5.1. A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett gyermek-és 
tanulócsoportok fejlesztését a közösségfejlesztés folyamatának 
ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni és csoportos 
szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 
 

 

 

6 kompetencia 

6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

2.2. Egységes rendszerbe illesztve terveziaz adott 
pedagógiai céloknak megfelelőstratégiát, folyamatot, 
munkaformát, módszereket, eszközöket. 
 

5.6. Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és 
értékként közvetíti a gyermekek, a tanulók és 
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8 kompetencia 

8.5. : Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, 
képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 
 

tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi hátteréből 
adódó sajátosságokat. 
 

 

8.4. Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 
rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok befogadására. 
 

 

15. 3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

 

1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai 
helyzethez igazodó. 
 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált 
tanítási-tanulási folyamatot  
 

3.7.Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási képességeit. 
 

 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a tehetség 
ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakozását. 
 

 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, 
tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-mentességre 
neveli. 

 

6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 
 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 

megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 
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16. 9 kompetencia 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a 
megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatában eredményesen 
alkalmazza. 

 

 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, 
tantárgya sajátosságaihoz igazodó megismerési 
folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket. 
 

3.9.  A gyermekek, a tanulók hibázásait, tévesztéseit a 
tanulási folyamat szerves részeinek tekinti, és a megértést 
elősegítő módon reagál rájuk. 
 

4.1. A nevelés-oktatás folyamatában a gyermekek, a 
tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira 
egyaránt kiemelt figyelmet fordít. 
 

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

 

 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a tehetség 
ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakozását. 
 

5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti 
véleménycserét, fejleszti kommunikációs képességeiket, 
fejleszti a tanulókban az érvelési kultúrát. 
 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, 
tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-mentességre 
neveli. 

 

6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak személyre szabott 
értékelést ad. 
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6.8. A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései 
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 
 

8.3. Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 
programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál. 
 

 

8.5.  Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az 
álláspontját, képes másokat meggyőzni, és ő maga is 
meggyőzhető. 
 

 

9.3. Részt vesz szakmai kooperációkban, 
problémafelvetéseivel, javaslataival kezdeményező 
szerepet is vállal. 
 

17. 8 kompetencia 

8.5.  Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, 
képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 
 

9 kompetencia 

9.3. Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, 
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal. 
 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a tehetség 
ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakozását. 
 

18. 2 kompetencia 

2.5. A gyermekek, tanulók optimálisfejlődését elősegítő, az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-
tanulási folyamatot  
 

 

 

1.1 Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos tudást 
tükröz 

 

 

3.7.Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási képességeit. 
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3 kompetencia 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 
infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 
használatára a tanulás folyamatában. 
 

4 kompetencia 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyermekek, 

a tanulók esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek 
megteremtésére. 
 

 

5.1. A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett gyermek-és 
tanulócsoportok fejlesztését a közösségfejlesztés 
folyamatának ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni 
és csoportos szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 
 

 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe 
veszi azok várható hatását a gyermekek, a tanulók 
személyiségének fejlődésére. 
 

7.1. Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a 
nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. 
 

8.1.  A gyermekek, a tanulók nevelés-oktatása érdekében 
kezdeményezően együttműködik a pedagógustársaival, a 
pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és szülőkkel. 
 

9.5. Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 
megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 
gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 
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Kompetenciák %-os kiértékelése 

 
* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 93,33 94,44 95,83 90 93,33 94,44  93,33 88,89 

2. 100 92,59 96,67 100 100 100  100 100 

3. 100 96,30 96,67 96,30 100 100  100 100 

4. 55,56 66,67 73,33 70,37 79,17 70  60 80 

5. 94,44 96,30 93,33 92,59 95,24 93,33  93,33 93,33 

6. 100 100 96,67 100 100 100  100 100 

7. 100 96,30 96,67 100 100 100  100 93,33 

8. 100 100 86,67 81,48 91,67 96,67  100 93,33 

9. 100 100 96,67 92,59 100 100  100 100 

10. 94,44 85,19 100 100 91,67 80  100 100 

11. 100 88,89 93,33 96,30 100 96,67  100 100 

12. 100 100 96,67 100 95,83 100  100 93,33 

13. 88,89 96,30 96,67 85,19 83,33 86,67  93,33 100 

14. 100 100 96,67 92,59 95,83 90  93,33 93,33 

15. 100 100 96,67 100 100 100  100 100 

16. 100 100 100 100 100 100  100 93,33 

17. 100 100 93,33 93,33 100 100  100 100 

18. 94,44 96,30 90 81,48 100 96,67 91,67 100 93,33 

 

ÖSSZESEN 

 

95,61 94,96 94,21 92,90 95,89 94,69 91,67 96,02 95,67 

*1-18-sorszám alatt a nevelőtestület tagjainak kompetencia értékei szerepelnek. 
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Értékelés 
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Jövőkép 
 

A kompetenciák értékelésénél látszik, hogy a nevelőstestület minden tárgykörben 90% feletti értéket ért el. Ez azt mutatja, hogy a pedagógusok 
jó szakmai szinten vannak, képzettségük megfelel az országos elvárásoknak, teljesítményük a gyakorlatban magas szinten van.  
Az új, bővült kompetencia kapcsán fedezhető fel a legalacsonyabb érték, vagyis „A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság 
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” meghatározásnál. Azonban mióta ez a 
kompetencia szerepel, még csak minősítés/értékelés került lezárásra, vagyis egy eljárás eredményéből nem lehet értékelhető következtetést levonni 
a nevelőtestület egészére vonatkozóan. 
A legmagasabb szintre a nyolcas kompetencia kapcsán futottak a statisztikai adatok, ez a „Kommunikáció és szakmai együttműködés, 
problémamegoldás” témaköre. Ebben teljesítettek legjobban a pedagógusok, ez arra enged következtetni, hogy 

 a szervezet külső- és belső konfliktusait jól kezeli, 
 jó az együttműködés a nevelőtestületben, a pedagógus és a pedagógiai munkát segítők között, valamint a szakemberekkel és a szülőkkel is 

megfelelő a csoportok óvónőinek együtt gondolkodása, munkája, 
 a pedagógusok az intézményi dokumentumokkal összhangban, a gyermekek nevelése, személyiségfejlődése érdekében alkalmazzák az 

együttműködés elveit és formáit. 
 az óvodapedagógusok érthetően és hitelesen kommunikálnak minden szinten, 
 szakmai megbeszéléseken elő tudják adni ötleteiket, azok mellett jól tudnak érvelni, de logikai összefüggések felvázolásával meg is lehet 

őket győzni, állásfoglalásuk mellett ki tudnak állni a realitások mentén, 
 a visszajelzésekre nyitottak, a segítő jellegű kritikát el tudják fogadni. 

Fejlesztésre szoruló területként lehet meghatározni a legalacsonyabb értéket elért négyes kompetenciát, „A tanuló személyiségének fejlesztése, 
az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség” 
témakörét. 
Ez a terület sem katasztrofális, hiszen a 90 százalékot majd három tizeddel meghaladja. Mivel ez a legalacsonyabb érték, itt érdemes a fejlődés 
részterületeit és módszereit meghatározni. 
A fejlesztés kijelölt részterületei: 

 a tanuló komplex fejlesztésének érdekében pedagógiai helyzet létrehozása, 
 a gyermekekben rejlő értékek feltárása, erősségeire alapozva személyiségének fejlesztése, a tehetség felismerése, annak 

kibontakoztatásának segítése, 



 

 

24 

 

 a gyermekek értékrendjének kialakítása, nem csak verbális úton történik, hanem példamutatással, bemutatással, élményeket nyújtó 
foglalkoztatással, cselekvésre késztetéssel, 

 csoporton belül a differenciálás lehetőségét kihasználva megteremteni az egyéni fejlődés lehetőségét. 
 

 

A fejlesztéshez szükséges eszköz és módszertár, technológia elsajátításához: 

 gyerekmentes időben (karantén, rendkívüli szünet pandémia esetén) online képzések keresése egyénileg, azokon részvétel, az ott hallottak, 

tanultak beépítése a napi munkába, megfelelő tudás esetén tudástranszfer nevelőtestületen belül (például szakmai napon előadás tartása), 
 továbbképzések keresése és azokon való részvétel a továbbtanulási tervvel összhangban, az intézmény lehetőségeit figyelembe véve, 
 egymásnál hospitálás, jó gyakorlat átadása intézményen belül, de telephelyek között (ez az intézmény átalakulása esetén hangsúlyos lehet, 

mivel olyan pedagógiai környezetbe kerülhetnek a dolgozók, ahol a gyakorlat részleteit még úgysem ismerik), 
 munkaközösség létrehozása a témában, gyakorlati útmutató elkészítése (nyomtatott és elektronikus formában, e-dokumentum intézményi 

honlapra feltölthető). 
 

Kiskunhalas, 2021. május 31-én 

 

Belső Önértékelést Támogató Munkacsoport 
 

 

 

 



 

 

 

 

5.) melléklet 

Ének-zene munkaközösség 

 

 

ÉVES MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

2020-2021 

 

Az ének-zene munkaközösség munkája elméletben az év elején meghatározott 
tervek szerint haladt. Sajnos, a tervezett öt foglalkozásból, csak az első 

foglalkozáson tudtunk találkozni, a többit a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva 

személyes találkozások nélkül tartottuk meg. 

Az első foglalkozáson (október 20-án) a bevezető után, kedvcsináló, éneklésre 

hívogató mondókákkal, dalokkal és ezek motiváló lehetőségeivel foglalkoztunk, 

majd három új dalos népi játékkal ismerkedtünk az őszi ünnepkör kapcsán. 
Végezetül három őszi népdal éneklésével zártuk a foglalkozást. 
Terveim szerint  az első foglalkozáshoz hasonlóan, a többi foglalkozás is 

ugyanilyen  elven működött volna, mely szerint az általam összeállított elméleti 
anyagot énekléssel és beszélgetéssel kiegészítve, a tapasztalatok megosztásával 
és a témakörhöz kapcsolódó új dalok tanulásával és népdalok gyűjtésével, 
éneklésével színesítettük volna. 

Amikor kiderült, hogy már nem találkozhatunk, akkor egy zárt facebook csoportot 

hoztam létre, melyen keresztül tudtuk tartani a kapcsolatot egymással. 
A második foglalkozás elméleti anyagát a téli ünnepkör témájában, az adventi 

készülődés, Luca napi népszokások, Betlehemezés és Újévi köszöntőből 
állítottam össze, hat dal ajánlásával, melynek a kottáit is lemásoltam, a könnyebb 

tanulás érdekében. Továbbá a belső hallás és a dallambújtatás témáját foglaltam 

össze, belső hallást fejlesztő játékokkal kiegészítve. 
A harmadik foglalkozásra a farsangi népszokások, alakoskodások és csúfolódók 

témakörében gyűjtöttem össze az anyagot, új dal ajánlásával és három vidám, 
farsangra aktuális népdal kottájával. Ezen kívül az óvodában használható 

hangszerekről, zenélő tárgyakról, és saját készítésű ritmushangszerekről tettem 

ajánlót a kolléganők számára. 
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A következő, negyedik foglalkozás témája az Anyák napi készülődés, és a 

pünkösdi ünnepkör volt. Az anyák napi megemlékezések témakörében, a 

hagyományos és attól eltérő megoldások megvalósításának elméleti anyagával 
foglalkoztunk, ezekre kaptak ajánlásokat a kolléganők. A pünkösdi ünnepkör 
népszokásait összegeztem, két új dal kottájával kiegészítve. Majd az alapvető 

mozgásos lépéseket és tánclépések formáit gyűjtöttem össze, a játékfűzések és 

gyermektánc tanításának szempontjait, és annak módszertanát összegeztem. 
Az ötödik foglalkozás témája a zenehallgatás funkciója, az érzelmi feltöltődés  

fontossága az óvodában. Törekedve a minőségi zenehallgatási anyag 

kiválasztására, az óvónői előadásmód, a hangszeres -és gépi zene bemutatásának 

igényességére. 
Majd összeállítottam egy népdalgyűjteményt, amit ugyan közösen szerettünk 

volna megtenni, de a pandémiás helyzet erre nem adott lehetőséget. Ezt az 

összeállítást bizonyára szívesen forgatják majd a kolléganők, hiszen mindannyian 

remekül és szeretettel énekelnek a csoportjaikba járó gyermekeknek. 

 

Az első foglalkozáson, a személyes találkozón még együtt elénekelhettük a 

betervezett dalokat, de a többi foglalkozás anyagát már a munkaközösség 

tagjainak  a feladata volt, hogy önállóan elénekeljék a dalokat, és ha tetszik nekik 

taníthatják a gyerekeknek is. 

A feladatokat a csoporton keresztül kapták meg a tagok.  

Az első feladat, a kedvenc népdalok felöltése volt a közös csoportba, melyeket 

öröm volt énekelni és meghallgatni. A következő feladat is a facebook csoportban 

teljesült, kérésemre az óvó nénik által készített ritmushangszerek képének 

feltöltését, vagy megvalósítható ötleteket vártunk egymástól, majd egy általam 

tanított énekes-táncos összeállítás felvételét küldtem a csoportba. 

Nagyon hiányzott a személyes találkozó, hiszen a közös éneklés örömét  nem 

lehet az interneten átélni, és a beszélgetések, tapasztalatok átadása is építette volna 

a közös munkát, de mégis remélem, hogy az elméleti anyagokat forgatva, a 

dalokat énekelve hasznosnak bizonyult az ének-zene munkaközösség munkája. 
 

Kiskunhalas, 2021. május 22. 

 

Csordás Istvánné  

munkaközösség vezető 



 

 

 

6.) melléklet 

Fejlesztőpedagógiai munkaközösség 

Éves beszámolója 

2020/2021-es tanév   
 

 

A Fejlesztő Műhely szakmai munkaközösségünk a 2020/2021-es tanévünk 

szeptemberében kilenc fővel alakult meg. Mivel mindenki önállóan választotta 

ezt a lehetőséget, érdeklődtek a téma iránt. Tagjai minden csoportból egy 

óvónő. 

 Munkaközösségvezető: Nagy-Czirok Anikó.  

Felsővárosi Óvodából:   Fenyvesi Erika,  

                                                       Rácz Erika,  

                                               Ésik Anita,  

                                               Halászné Magdi,  

                                               Szabó Erika,  

Vasút utcai Óvodából:   Vargáné Jolika,  

                                                      Hortiné Évi,  

Vackor Óvodából:   Faddiné Kriszti,  

 

Tiszteletbeli tagok, akik szintén bekapcsolódtak a gyűjtőmunkákba: Barnáné 
Márti és Rambaláné Timi. 
 

 Közös munkánk alapja a Munkaterv, amit a csoport tagjai megkaptak és 

rálátásuk lett az éves feladatainkra. Ezt mindenki elfogadta, eszerint 

haladunk előre feladatainkkal.  

 Fő célunk: A fejlesztési tervek írásához játékgyűjtemény készítése, 

továbbá a fejlesztési terv egységes arculatának megalkotása. 

 Zárt FB csoportot hoztam létre, ami minden fontos hírnek, kérésnek, 

kérdésnek a fóruma. Munkáinkat ide töltöttük fel, ahol azonnal látható volt 

mindenkinek.  
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 Öt foglalkozást terveztem a legfontosabb területekkel kezdve munkánkat. 

Az első félévben a mozgásfejlesztés, testséma, téri tájékozódás szerepelt 

témáink között. Második félévben a figyelem és az auditív észlelés 

következett. 

 Foglalkozások előtt játék gyűjtést végeztek a csoport tagjai a megbeszélt 

területen, ami a játékgyűjteményünk kiinduló alapja volt. 

 A gyűjtött játékokat foglalkozás után sorba rendezem nehézség vagy 

területek szerint, játékcímeket adtam nekik, és pontos leírással és 

eszközigénnyel táblázatba rendeztem. 

 

Az októberi első találkozásunk alkalmával igazi műhelyhangulat alakult ki, 

közösen ötleteltünk, mindenki játékajánlást tett, és többen elhozták megmutatni 

az adott témában oviban használt kézzel készített fejlesztő játékot. Beszélgetés 

során mindenki megoszthatta gondolatait a témában.  

 

A novembertől kezdődően a zárt csoportban folytattuk munkánkat, személyesen 

a COVID járványügyi helyzet miatt nem találkoztunk a tanév során. A 

gyűjtőmunka így is nagyszerűen ment, tartva a megbeszélt határidőt, ezek a 

játékgyűjtemények elkészültek, és mindenki hasznára fordíthatja a színes 

játékgyűjteményt. Az elkészült játékgyűjtemények a fejlesztési tervek írásához 

folyamatosan elérhetőek, nyomtathatóak minden óvodai csoportnak.  

 

Óvodánk átszervezése miatt másik fő feladatunkat félre tettük, a fejlesztési terv 

egységes arculatát nem kezdtük el elkészíteni, hiszen ahová tartozunk majd,  

azt a terv mintát fogjuk alapul venni a gyerekek fejlesztési tervének 

megírásához. 

 

Örömmel tapasztaltam, hogy nem ragadtak le társaim a régi sémáknál, hanem 

színes érdekes, ötletgazdag megoldásokat kerestek. Számomra ezt nagyon jó 

volt megtapasztalni. Munkamódszerünk hatékonynak bizonyult gazdag színes 

anyagot adhatunk a csoportoknak.  



 

 

3 

 

Egy spirálozott példányt minden óvodai csoport megkap majd, melyet Színes 

Világ címmel foghatnak kezükbe. Utalva egyben a gyermekek színes világára, 

és a játékok igazán színes voltára. 

 

Elmondhatom, hogy ebben a rendkívüli időszakban is lelkesedéssel 

szorgalommal vettek részt társaim a munkafolyamatban. Aktív, nagyszerű 

óvónőkkel dolgozhattam együtt.  

 

Kiskunhalas, 2021. május 27 

Nagy- Czirok Anikó 

munkaközösség vezető 

 
 

 

 

 



 

 

 

7.) melléklet 

Weblapszerkesztői beszámoló 

2021.május 

www.szazszorszepovik.lapunk.hu 
 

Weblapunk életkora: 9 év 170 nap (2021. május 31-ig). Látogatók száma 123.805. 

2020. szeptember óta a mai napig honlapunkon 140 cikk jelent meg. A pandémia 
miatt talán még nagyobb jelentősége van a szülők tájékoztatásának, különösen a 
Csipkeházi óvodában, ahol a szülők be sem jöhetnek az épületbe. De úgy tűnik, 
hogy a szülők érdeklődése is nagyobb, mert az október, november és december 
hónap a tavalyi tanév bármelyik hónapjánál magasabb nézettséget mutat.  
 

Gyakran figyelemmel kísérem a napi látogatók számát. Ez nagyon szélsőséges 
értékeket mutat: 5-10-től 505-ig előfordult azok száma, akik egy-egy nap 

ellátogattak honlapunkra.  
 

A cikkek száma az óvodák nagyságával majdnem arányos. A Vackor oviról került 
fel a legkevesebb, ők vannak a legkevesebben, így a programjaik száma is 
kevesebb. A többi cikknek kb. 1/3-a olyan, ami mindhárom óvodát érinti. A 
Felsővárosinak kicsivel több cikke került fel, mint a Csipke Ovinak. 
 

Továbbra is a Facebook a leggyakoribb behívó oldal, a második félévre elérte a 
100 %-ot. Ezért kérünk mindenkit, hogy a cikkeket tegyétek fel a zárt 
csoportokba. 

 

Mivel a pandémia miatt a programunk kevesebb volt, így igyekeztünk inkább a 
hétköznapokból többet mutatni a szülőknek. Bemutattuk az óvodákban lezajlott 
projekteket. A járvány miatti minden intézkedésről is itt olvashattak. 
Megmutattuk a szülőknek azt is, hogy a gesztenye mennyi játéklehetőséget 
tartogat (jó lenne tudni, hogy hányan hasznosították ezeket az ötleteket, mert 
visszajelzést erről sajnos nem kaptunk). Híreket adtunk a sikeres karácsonyi 
vásárokról is. A több napos projektekről igyekeztünk minél többet megmutatni. 

Mivel a farsangunk az idén szülők nélkül zajlott, így itt tudósítottuk őket az ünnep 
sikerességéről. A pandémia miatt nem tudtunk bemutatkozni leendő 
óvodásainknak, ezért honlapunkon mutattuk be óvodáinkat. A beiratkozásról is itt 
értesítettük az érdeklődőket. 
 

A Vendégkönyvben mindenkinek van lehetősége véleményét megírni akár 
névtelenül is. Sajnos nagyon ritkán olvashatunk itt szülői véleményeket, 
javaslatokat, ötleteket, pedig ez könnyítené munkánkat. Ebben a tanévben 3 
bejegyzés van, mindhárom dicsérő szavakat tartalmaz Mindenképpen a szülők 
megelégedettségét szeretnénk elérni.  

http://www.szazszorszepovik.lapunk.hu/
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A kérdőívekben is olvashatjuk a szülők véleményét. Mindhárom csoportban 
nagyon pozitív a szülők hozzáállása. A Tulipán csoportban egy, a Pillangóban 
ketten válaszolták, hogy nem olvassák a honlapot, a Maciban nem volt nemleges 
válasz. 4-5 kérdőívben volt, hogy csak néhány cikket olvasnak és legtöbben 
viszont állandóan figyelemmel kísérik a honlapot. Néhányan írásban is 
véleményezték és ilyeneket írtak: pozitív, bőséges, hasznos, naprakész, jól 
tájékoztatnak. Ketten több képet szeretnének látni. 
 

Egy kis érdekesség arról, hogy mikor volt a legtöbb látogató. Szeptemberben és 
októberben a befizetés jelent meg azon a napon, amikor a legtöbben ránk 
kattintottak, valamint októberben ekkor értesülhettek arról is, hogy két 
kolléganőnk édesanya lett. Novemberben három napon is kiemelkedő olvasó 
szám volt. Az egyik nap a karácsonyi vásár előzeteséről és a Dobiás zenekar 
koncertjéről olvashattak, a másik napon a Csipke ovi zsilipelése volt a téma, a 
harmadik magas létszámú napon pedig a pedagógusok teszteléséről szólt a cikk. 
Decemberben pedig a Felsőváros ovi fertőzéssel való érintettségéről szóló cikket 
olvasták el legtöbben. Januárban pedig az iskolai felmentésekről szóló 
tájékoztatónak volt a legtöbb érdeklődője. Februárban arról értesítettük a szülőket, 
hogy mégsem zárunk be március 8-án továbbképzés miatt. Később kiderült, hogy 
akkor mégis bezár az ovi. Márciusban az óvodák bemutatkozásának volt legtöbb 
olvasója. Tehát elmondhatjuk, hogy itt is a járvánnyal kapcsolatos cikkek több 
érdeklődőt vonzanak.  
 

 

Kiskunhalas, 2021. május 30. 

 

 

 

Varga Ferencné 
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Weblapszerkesztői beszámoló 2021. május 22. 

www.felsoovi.lapunk.hu 

 

Felsővárosi Óvoda weblapjának életkora: 10 év 85 nap. Az összes weblap látogatás száma: 
181561. 

A weblapot nem csak Magyarországról látogatják. A statisztika szerint ezekből az országokból 
kerestek rá a weblapra: 
Nyelv, ország %   

hu 
 

Hungarian (Magyarország) 91.6%  

en-us 
 

English (United States) 4.7%  

en 
 

English 1.7%  

de 
 

German (Germany) 1.1%  

en-gb 
 

English (United Kingdom) 0.8%  

 

A weblapunkra nem csak a www.felsoovi.lapunk.hu címen keresnek rá, hanem 5 másik 
internetes oldalról is irányítódnak át a látogatók. Ezekről az oldalakról érkeznek legtöbbet a 
weblapunk keresői: 
Behívó oldal találat %   

 www.facebook.com 40 87.0%  

 hu.pinterest.com 2 4.3%  

 www.google.com 2 4.3%  

 pinterest.com 1 2.2%  

 www.kiskunhalas.hu 1 2.2%  

Összes találat: 46   

 

A facebook a legelterjedtebb információs oldal, ebből is látszik, hogy sokszor a facebook által 
kerülnek a látogatók a weblapunkra. 
A 2020/21 tanév második félévében, 2021 februártól, 2021 május 22-ig 31 cikk íródott csak a 
Felsővárosi óvodában zajló eseményekről. A cikkeket írta Ésik Anita óvodapedagógus és 
Barnáné Szabó Mikor Márta intézményvezető. 
A tanév második félévében a leglátogatottabb hónap a február volt, 49-en kerestek rá a 
weblapra.  

Megállapítható, hogy az óvodába járó családok használják a weblapunkat, igaz változó 
nézettséggel, de van rá igény.  
Az intézményben személyi változások voltak. Ezek a weblapon is frissítve lettek.  

A cikkek tartalma az óvodában zajló programokról, projektekről, kirándulásokról és egyéb 
tartalmas tevékenységekről szólnak, amelyek a pozitív szakmai munkát mutatják be.  
A képek, beszámolók, cikkek mindig időben érkeztek a kollégáktól. Passzív csoport nem volt 

a weblapon az elmúlt félévben.  
Weblapunk naprakész, aktuális. 
2021 második félévében a Látogatók könyvében hozzászólás nem volt.  
 

Kiskunhalas, 2021, Május 22. 

Ésik Anita – weblap szerkesztő 

  

http://www.felsoovi.lapunk.hu/
http://www.felsoovi.lapunk.hu/
http://www.facebook.com/
http://hu.pinterest.com/
http://www.google.com/
http://pinterest.com/
http://www.kiskunhalas.hu/
http://felsoovi.lapunk.hu/?ho=2021_01&do=stat&m=language
http://felsoovi.lapunk.hu/?ho=2021_01&do=stat&m=language
http://felsoovi.lapunk.hu/?ho=2021_01&do=stat&m=language
http://felsoovi.lapunk.hu/?ho=2021_01&do=stat&m=language
http://felsoovi.lapunk.hu/?ho=2021_01&do=stat&m=language
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Óvodánk szeptemberben a megszokott nevelési év szerint nyitotta meg kapuit a 

gyermekek előtt.  

Megkezdődött a kiscsoportosok beszoktatása, illetve a már óvodába járt gyermekek 

visszaszoktatása az óvodába.  

 

Maci csoport:  kiscsoport  csoportlétszám 23 fő 

Pillangó csoport: kis-középső csoport  csoportlétszám: 24 fő 

Tulipán csoport: nagycsoport   csoportlétszám: 19 fő 

 

Nem sokáig élvezhettük az óvodai élet megszokott kereteit, hiszen októberben a 

koronavírus miatt szabályokat kellett bevezetnünk. 

Október 01. napjától kötelező reggeli lázmérés vette kezdetét.  Érkezéskor minden 

gyermeknek és dolgozónak meg kellett mérni a testhőmérsékletét. 

Napjainkat igyekeztünk a megszokott mederben élni, de már megjelent a koronavírus. 

Október 01-én köszönthettük Szemerédiné Fejes Regina kolleganőnket, aki a Pillangó 

csoportba érkezett Hortiné Évi társának. Regina gyakornokként kezdte meg munkáját 

és az idei tanévben fog minősülni Ped. I. fokozatba. Mentora: Rambaláné Kovács 

Tímea  

Októberben az Állatok világnapja keretén belül a Tulipán csoportos gyermekek 

ellátogattak a Beka völgybe, ahol egy EFOP pályázat keretében madár és hüllő 

megfigyelésen vehettek részt. Megismerkedtek a lombkoronában fészkelő 

madarakkal, madárgyűrűzésen vettek részt. A vizek lakóival: sikló, béka, gyík, pókok, 

halak is közelebbi ismeretséget kötöttek. 

Október elején a Waldorf iskola két pedagógusa látogatta meg a Tulipán csoportos 

(nagycsoportos) gyerekeket. A bő félórás foglalkozás alatt a gyermekek angol nyelvű 

dalokkal és mókás játékokkal ismerkedhettek meg.  A gyerekek nagyon élvezték Jason 

és Dávid játékát. 

Még ebben a hónapban jótékonysági gyermekruha gyűjtési akciót hirdettünk az 

óvodába járó gyerekeknek. 

Október 19.-30-ig szerveztük óvodai közös projektünket „Mesélő fák, suttogó levelek” 

címmel. 

A Pillangó és Tulipán csoportos gyermekek kirándultak Sóstóra, ahol az őszi erdőben 

tettek egy kirándulást. Sok-sok ilyen alkalomra van szükség, hiszen a gyermekek 

nagyon élvezték a természet közelségét, a levelek, termések gyűjtését.  
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A szülők is aktív résztvevői voltak a projekt két hetének. Szebbnél szebb alkotások 

készültek otthon, amit büszkén hoztak be a gyermekek az óvodába. 

A projektet Dóbiás Péter és zenekarának előadása zárta, melyet bálunk bevételéből 

finanszíroztunk. 

A gyerekek nagyon élvezték az előadást, az óvónők véleménye megoszlott az 

előadást illetően. 

Október hónapban Csanádi Lajos gazda segítségével a nagycsoportosok elvetették 

az őszi búzát és dughagymát a veteményeskertbe.  Folyamatosan figyelemmel kísérik 

a növények növekedését, gondozzák, locsolják a kis növényeket. Levendulát, mentát, 

kakukkfüvet, bazsalikomot is ültettünk a kis kertbe. Célunk, hogy minél több 

fűszernövényt ültessünk, amivel megismerkedhetnek a gyermekek is.  

November hónapban részt vettünk a Felsővárosi óvoda által szervezett 

rajzpályázaton. Témája: A Varázslatos karácsony. 

Nagyon sok (10) gyermek készített rajzot a pályázatra, melyet a Felsővárosi óvodában 

állítottak ki kolleganőink. Sajnos a vírushelyzet miatt nem tudtunk elmenni és 

megnézni a kihelyezett rajzokat, és a gyerekek, szüleikkel együtt nem tudtak részt 

venni az értékelésen. Öröm volt számunkra, hogy Dózsa Erika személyesen jött át 

csoportunkba és adta át a jelképes kis ajándékokat a rajzot készítő gyermekeknek. 

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a pályázaton, hiszen a gyermekeknek sokat 

jelent, ha apróságokkal jutalmazzák készülődését. 

November elején kezdtük el az Adventi vásárra való készülődést. Fahasábokat 

gyűjtöttünk a szülőktől. Köszönjük Márti aktív részvételét, aki sok-sok fahasábot hozott 

az óvodába. Ezeket festettük ki, manó, hóember, Mikulás formára.  Célunk pénz 

gyűjtése volt, mivel jótékonysági bálunkat az idei tanévben nem tudjuk megrendezni. 

A kollektíva aktívan vett részt a rönkök festésében, díszítésében.  A szülők árulták az 

elkészített rönköket. Bevételünk 145.000FT volt. Köszönjük az óvónők aktív 

részvételét a munkában.  

November elején az óvónők kérésére bevezettük a zsilipelést. Az óvónők vállalták, 

hogy reggel ők veszik át a gyermekeket, és délután is aktívan részt vesznek a 

gyermekek hazabocsájtásában. Ezzel is csökkentve a szülőkkel való találkozást. Erre 

az intézkedésre azért volt szükség, mert a szülők nem tartották be a maszkviselés 

szabályait. 

December hónap is eltérően telt a megszokottól. 
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A Mikulás várás, készülődés a Mikulásra az előző évekhez képest másként történt. 

Mivel a Mikulás személyesen nem jelenhetett meg óvodánkban, igyekeztünk a 

varázslatot megteremteni. Naponta egy-egy Mikulás levél várta a gyermekeket, 

amiben leírta a Mikulás mit látott, mivel volt megelégedve, miben kellene változni a 

gyermekeknek. Az adott napon „csak átsuhant az óvoda felett” és ledobta kis 

csomagjait a gyerekeknek. Úgy érzem sikerült a varázslatot, a misztériumot 

megteremteni, és a gyerekek nem érezték a Mikulás hiányát.  

December hónapban kezdődött a nevelőtestület COVID szűrése. Két alkalommal 

szűrték a nevelőtestület tagjait. Minden dolgozó részt vett a szűrésen, mind két 

alkalommal negatív eredmények születtek. 

A karácsonyi készülődés, ráhangolódás az ünnepre, szintén a vírushelyzet jegyében 

telt. Az óvónők igyekeztek csoportszinten megvalósítani a ráhangolódást az ünnepre, 

ajándékok kiosztása csoportonként más-más szisztéma szerint történt. 

Nehezítette helyzetünket, hogy egyik kolleganőnk november 18-tól január 04-ig 

táppénzen volt pozitív Covid teszt miatt. Helyettesítését pedagógiai asszisztensünk 

Almásiné Csilla látta el.  

A gond akkor kezdődött, amikor még egy kolleganőnk kényszerült táppénzre. 

Helyettesítését csak úgy sikerült megoldani, hogy megkértük azokat a szülőket, akik 

otthon vannak, hogy ebéd után vigyék el gyermekeiket. Így sikerült megoldani a 

délutáni pihenést is.  

Szomorú hír volt számunkra, hogy a fenntartó a 2020 évre nem adott a dolgozóknak 

jutalmat. Igaz, hogy nem sok pénzről van szó, de a vírushelyzet miatt, a sok-sok plusz 

munka, helyettesítés miatt, úgy érzem egyes kolleganőim megérdemeltek volna egy 

kis kereset kiegészítést év végén.  

A két hét „Téli Szünet” remélem igazi pihenés, feltöltődés volt minden kolléga számára.  

A január hónapra tervezett, már hagyományosnak mondható Versmondó délután 

megszervezése is elmaradt.  

Arra kérném a nagycsoportos óvó néniket rendezzenek saját csoportjukban 

versmondó színházat. A gyerekek tanuljanak otthon szüleikkel kis tavaszi verseket, 

amit elmondhatnak a csoport előtt. Így ha nem is közösen, de csoportonként 

megvalósulhat a versmondás. 

Az első félévről összességében elmondható, hogy semmi nem a megszokott módon 

történt. 
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Rugalmasnak kellett lenni a pedagógusoknak, hogy tudjanak alkalmazkodni a kialakult 

új helyzetekhez, gyors reagálást, néha újra tervezést igényelt egy-egy program. 

Nem volt lehetőségünk vendégül látni nyugdíjasainkat, nem volt közös Mikulás 

bábozás, ami nagyon hiányzott az eltelt félévben. 

A szülői értekezletet PPT formájában tartotta meg a Tulipán és Maci csoport. A 

Pillangó csoport az őszi szülőértekezletet az udvaron tartotta meg, de a februári 

értekezletet már csak PPT formájában tudják megszervezni. 

Október óta nem volt munkatársi értekezletünk sem, amit úgy gondolom át kell 

gondolni, hiszen nagyon hiányoznak ezek a megbeszélések. 

Azért jó hír is volt a félévben, hiszen tálaló konyhánk teljesen új bútort kapott, 

köszönhetően Márti kitartásának. A dajka nénik megújult, szép környezetben 

folytathatják munkájukat. A középső csoportba pedig 30 db gyermekszéket sikerült 

vásárolni. 

Február hónapban minden csoport megtartotta Farsangi mulatságát, ezt követően 

pedig elűztük a telet. Az óvoda udvarán közösen készítettük el a Kisze-bábot, melyre 

szalagokat tűztünk. A szalagokra azokat a rossz dolgokat írtuk fel, melyeket el 

akartunk égetni.  

 

Február elején osztottuk ki a szülők részére az elégedettségi kérdőíveket, melyet 

minden csoport óvónénije gyűjtött össze és összesítette csoportjának. 

A tagintézmény összesítését elkészítettem, mely az 1 sz. mellékletben található. 

A szülők nagyon elégedettek az óvodában folyó nevelő, oktató munkával. A 

gyermekek örömmel jönnek, és jól érzik magukat az óvodában.  Ismerik és betartják a 

csoportok szokás-szabályrendszerét. Úgy érzik gyermekük sokat fejlődött az 

óvodában. Elegendőnek tartják az óvodában szervezett programokat. 

A szülői értekezleteken aktívan részt vesznek, azokat tartalmasnak, hasznosnak vélik. 

Természetesen minden csoportban van egy olyan szülő, aki kevésbé elégedett az 

óvónők munkájával, de összességében ez nem releváns tényező. 

 

Március 8-án óvodánk a vírushelyzet miatt bezárta kapuit.  Két kolleganő Covid tesztje 

lett pozityív, ezért két hét karanténba kerültek, illetve a nevelőtestület nagy része is 

táppénzre kényszerült. Emellett bejártunk dolgozni. Ez az időszak jó lehetőség volt a 

sok-sok adminisztráció elvégzésére.  
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Sikerült a csoportokat is átpakolni, a dajka nénik elvégezték a fertőtlenítést, 

nagytakarítást így mindenki új helyen várta a visszatérő gyermekeket. 

A zárt facebook csoportokon keresztül igyekeztek az óvónők tartani a kapcsolatot a 

gyerekekkel, a családokkal. Ajánlásokat, feladatokat, játék és mese ötleteket küldtek 

a gyerekeknek. 

Sajnos néha azt éreztük, hogy csak küldjük az anyagot, de visszajelzést nem kapunk. 

Minden csoportban volt 2-3 aktív szülő, aki igyekezett képekkel, kis beírásokkal tartani 

a kapcsolatot, de a döntő többség csak a tetszik gomb megnyomásával tudatta, hogy 

látta a beírásokat. 

Az óvodai beíratkozások is a pandémia ideje alatt történtek meg. Nagy öröm 

számunkra, hogy idén is túljelentkezés volt óvodánkba, ami azt bizonyítja, hogy a 

szülők örömmel választják ezt az intézményt. 

Április 19.-én nyitotta meg kapuit óvodánk a gyermekek előtt. A zsiliprendszer 

működése mellett fogadtuk a gyermekeket. 

A Föld napja projekt keretében csoportonként vásároltunk virágokat, melyeket 

elültettünk óvodánk udvarán. 

Az Anyák napi ünnepség rendhagyó módon, a megszokottól eltérően történt. A 

csoportokban az óvónénikkel elkészítették a gyermekek az ajándékokat, megtanulták 

a verseket. Az apukák részére írt levélben kértük meg az apukákat, hogy segítsenek 

gyermeküknek az ajándékok átadásában, a versek elmondásában.  

Az anyukák visszajelzése azt igazolja, hogy az apukák nagyon ügyesen megoldották 

ezt a feladatot, és sikerült meghitt pillanatok között átadni az ajándékokat. 

A madarak és fák napja alkalmából ellátogatott hozzánk a Madárbarát egyesület, akik 

egy kis cinegét hoztak el hozzánk. Emellett békát, ebihalat, teknőst, gyíkot és 

vadászgörényt ismerhettek meg a gyermekek. 

A nagycsoportosok búcsúztatása sem a megszokott módon történt. 

Délelőtt a gyerekek a csoportoktól, az itt dolgozó óvónéniktől és dajka néniktől 

búcsúztak el. Délután egy rövid kis műsor keretén belül pedig a szüleik jelenlétében 

köszöntek el egymástól és óvónénijeiktől. Természetesen szigorúan maszkban 

vehettek részt a szülők ezen az ünnepségen. 

Tapasztalatunk szerint nagyon jól sikerült ez a délután és bőven elég volt a 30 perces 

időtartam. 
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Bál pénzünkből a kiscsoportos udvarrészre egy mozgásfejlesztő játékot vásároltunk, 

melyet a kicsik nagy örömmel használnak.  A nagy-és középsős udvarrészre egy Ninja-

szettet vásároltunk, amit a jó idő beköszöntével teszünk ki az udvarra. 

Óvodánk nagy változás előtt áll, hiszen az átszervezésnek köszönhetően 2021. 

augusztus 1. napjától a Százszorszép Óvodák megszűnik és a Vasút utcai óvoda a 

Napsugár Óvodákhoz fog tartozni.  Nagy a bizonytalanság, hiszen nem ismerjük az új 

óvoda programját, nem tudjuk, hogyan kezdjük a következő tanévet. Reméljük minél 

előbb választ kapunk kérdéseinkre. 

 Két kolleganőnktől is el kell búcsúznunk az átszervezés miatt, ami szomorú hír. Itt is 

szeretném megköszönni vezetőnk Barnáné Márti áldozatos, fáradhatatlan munkáját, 

és Németh Dóra óvodatitkár munkáját. 

 

Örömhír, hogy két kolleganőnk az aktív, ledolgozott évek után nyugdíjba vonul. Nagy 

öröm számunkra, hogy nevelőtestületünket erősítették, hogy aktív munkájukkal, 

ötleteikkel, lelkesedésükkel vitték óvodánk jó hírnevét. 

Köszönjük neki az együtt töltött éveket és boldog, tartalmas, nyugdíjas éveket 

kívánunk számukra. 

 

Kívánok mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést és feltöltődést a következő tanévre. 

 

Kiskunhalas, 2021.május 31-én 

 

 

Rambaláné Kovács Tímea 

intézményvezető helyettes 

 

 

 

 



 

 

 

9.) melléklet 

Felsővárosi Telephely 

 

2020 – 2021-es tanév munkájának értékelése 

tanév záró értekezletre 

 
Eddig megvalósult jeles napok, rendezvények, projektek, események eredményei, 
tapasztalatok. 

Szeptember hónapban elkezdődött az új óvodások beszoktatása a szilva, alma, körte 
csoportokban, többségük családból, bölcsödéből érkezett, de voltak, akik másik óvodából 
iratkoztak intézményünkbe. Az év első szülőiértekezletei zökkenőmentesen megtörténtek 
minden csoportban, két alkalommal a szabadtérben találkoztak a szülők és nevelők. 
A Tűz és Munkavédelmi oktatás személyes jelenlét nélkül zajlott le. Az oktatási anyagot 
minden kolléga megkapta, tanulmányozta és helyesen kitöltötte a munkavédelmi tesztet. 
Október 13-án megtartottuk az éves Tűzriadót az időjárásnak megfelelően. 
Európai autómentes napon vettek részt a körtecsoportosok a város főterén, ügyességi 
játékokban, feladatokban próbálhatták ki tudásukat, rátermettségüket. Vöröskeresztes 
bemutatót tekintettek meg, ahol láthatták és ki is próbálhatták a balesetet szenvedett sérült 
ellátását, újraélesztését. Tapasztalással teli nap volt ez számukra. 
Mozgás, labda és ügyességi játékok délutáni foglalkozás indult intézményünkben a 
nagycsoportos korosztály számára Velez Attila szakedző vezetésével a műfüves pályán, mely 
program nyitott mindhárom óvoda részére. A hideg idő beálltával a Szilády RFC fedett pályáján 
tartják a foglalkozásaikat. 
A Mocorgó és Tudóska tehetségműhely is megkezdte munkáját az ősz elején, azonban a 
fokozódó vírus veszély miatt a foglalkozásokat fel kellett függeszteni, melyek jelen helyzetben 
is függőben vannak. 
Az állatok világnapján különleges élményben volt részük a szamóca csoportosoknak. EFOP 

pályázat keretében szervezett madár- és hüllő megfigyelésen vehettek részt a gyerekek. Páratlan 
élmény volt a közös madárgyűrűzés és ismerkedés a lomkorona szárnyas lakóival, őszapóval, 
füzikével, barátposzátával, cinegével. A vizek élővilágába is betekinthettek az érdeklődők, a 
bátrak pedig siklót, gyíkot is simogathattak. Páratlan élmény volt felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt. 
Élményszerző séták alkalmával az óvoda valamennyi csoportja szívesen kimozdult az öreg 
falak közül a környék érdekességeit, játszótereit, piacot felfedezve. Nagyon büszkék vagyunk 
a kiscsoportosainkra, akik már október hónapban még a beszoktatás időszakában, kihasználva 
a szép őszi időt, összekapaszkodva kimerészkedtek a nagyvilágba.  
Gesztenyefáink áldásosnak bizonyulnak minden évszakban, de leginkább ősszel örülnek a 
gyerekek a sok földre pottyant termésnek. Gyűjtik, szedik játszanak és barkácsolnak belőle 
kicsik és nagyok. A kollégák is sokféle kinti és benti játékot kezdeményeznek belőle az 
apróságok nagy örömére. A fel nem használt gesztenyéből gyűjtést szerveztünk októberben, 
ugyan a termés kevés volt, de ennek ellenére 15. 000 forintot gyűjtöttünk. 
Az őszi időszakban Dóbiás Péter, Kecskemét város elismert zenetanára és művésztársai két 
alkalommal tudtak ellátogatni hozzánk a Mesélő dallamok és a Barangolás hangszerországban 
programsorozat keretében. Bár csak a szabad levegőn élvezhettük az előadásaikat, mégis színt, 
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élményt hoztak életünkbe. A zene és az ének szeretetét palántázzák el minden szereplésük 
alkalmával. 
Megtörtént az őszi vetés az óvoda kiskertjében Csanádi Lajos gazda segítségével őszi búzát és 
dughagymát ültettek a gyerekek az óvodakerti program keretében, mely egy olyan öko 
szemléletű nevelési-oktatási tér, ahol az ovisok a zöldségnövények termesztési, gondozási 
munkáiban tevékenyen vehetnek részt. 
Októbertől digitális lázmérés kezdődött az intézményben. 
Csoportszintű projektek zajlottak az éves ütemterveknek megfelelően, mint a „Tök jó” hét, a 
tök témát változatos formában dolgozták fel a gyerekek életkori- és képesség béli 
fejlettségüknek megfelelően. Hasonló módon több hetes projektek az „Őszi termények” vagy 
az ősz, az állatok stb. témák. A kollegák élve módszertani szabadságukkal, egyéni 
rátermettségükkel, szaktudásukkal érdekes, hasznos tevékenységekkel különbözőképpen 
dolgozzák fel az anyagokat. 
A Márton napi projekthét az oviban, szintén csoportszintű projekt keretében történt, mely 
alkalommal minden csoport fotókkal dokumentálta a napi tevékenységeiket. s az így összegyűlt 
galériából webszerkesztőnk Ésik Anita készített egy videóvetítést, ami megosztásra került az 
óvoda weboldalán, majd a szülői facebook csoportokban is. 
Rajzpályázatokon vettek részt az alkotni szerető nagycsoportosaink több alkalommal is! A 

MERKBAU Zrt „A mi kabalánk” címmel meghirdetett rajzpályázatának óvodai 
csoportnyeremény 3. helyezettje a Felsővárosi óvoda-Körte csoportja lett. Majd a Kiskunsági 
Nemzeti Park „Madárvonulás gyermekszemmel” című rajzpályázatán is sikeresen szerepeltek 
a gyerekek, itt az első, a harmadik és a különdíjas helyezést érdemelték ki a körte csoportos 
kislányok. Szívből gratulálok a gyerekeknek és a lelkes, fáradtságot nem sajnáló felkészítőknek 
Szőkéné Pataki Marikának és Ésik Anitának. 
A Vasút utcai Óvoda jótékonysági gyermekruhagyűjtési akciójához csatlakoztunk, a hátrányos 
helyzetű gyermekek és családjaik megsegítésére. Szép számmal gyűltek össze a csomagok, 
melyeket az adventi időszakban juttattunk el karbantartónk /Farkas József/ segítségével 
tagintézményünkbe. 
Varázslatos karácsony címmel hirdetett városi szintű rajzpályázatot a Felsővárosi Óvoda, 
melyre a város összes intézményéből vártuk a beérkező pályamunkákat. Alkotás szép számmal 
érkezett, de csak a Felsővárosi és a Vasút utcai óvodából kaptunk rajzokat. Ennek okát a 
megszaporodott pályázási lehetőségben, illetve az éppen kialakult egészségügyi helyzetben 
láttuk. Ugyan a hagyományos díjkiosztó és galéria megtekintés nem valósulhatott meg, de az 
érdeklődők virtuális galériában tekinthették meg a díjazott műveket. Az oklevelek és ajándékok 

is eljutottak a gyerekekhez egy köszönő és gratuláló levél kíséretében, így kompenzálva az 
ünnepélyes díjátadót. 
November 3-tól rendkívüli jogrend lépett életbe az intézményekbe! A szülők csak orrot-szájat 
eltakaró maszkban és korlátozott számban léphetnek be az intézménybe. A külön 
foglalkozások, tehetségműhelyek munkáját felfüggesztettük, külső előadókat nem fogadunk, 
nyílt napok elmaradtak. Elmaradt a hagyományos rajzpályázati díjkiosztó, a karácsonyi 
nyugdíjas találkozó és vacsora is. A fogadóórákat személyes találkozással még megtartottuk, 
illetve telefonon, Messengeren értekeztünk a szülőkkel, ami ebben az újszerű szokatlan 
formában is jól működött. 
Jótékonysági adventi vásárt rendeztünk november 23-27-ig, melyet, mint annyi mást, a 
járványhelyzet megnehezített. Minden csoport készült kedves, gyermekeknek való az ünnep 
hangulatát megidéző portékával.  
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Egy adakozó, alkotó édesanya pedig két festményt ajánlott fel árverezésre a gyermekek javára. 
Sajnos képek még nem találtak gazdára, de talán majd a következő jótékonysági 
rendezvényünkön.  Az értékesítést szabad térben szerveztük szülői segítséggel és egy óvónő is 

árult szabadidejében; egy délutánt kivéve, itt a kolléga eltért a megbeszéltektől. A vásár a 
körülményekhez képest jól sikerült, 75.000 forintot gyűjtöttünk. 
A Mikulás várást ebben a tanévben is izgalmakkal teli, misztikus időszakká varázsoltuk a 
gyermekek számára. December 4-én minden kiscsizma megtelt ajándékkal a csizmalakók nagy 

örömére. A városi Mikulással nem találkozhattak személyesen a gyerekek, így a Halas televízió 
felhívására verssel, rajzokkal, dalokkal készültünk, majd mindezt emailen videó és kép 
formátumban továbbítottuk. A felvételeket a két ünnep között a Napi Mozik című műsorban 
vetítették le.  
A karácsonyi és adventi óvoda szintű projektünk megálmodója és megvalósítója a Körte csoport 
volt. Igényes projekttervet készítettek és adtak közre a kollegáknak, melyből mindenki a 
korcsoportjának megfelelően tervezhetett. A hagyományokra építve minden csoportban 
elkészültek az adventi koszorúk és naptárak, a gyermekekkel közösen Luca búza ültetés és a 
pogácsa sütés is megtörtént. Hétfőnként fellobbantak a lángok az adventi gyertyákon és 
ünnepváró versekkel, dalokkal, történetekkel gazdagodtak a gyerekek. A Luca napi kotyolás és 
a betlehemes játék, melyet videóra rögzítettek a körte csoportosok sikeres volt, felkészülve arra 
a lehetőségre, hogy a személyesen nem tudják előadni az óvodai közösségnek. Azonban az 

időjárás kedvezőnek bizonyult és szabadtérben ízelítőt kaptunk a Luca napi kotyolásból, 
jókívánságokból és a karácsonyt megidéző betlehemesből. December 18-án került sor a 
Madarak karácsonyára, amikor az óvoda apraja, nagyja madáreleséggel díszítette fel udvarunk 
fáit, bokrait így gondoskodva kis barátainkról a madarakról.  A kolleganők és a gyerekek sokat 
készültek és nagyon szépen szerepeltek, a projekt elérte célját. Köszönjük nekik a színvonalas 
munkát. 
Újévi köszöntőkkel vette kezdetét az újesztendő. A körte és szamóca csoportos gyerekek a 
felsővárosi kistemplomba is ellátogattak, ahol a helyi plébános fogadta a gyerekeket, akik még 
megcsodálhatták a felállított betlehemet a háromkirályokkal.  
Január 22-én a körte csoport versmondó délelőttel ünnepelte a Magyar Kultúra napját, a 
nagycsoportosok otthon és az oviban tanult versekkel szerepeltek ezen a napon, bizonyságot 
téve bátorságukról, előadókészségükről. Gratulálunk nekik és felkészítőiknek. 
Január 25-29-ig a szamóca csoport óvodaszintű projektje zajlott, az „Egészséges, mint a makk! 
címmel. A projekthét célul tűzte ki az egészségtudatos életmód megalapozását, a gyermekek 

ismereteinek bővítését az egészségmegőrzés területén. Tudatosítani kívánta a gyermekekben, 

hogy aktív szerepük van egyéni jólétük és egészségük megőrzésében a testükre és mentális 
állapotukra pozitív szokások és életmód kialakításával. A témát mesekeretbe ágyazva, Makk 
Marci az egészséges makkgyerek és Évike a testét, étkezését, mozgását elhanyagoló kislány 

szerepébe bújva vezették be az óvodapedagógusok. A gyerekeket aktív részeseivé tették a mese 
befejezésére, miként alakuljon át a lusta és piszkos kislány, hogy az óvodai farsangi bálon 
tündérnek öltözhessen. Feldolgozásra került a tisztálkodás, étkezés és mozgás az életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Naponta fotók és rövid híradás formájában a szülők is betekintést 
nyertek a projekthét eseményeibe, mely webszerkesztőnk Ésik Anita és pedagógiai 
asszisztensünk Fenekes Tünde segítségével valósulhatott meg. Köszönjük mindenkinek az 

aktív közreműködést, melyet a projekthét alatt tanúsítottak. 
A második féléves szülői értekezletek minden csoportban online formában, a fogadóórák 

személyesen vagy telefonos konzultáció formájában megtörténtek. 
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Farsangi jelmezbe bújtak a gyerekek február elején megrendezett csoportszintű projekthét 
utolsó napján, mely zárta a különböző tevékenységekkel és hagyományokkal tartalmasan 
megtöltött időszakot. A kiszebáb égetés az óvodánkban február16-án zajlott, gyorsan lángra 

lobbant a KISZE míg a gyerekek hangos énekléssel, zajjal üldözték el a telet, a hideget. 
A tavasz első napsütötte napjai kicsalogatták a csoportokat, kisebb-nagyobb sétákra az óvoda 
környékén. Szilvácskák virágokat lestek, körték Dong-ér csatorna melletti dombon élvezték a 
napsütést, szamócák a közeli VÍZÉPSZOLG-94 Kft. telephelyén a munkagépeket nézhették 
meg és próbálták ki a közlekedés témához kapcsolódóan. 
Március 8-tól kormányrendelet alapján kezdetét vette az óvodák kényszerleállása, mely április 
19-ig tartott! Közben városi szinten zajlottak az óvodai beiratkozások online formában. 
A szakmai nap és a tavaszi nyíltnapok a koronavírus miatt bekövetkezett leállás miatt nem 
valósulhattak meg, azonban a szakmai munka változatlanul az óvodai programunknak 

megfelelően zajlott intézményünkben hasonlóan online formában. 
A Szőlő csoport óvodaszintű projektje, „Csillagok, bolygók az űrben” címmel és az Alma 

csoport projektje, Húsvét is meghiúsult, sajnos a csoportok a nyitás után sem találtak alkalmat 
a projektek lebonyolítására illetve újra tervezésére, így ők ebben a tanévben nem vették ki a 
részüket az óvodaszintű projektmunkából. 
Ovileső (április közepén) a kényszer szünet miatt nem került megrendezésre, az óvoda 
honlapján és a facebook oldalakon próbáltuk népszerűsíteni, megismertetni intézményünket a 
célközönséggel. 
Csoportszintű projektek, mint a Föld Napja, a Madarak és Fák napja tartalommal megtöltve 
mindenhol zökkenőmentesen lezajlottak. A gyerekek megfigyeléseket végeztek a séták, 
kirándulások alkalmával, virágot és vetőmagokat ültettek az ágyásokba és sok ismerettel 
gazdagodtak az óvónénik által. 
Anyák napi köszöntők, ringatók megrendezésére május 3-7 -ig került sor, bensőséges 
környezetet sikerült kialakítani az egyéni köszöntésnek minden csoportban. A gyerekek 

versekkel, dalokkal, ajándékkal és sok izgalommal, szeretettel vendégelték meg az 
édesanyjukat. 
Gyermeknapi projekthetet rendeztünk május 25-28-ig, melyben színes programokkal, 
élményekkel vártuk a gyerekeket. A hét lebonyolításában nagy szerepet vállalt és segítségemre 
volt két lelkiismeretes kolleganőm Ésik Anita és Szőkéné pataki Marika köszönöm a 
munkájukat! 
A 2019-es jótékonysági est bennmaradt bevételéből ugráló várat tudtunk bérelni a gyermekek 
örömére, megvendégelhettünk minden óvodást, jégkrémmel, palacsintával, változatos 
kézműves tevékenységek alapanyagát vettük meg a foglalkozásokhoz és egy lufi hajtogató 
bohóc is színesítette a hetet. A program zárásaként a Csoóri Sándor Alapítvány jóvoltából 
Csorvási Kata és Zoltán interaktív zenés műsorral örvendeztette meg az óvoda apraja-nagyját. 
Egy sikeres és élményekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött, melynek minden 
mozzanatáról tájékozódhattak az érdeklődő szülők weblapszerkesztőnk jóvoltából, óvodánk 
honlapjáról és a szülői csoportokban. 
Búcsúzónkat június 18-án rendezzük, ahol hagyományosan az iskolába ballagó gyerekek 
elköszönnek az óvodától és a pajtásaiktól, így búcsúzik a szamóca és a körte csoport. Az alma 
vegyes csoport ebben az évben is megszakítja ezt a szép hagyományt és az óvoda falain kívül 
búcsúznak egymástól. 
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A vírushelyzet miatt a szülők nem lehettek jelen rendezvényeinken, azonban óvodánk 
weblapján folyamatosan betekintést nyerhettek a gyermekek mindennapi életébe, a rövid 
híradásokon keresztül. A Facebookon létrehozott óvodai csoportokban is megosztásra kerültek 
a weblapon megjelent cikkek, híradások, fotók így folyamatosan figyelemmel kísérhették az 
érdeklődők az óvodai eseményeket. 
A pedagógiai asszisztensek az óvónők segítői voltak a tanév során, s ez változatlanuk működött 
a leállás alatt is. Termek dekorálásában, gyermeknapi ajándékok elkészítésében, 

ételrendelésben, különböző tevékenységekhez szükséges eszközök elkészítésében nyújtottak 
segítséget. 
Egész évben, de különösen a járványhelyzet alatt a dajkák lelkiismereten végezték munkájukat, 
takarítottak, fertőtlenítettek rendszeresen és igény szerint. A csoportok valamennyi textíliáját 
átmosták, játékokat folyamatosan fertőtlenítették, a karbantartásra szoruló textíliákat 
megvarrták. Az óvodai zárás alatt nemcsak a benti környezetet tartották rendben, az udvari 
kiskerteket és az utcai virágtartókat is felfrissítették. 
Udvarosunk nagy segítség minden óvodai dolgozónak, precíz, áldozatos munkával varázsolja 
az óvoda környékét gondozottá, ápolttá. Kisebb-nagyobb karbantartásokat önállóan elvégzi, 
kreatívan megoldja a felmerülő problémákat.  Az udvari játékokat rendszeresen ellenőrzi, ha 
meghibásodást észlel jelzi és regisztrálja a karbantartási naplóban. Új játékeszközök 
telepítésekor segédkezik a játékok helyét előkészíti. Köszönjük a munkáját. 
 

 

Kiskunhalas, 2021. május 30 

 

 

Dózsa Erika  
intézményvezető helyettes 
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Beszámoló 
 

Első félév: 
 

A 2020-21-es óvoda évet szeptember 1-én 29 fős csoport létszámmal kezdtük meg. 2020.11.15-

től a csoportlétszám 30 főre emelkedett ( 13 fő nagycs., 5 fő középső cs., 12 fő kis cs. )Az 
óvodaévet technikai okok miatt, pedagógiai asszisztens nélkül kezdtük meg. Személyi változás 
történt a testületben. Novembertől Fenekes Tünde látja el hétfői napokon a pedagógiai 
asszisztensi feladatokat. 

Szeptember közepétől zsilip rendszer működik az óvodánkban, aminek a lebonyolítását Kaszás 
Zoltánné közfoglalkoztatott végzi. Egészségvédelmi szempontból jó megoldásnak látszik a 
rendszer, hiszen a gyermekek egészségi állapota kiváló és az érintkezés a minimumra 
szorítkozik. A napiszintű szülő- pedagógus kapcsolattartását nehezíti.  
Szabóné Vér Éva fejlesztőpedagógussal közösen, megfigyeléseinkre, tapasztalanainkra 
hagyatkozva négy gyermek vizsgálatát kértük a Pedagógiai Szakszolgálatnál. A vizsgálat 
eredményéről szóló határozatot még nem kaptuk meg, de mind a négy gyermek előzetes iratán 
a tanulási nehézség van megjelölve. A csoportban egy fő SNI státuszú gyermek és hét fő BTMN 
státuszú gyermek van. 
Az iskolakötelezettség alól a felmentést senki nem kérelmezte az Oktatási Hivatalnál. 
Logopédia felmérés megtörtént szeptemberben. Nyolc gyermeknek szükséges a 
beszédartikuláció fejlesztés. Sajnos a 2020-21-es tanévben sincs ismételten lehetőség a helyi 
fejlesztésre. A szülők gondoskodnak a szakszolgálathoz való bejutásról. Négy gyermek 
számára nem megoldható a bejárás, így nem vesznek részt a fejlesztésben.  
Az éves tervet közösen kidolgoztuk. A programok tervezésénél, még nagyon bíztunk abban, 
hogy a világméretű covid19 járvány lecsillapodik és a szokásainkat, hagyományainkat tovább 
tudjuk vinni, át tudjuk adni az új óvodás és szülői nemzedéknek. Ez nem így történt. Minden 
ünnepből, tervezett közös eseményekből ki kellett hagyni a szülőket. A tevékenységek, 
programok azért megszínesítették a mindennapjainkat. A hosszú, elhúzódó meleg őszi napok 

lehetővé tették a Dóbiás Péter zenekar fellépését, két alkalommal. 
A Mikulást az udvaron vártuk, szülők nélkül. A várakozás izgalma meg volt, de nem tudtunk 
olyan ünnepi hangulatot teremteni, mint az előző években. A gyermekek nagy értékű 
ajándékozását a Coverix Kft támogatta.  
Matematika foglalkozás keretében mézeskalácsot sütöttünk a gyermekekkel mikro csoportos 
formában, ami az óvodának 32.000.-Ft. bevételt jelentett. Ezt a bevételt a napi szükségletekre 
költjük. 
Több alkalommal kimozdultunk az óvoda falai közül. A hagyományos erdő járásink, a szőlő 
szüret, baromfiudvar látogatásaink heti rendszerességgel gazdagítják a természettudatos 
magatartásukat pozitív irányú alakulását. Folyamatos fejlődést biztosít a gyermekek számára a 
közvetlen tapasztalatszerzés. Sajnos a piaclátogatás, színházlátogatás a vírus helyzet miatt 
elmaradt, ami miatt nagy hátrányba kerültek a gyermekek. Sok gyermek csak akkor mozdul ki 
a faluból, ha az óvoda megszervezi és el is juttatja a gyermeket a programokra.  
A prevenciós egészségügyi szűrések is elmaradtak. 
A helyi méztermelők szövetsége mézes reggelire hívott bennünket december elején a 
megszokott formától eltérően, a reggeli alapanyagait biztosították, de a vendéglátás a dajkákra 
maradt.  
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A védőnő az első fél évben két alkalommal látogatott el hozzánk, tisztasági szemlét tartott.  
A családgondozó munkatárssal heti rendszerességgel kapcsolatban állunk. A Szécsényi család 
gyermekei gondozásba vétele miatt fokozottan figyelünk a gyermekek testi és mentális 
állapotára.  
A csoportba járó gyermekek nagy része ruházkodási gondokkal küzd, a szülők nem tudják 
biztosítani számukra az időjárásnak, testméretnek és alkatnak megfelelő ruhát. Két alkalommal 
szerveztünk gyűjtést, és a társóvodák nagy segítségünkre voltak. Az ingyenes ruhacsomagok 

nem minden esetben értek célba, mert nem látjuk a gyermekeken. 
A gyermekek általános egészségi állapota kiválónak mondható, betegség miatt nem hiányoznak 
az óvodából. A testi higiéniával és a ruházat tisztaságával, szagával még nem tapasztalt súlyos 

problémák vannak. Jellemző a több napig használatos alsónemű, harisnya. Több gyermek 
ruházata erősen dohányszagú. Váltóruházat általában nincs. A gyermekek nem testméretnek és 
időjárásnak megfelelően öltözve érkeznek. Jellemző a bokazokni, kesztyűje sok gyermeknek 

nincs. Az óvodai ruházat nem kerül vissza. Jeleztük a szülőknek a problémát, de süket füleket 
talált.  
A személyes találkozáspk hiánya nagyon megnehezíti a kommunikációt. A csoportban minden 
szülő nagyon jól kezeli a Facebook felületet, de amikor egy kiíráshoz nem kapcsolódik fotó 
többen csak átgörgetnek rajta. Ezért fontos közlendőinket, kéréseinket az ajtó elé kihelyezett 
hirdetőtáblán is megjelenítjük, és személyre szóló írásos üzeneteket is küldünk. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy az elballagó gyermekek aktív, tevékeny szülei helyett érkeztek új 
segítőkész szülők. Az ő támogatásuk által október 23-án megújulhatott az óvoda előkertje. 
Ígéretet kaptunk, hogy segítik, munkájukkal támogatják a magaságyás létrehozását tavasszal.   
Tervek a második félévre: 

 Farsang  

 Szülői értekezlet (online formában- élő bejelentkezéssel vagy előre felvett videó 
feltöltésével, vagy papíralapon) 

 Víz projekt 
 Anyák napja (online vagy élőben ) 
 Ballagás (online vagy élőben ) 
 Erdőjárások 

 Nyárindító szülők-nevelők bálja 

 

Nagyon bízunk benne, hogy tavaszra minden a régi kerékvágásban tud haladni, nem nehezíti 
meg a  vírushelyzet.  
  

 

Pirtó, 2021. 01. 27. 
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Második félév: 
 

Május 17-én két gyermek csatlakozott az óvodánkhoz (13 fő nagycsoportos, 7 fő középső 
csoportos, 9 fő kis csoportos, 3 fő mini csoportos), így a csoport létszám 32 főre emelkedett. 
Az új pedagógiai asszisztenst a gyermekek nagyon rövid időn belül elfogadták, megszerették. 
Nem történt ez másként a felnőtt munkatársakkal sem, óriás nagy segítség a hetei egy nap 

jelenléte a csoportban. Február 28-tól továbbra is szerződést kapott az önkormányzatnál 
közfoglalkoztatott státuszban Kaszás Zoltánné ő is nagy segítője a mindennapi munkának, 
hiszen a gyermekek fogadása és haza adása zsiliprendszerben működik a járványhelyzetre való 
tekintettel.  

Egészségvédelmi szempontból jó megoldásnak látszik a rendszer, hiszen a gyermekek 
egészségi állapota kiváló és az érintkezés a minimumra szorítkozik. A napiszintű szülő- 

pedagógus kapcsolattartását nehezíti.  
A vírus jelenléte Magyarországon nem tágított, sajnos óvodánkat be kellet zárni március 8-án. 
Az óvoda április 19-én nyitott újra, 15 fővel kezdtük meg az óvodai életet. A létszám május 
közepére 28 főre emelkedett.  Szerencsére karantén miatt nem kellett bezárni az óvodát, a 

kollektívából senki nem betegedett meg. 
A kisebbek énekes játékkal köszöntötték az anyukájukat. A közös zárt csoportban tettük 
elérhetővé a kisfilmeket. 
A ballagás szűkebb családi körben az óvoda udvarán került megrendezésre. Nagy 
előkészületet igényel a kültéri program, minden dolgozó egyformán vette ki a részét a 
faladatokból.  
A gyermeknap tervezett időpontját el kellet halasztanunk az esős időjárás miatt. Kirándulni 
foguk a Az újra indulás után a gyermekek úgy érkezetek vissza, hogy teljesen elfelejtették a 
szokás és szabály rendszert. Nehezen illeszkedtek vissza az óvodai életbe.  
Pedagógusok az írásos munkák mellett minden héten foglalkoztató csomaggal készültek a 
gyermekek számára, amiben a rajz- mintázás-varrás feladatokat mellet versek mondókák is 

kaptak helyet. A dajkák segítségével elkészültek a húsvéti ajándékok. A csomagokat a 
gyermekek az óvoda teraszán tudták átvenni. Sikeresnek mondható volt ez az új 
kezdeményezés, a csomagok 90%-a minden alkalommal gazdára talált. Visszajelzések a zárt 
szülői csoportba érkeztek.  
A dajkák több héten keresztül fertőtlenítő munkát végeztek, udvari raktárrendezést és a 
virágoskerteket szépítették meg. Pedagógiai munkát is több alkalommal segítették.  
 

A II. félévben nem kértük egy gyermeknek sem a vizsgálatát a pedagógiai szolgálatnál.  
Az SNI gyermekek száma: 1 

A BTMN gyermekek száma: 7 

Logopédia felmérés megtörtént szeptemberben. Nyolc gyermeknek szükséges a 
beszédartikuláció fejlesztés. Sajnos a 2020-21-es tanévben sincs ismételten lehetőség a helyi 
fejlesztésre. A szülők gondoskodnak a szakszolgálathoz való bejutásról. Három gyermek 
számára volt megoldható a bejárás. Előre mutató fejlődés volt tapasztalható. Kettő gyermeknek 
már nincs további terápiára, egy gyermeknek javasolt a további fejlesztés 

A prevenciós fogorvosi szűrés elmaradt. 
A védőnővel telefonos kapcsolatban vagyunk.  
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A családgondozó munkatárssal heti rendszerességgel kapcsolatban állunk. A Szécsényi család 
gyermekei gondozásba vétele miatt fokozottan figyelünk a gyermekek testi és mentális 
állapotára.  
A gyermekek általános egészségi állapota kiválónak mondható, betegség miatt nem hiányoznak 
az óvodából. A testi higiéniával és a ruházat tisztaságával, szagával még nem tapasztalt súlyos 
problémák vannak. Jellemző a több napig használatos alsónemű. Több gyermek ruházata erősen 
dohányszagú. Váltóruházat általában nincs. A gyermekek nem testméretnek és időjárásnak 
megfelelően öltözve érkeznek. Több gyermek fején vastag rétegben koszmó van. 
A csoportban van kettő gyermek ( életkoruk 4,5 év) aki nem beszél, kommunikációjuk leszűkül 
a mutogatásra és artikulálatlan hangadásra. A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata megtörtént. 
A szülők nem viszik a gyermekeket beszédindító foglalkozásokra. Az általunk írt fejlesztési 
tervet bemutattuk a szülőknek, segítséget adtunk az otthoni gyakorláshoz, de eredményt, 
fejlődést nem tapasztaltunk. A családgondozó szociális munkatárs a Családsegítő Szolgálat 
nevében hivatalosan megkeresi a családot, majd próbál segíteni a szülőknek. 
A személyes találkozások hiánya nagyon megnehezíti a kommunikációt. A csoportban minden 
szülő nagyon jól kezeli a Facebook felületet, de amikor egy kiíráshoz nem kapcsolódik fotó 
többen csak átgörgetnek rajta. Ezért fontos közlendőinket, kéréseinket az ajtó elé kihelyezett 
hirdetőtáblán is megjelenítjük, és személyre szóló írásos üzeneteket is küldünk. 
Az óvoda iroda helysége február végére teljesen megújult, minden bútor elkészült és a 
szakemberek beépítették. 
A tervezett programjainkon továbbra sem vehettek részt a szülők. A farsangról sok fotót 
készítettünk és egy rövid filmet vágtunk össze fotókból, amit  a zárt csoportban tettünk közzé. 
A szülők nem voltak jelen a gyermekek számára legfontosabb eseményen, nem tudtak a 
gyermekekkel együtt örülni, de az óvoda minden dolgozója, próbálta teljessé tenni az eseményt. 
Sütöttünk több féle fánkot, három napon át jelmezbe bújtunk, kiszebáb égetéssel űztük el a telet.  
Az intézmény által szervezett tavaszi versmondó délutánt a szülők jelenléte nélkül 
bonyolítottuk le.  

Az anyák napjára a fiúk és a lányok is táncot tanultak.  

A nyári időszakra tervezünk vonatos kirándulást fagylaltozással egybe kötve, erdőjárásokat, 
vizes játékokat.  
A nyári zárás alatt tervezzük az udvari játékok karbantartó festését a szülők bevonásával.  
 

 

Pirtó, 2021. május 30. 
 

Kissné Papp Edit 
Telephelymegbízott 

 

 



 

 

 

11.) melléklet 

Százszorszép Óvodák 

 Fejlesztőpedagógusi Szakmai Beszámoló 

2020-21-es Tanév 

 

A 2020-2021-es tanévben az elmúlt évekhez hasonlóan a következő módon végeztem 
fejlesztőpedagógusi munkám. Hétfő- kedd – szerda Felsővárosi, csütörtök Csipkeházi, 
pénteken a Pirtói óvodában. 
A 2020-21-es Tanév elején az iskolába induló kilenc (9) BTMN-s gyermek anyagát lezártam, 
így a harminchárom (33) BTMN-s, gyermek, huszonnégyre (24) BTMN- re változott. Akiknek 
az egyéni fejlesztési tervét elkészítettem, a Pedagógiai Szakszolgálat szakértói véleménye, 
javaslata alapján, az előírtak szerint. 
A hat (6) SNI-s gyermek létszáma nem változott, mert a két iskolát kezdő helyére, két vidékről 
érkező nagycsoportos korú gyermek érkezett. Őket az utazó gyógypedagógus látja el az előző 
évek gyakorlatának megfelelően. 
Az új törvényi változásokat, javaslatokat figyelembe véve kezdtem el a feladatok ütemezését, 
végzését, különös tekintettel a hatodik életévüket betöltött gyermekek kérelmeinek 
előkészítésével, csoportvezető óvónőkkel, szülőkkel való konzultálás után. 
A BTMN - s gyermekekkel egyéni - és mikro csoportos formában végeztem a munkám. A 
Pedagógiai Szolgálat által ajánlott, előírt óraszámban és javasolt területeken. 
 

 
BTMN SNI Tehetségígéretes 

Felsővárosi Óvoda 

Szilva -   

Szamóca 2  4 

Szőlő 1 1  

Körte 5 2 5 

Alma 3 1 5 

 Vasút Óvoda 

Tulipán 9 (2 p.sz.)  6 

Pillangó 1   

Maci -   

 Vackor Ovi 

 3 1  

Intézmény összes 24 5 20 
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2020. szeptembertől, 2021. január végéig minden szakértői véleménnyel rendelkező gyermek 
felülvizsgálati kérelmét benyújtottam a kiskunhalasi, illetve a bajai szakértői bizottsághoz, ahol 
három (3) kivétellel meg is jelentek a szülök a gyermekkel, a megadott időpontban, a 
járványügyi előírásokat betartva. 
Összesen harmincnyolc (38) vizsgálati kérelem, került benyújtásra a Pedagógiai 
Szakszolgálathoz, ebből új kisgyermek tíz (10). Az ő előzetes szakértői véleményük már 
megérkezett. Két (2) SNI-s gyermeket további vizsgálatra a bajai Szakértői Bizottsághoz 
irányítottak, nyolcnak (8) BTMN-s státuszt, fejlesztést javasoltak a szakértői véleményben. 
 

Időközben a szakértői vizsgálaton megjelent gyermekek közül a BTMN-s státusza megszűnt: 
 

 Csipkeházi Óvoda, Tulipán csoportból három (3) gyermek. 

 Felsővárosi Óvoda, Alma csoport két (2) gyermek. 

 Felsővárosi Óvoda, Szamóca csoport egy (1) gyermek. 

 Felsővárosi Óvoda, Körte csoport egy (1) gyermek, SNI-s státuszt kapott. 

 Összesen, a három tagóvodában 2021. 02.01. –től, huszonnyolc (28) BTMN-s, hat 
(6) SNI-s gyermek részesül jelenleg fejlesztőpedagógus által fejlesztésben. 

 

A 2020-21-es Tanév végén, 2021. május 31.-én a következőképpen alakult, zárult a 
fejlesztésben ellátott gyermekek létszáma. 
 

 
BTMN SNI Tehetségígéretes 

Felsővárosi Óvoda 

Szilva 1   

Szamóca 3  4 

Szőlő 3 1  

Körte 4 4 5 

Alma 1 1 5 

 Vasút Óvoda 

Tulipán 6 (2 p.sz.)  6 

Pillangó 2   

Maci 2   



 

 

3 

 

 Vackor Ovi 

 7 1  

Intézmény összes 29 7 20 

 

Három kisgyermek vizsgálata jelenleg folyamatban van a Pedagógiai Szakszolgálatnál. 2021. 
június elején, a Csipkeházi Óvodából, hét (7) gyermek vizsgálati kérelem kerül még általam 
benyújtásra. 
A fenti adatokból megállapítható, hogy magas volt a BTMN-s, SNI-s státuszban lévő 
gyermekek száma. A fejlesztő foglalkozásokra örömmel, szívesen járnak a gyermekek, aktívak, 
és érzékelhető a fejlődésük. 
A Felsővárosi Óvodában a tehetségígéretekkel való foglalkozást heti egy alkalommal sikerült 
megtartanom, úgy érzem a gyermekek nagy örömére. 
Sokoldalú, változatos volt a tanév. Alkalmazkodni kellett az újabb törvényi változásokhoz, a 
covid-19 vírus általi rendkívüli szünethez, és előírt higiéniai szabályokhoz. Mindezen 
körülményeket figyelembe véve sikerült a munkát elvégezni, a tanévet sikeresen lezárni, a 
feladatomat legjobb tudásom szerint elvégezni. 
 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását! 
 

 

Kiskunhalas, 2021. 05. 27. 
 

 

Szabóné Vér Éva 

fejlesztőpedagógus  

 



 

 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

 

2020/2021- es nevelési év értékelése. 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021.08.31. 

 

 

 

 



 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

OM azonosító: 027560 

 

Székhely:6400 Kiskunhalas Gárdonyi Géza u.1/A.sz. 

 

 

Telephelyek: 

Átlós Úti Óvoda: 6400 Kiskunhalas Átlós út 1.sz. 

Ady Endre Óvoda: 6400. Kiskunhalas Ady Endre utca 4.sz. 

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

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021.08.31.      Ph.             Készítette: Ácsné Fehér Klára 
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Óvodai Nevelési Év Értékelés 

2020/2021 

 

Intézményünket érintő hatályos jogszabályok. 

 

2020/2021  nevelési évben hatályos jogszabályok: 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről szóló (Nkt.)    

  8. § (1-6) óvodakötelezettség, óvodai nevelés finanszírozott időkerete, nyitvatartási idő,   

  25. § (7) óvodai csoportok minimális-maximális átlaglétszáma,  

  49. § (1-3) óvodai felvétel, átvétel,  

  95. § (7) hatályba léptető rendelkezés,  

  1-8. sz. mellékletek.  

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról.  

  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

köznevelési intézmények névhasználatáról 63. fejezet 161§ (1.), (2), (3).  

  363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról.   

 

Humánerőforrás gazdálkodás eredményei: 

Intézményünkben 22 óvodapedagógus dolgozó biztosította a zavartalan szakmai működést, 

2020/2021-ben. 1 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonult. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők 

3 fő pedagógiai asszisztens, 11 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 3 fő technikai munkatárs  

 

 

 



 

látta el. Két fő intézményvezető helyettes csoportban folyó pedagógiai tevékenysége mellett látja 

el a helyettesi feladatokat.  

2020/2021 év Minősítések értékelése: 

               A 2 fő óvodapedagógus Ped I.-ből a Ped II.be, valamint 4 fő óvodapedagógus 

gyakornoki fokozatból Ped.I lépéséhez a minősítések megtörténtek. 97-100% százalékos 

megfeleléssel, magas színvonalon sikerültek a minősítések óvodáinkban. Ez is mutatja az 

óvodapedagógusok magas szintű felkészültségét, valamint a mentorok támogató, segítők 

munkáját, szakmai tudásuk átadását. 2021-ben a minősítések új formáját kellet elsajátítanunk  az 

onlien módon történő minősítések kapcsán. Sikeres volt ez az együttműködés is a bizottsági 

tagokkal. Az IKT eszközöket felkészítettük a szükséges felületekkel, minden biztosított volt a 

biztonságos működéshez. Fontos itt megemlítenem, hogy az erős internet kiépítése fontos lesz a 

jövőben az Ady Endre Utcai Óvodába. 

A bizottsági tagok a külső megfigyelő szemével figyelve magas szintű pedagógiai munka 

megvalósulását látták az intézményünkben. Fontos kiemelnem, hogy az új intézményi delegált 

Szabó-Kocsisné Ökrös Ildikó személyével bővült. Nagyon nagy elhivatottsággal ismerkedett az 

új feladattal, és igyekezett a gyakornokokat segíteni a minősítés alatt is. Intézményünket 

kiemelkedően képviselte.  

2020/2021 év Önérétékelési eljárások értékelése: 

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

megerősítéseket kaptunk, hogy óvodapedagógusaink napi szinten folyamatosan tudatos, fejlesztő, 

tervezett, nevelő munkát végeznek a gyermekek nevelése, fejlesztése terén. Az önértékelési 

folyamatot 2021.03.08.- 2021.04.19. közöt felfüggesztettük a Covid 19 Vírus miatt. Zárva 

tartottak óvodáink a szükséghelyzetre való tekintettel. 2021.04.19.-ét követően folytattuk az 

önértékeléseket.  

 

 

 

 

 



 

Év végi értékelés területei 

1. Pedagógiai folyamatok értékelése. 

A 2020 - 2021. Nevelési év munkaterve alapján pedagógiai feladatai, kiemelt 

feladatok értékelése. 

 Iskolára való felkészítés hangsúlyozása, tudatos, tervezett, differenciált fejlesztések 

megvalósítása mentén. 

 A kezdő kollégák megismertetése, alkalmazásának megbeszélése az érvényes 

Pedagógiai Program bemutatásával. Szakmai elmélyülés az óvodai nevelés 

területein. 

 Anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés megvalósítása kiemelt jelentőséggel a 

hagyományőrzés mentén. Mese, vers, mondák, anyagválasztásának figyelemmel 

kísérése. Az előzőekben említett terület jelenléte az óvodai élet minden napjaiban 

hogyan épül be? 

 Kis és középső csoportban a játékon keresztül történő ismeretátadás folyamatos 

megvalósítása. 

 

 

Értékelés az intézményi önértékelés szempontjainak megfelelően. 

1. Mellékletek  

 Az intézményi önértékelést támogató munkaközösség 

beszámolója 

 Fejlesztőpedagógus éves beszámolója 

 

 

 

 

 



 

 

1. Csoport gyermeklétszámok a nevelési év zárásakor: 
 
 

 

Gyermeklétszámok 
2020/2021 

Év végi létszámok. 
 

 

Ady Endre Utcai Óvoda. 
 
 

68 fő 
 

Szilády Áron Utcai Óvoda. 
 
 

77 fő 

Magyar Utcai Óvoda. 
 
 

43 fő 

Átlós Úti Óvoda. 
 
 

24 fő 

 
Összesen: 

 

 
212 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Értékelés 

 Iskolára való felkészítés hangsúlyozása, tudatos, tervezett, 

differenciált fejlesztések megvalósítása mentén. 

 

A gyermekek iskolára való felkészítése nem csak az utolsó nevelési évben történik meg. Az 

óvodai nevelés tudatos, tervszerű felépítése lehetőséget ad az egész személyiség önmagához való 

egyéni differenciált fejlesztésének. Ennek tudatában már az óvodába lépéstől igyekszünk apró, 

részletes, fejlesztéseknek helyet, időt biztosítani a napi nevelés során. Az ismeretszerzés 

tevékenységeken keresztül történik meg a játékból indítva, oda vissza érve. 

          

     Az óvodai élet utolsó szakasza a nagycsoport az ahol az ismereteket megszilárdítjuk, rögzítjük, 

elmélyítjük. Nagyon fontos a rendszeres óvodába járás, ami óvodáinkban egyre jobban 

megvalósul. Értem itt a hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel 

kísérését.  

      Tudatos, tervszerű felépítése az éves munkának elengedhetetlen. Ezeket az óvodai 

dokumentumokban egymásra épülve, összhangban egymással megtalálható minden csoportban. 

     Az Országos Óvodai Alapprogram kiemelt feladatként emelte ki az iskolai életrevaló 

felkészítés fontosságát. Ezt követve a Pedagógiai Programunkban is kiemeltünk, még 

hangsúlyosabban. 

Hatékonyságát az éves látogatások, szakmai munkaközösségek, értékelések, által összegezzük. 

   A 2020/2021-es nevelési évben is a szülőkkel szorosan együtt működve, ahol szükséges volt az 

eljárást lefolytattuk és mindenki sikeresen beiratkozhatott a számára, képességeinek 

legmegfelelőbb iskolába. Azért azt elmondhatjuk, hogy a felmentési kérelem beadása azon szülők 

körében, akik nem rendelkeznek IKT eszközökkel, internet hozzáféréssel, nem egyszerű. Ezen 

esetekben, az óvodában az óvodapedagógus segítségével tudták megtenni.  

 

           Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek szüleinek rendszeres informálására az 

iskolaérettséggel kapcsolatban is. A vírushelyzetre való tekintettel - az egészségügyi protokollt 

megtartva - személyes fogadóórák keretében is adtunk tájékoztatást az érdeklődő szülők számára. 

Ezeken a konzultációkon tájékoztattuk az érdeklődő szülőket a gyermekeik felmérésének 

eredményiről, amelyik kisgyermek szülője jelezte, hogy szeretne élni a fejlesztőpedagógus 

jelenlétének lehetőségével, ott ő is jelen volt és szóban kiegészítette megfigyeléseinket. A 

személyes megbeszélések során ötleteket, játékos fejlesztési lehetőségeket adtunk a szülők 



 

számára, amikkel megerősíthetik az óvodában szerzett ismereteket. Az óvodai fogadóórák 

látogatásával ebben az évben többen éltek a lehetőséggel.  

Amint már említettem az óvodai egységünkben nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni differenciált 

fejlesztésre minden területen. Minden alap dokumentumunk is kihangsúlyozza ezt. Ennek 

tudatában, tükrében végezzük fejlesztő munkánkat. A csoportnaplóban, az egyéni fejlődési 

naplóban, fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógusi fejlesztések által egyéni fejlesztések valósulnak 

meg óvodai csoportjainkban.  

 

           Sajnos a pandémiás időszak nehéz volt. Nehezebb a gyerekeket újra vissza szoktatni az 

óvodai életbe, főképpen, amikor teljes zárva tartás volt ebben a nevelési évben is. Az online 

tanácsadás, ötletelés azért nem az igazi, de amit lehetett az óvodapedagógusok a szülőkkel 

közreműködve megtettek a gyermekek minél zökkenő mentesebb fejlesztése érdekében. A 

tanulságokat levontuk, nekünk is új feladat volt a megvalósítás, éppen ezért a következő nevelési 

évben egy új munkaközösség létrehozását tervezzük, hogy még hatékonyabbak legyen ilyen 

esetekben is a kommunikációink, fejlesztési ötleteink kibővítése. 

     A Differ méréseket igyekeztünk minden gyermeknél elvégezni és ezen eredményeket 

feldolgozva az óvodai fejlesztésbe beépíteni.  

    Nagy figyelmet összpontosítunk a megfelelő szakemberek felkeresésében, a speciális esetekben 

a szülőknek segítséget, javaslatot tettünk a gyermek eredményes fejlődése érdekében.  

     Szükséges esetekben a gyermekek eljuttatása a különböző szakértői bizottságokhoz továbbra 

is nagy feladatunk marad.  

  A szociokulturális különbségek leküzdése, hiányosságok pótlása a különböző pályázatok 

megvalósításával még nagyobb lehetőségeket biztosítottak ebben a nevelési évben is. 

 EFOP pályázat keretein belül az óvoda nyitva tartása alatt igyekeztünk külön fejlesztési 

lehetőségeket, ismereteket biztosítottani a változatos tevékenységeken keresztül. A pályázatban 

óvodapedagógusink, pedagógiaiasszisztensek, dajkák aktívan kivették részüket. Sokat dolgoztak 

annak érdekében, hogy a gyermekek egyforma élményhez jussanak. 

A felzárkóztatásban, az esélyteremtésben kiemelkedő példaértékű munkát végeztünk ebben a 

nevelési évben is. 

 

 

 



 

 A kezdő kollégák megismertetése, alkalmazásának megbeszélése az 

érvényes Pedagógiai Program bemutatásával.  

Szakmai elmélyülés az óvodai nevelés területein. 

 

 Ezt a feladatot kiemelten kezeltük ebben a nevelési évben. Az évek folyamán folyamatosan 

változik az óvodapedagógusi nevelőtestület összetétele. A folyamatos változások eredménye  

képpen minden évben fiatal pályakezdők csatlakoznak, hozzánk diploma szerzésüket követően.  

  Munkába lépésüket tapasztalt, jó óvodapedagógus kollégák segítik, vállalják a mentorálásukat 

is. Fontosnak tartjuk, és segítjük a beilleszkedésüket óvodáinkban. Minden óvodánkban van kezdő 

gyakornok kolléga ki most nálunk kezdi el hivatását. Nagyon fontos, meghatározók az első 

benyomások, a bizalom, a segítség adás minden kolléga részéről.  

         Az óvodai élettel, a szakmaisággal folyamatosan találkoznak a napjaikban. Lényeges az 

összhang kialakítása, megalapozása, amely megvalósult ebben az évben is. A tapasztalt kollégák 

szívesen segítenek, a gyakornokok pedig elfogadják a javaslatokat, egymás tisztelete mellett.  

   A gyakornokok munka idejének hasznos kitöltése, tapasztalat cserére ad sok lehetőséget. A 

munkaközösségekben aktívan bekapcsolódtak. 

Elkezdik gyakornoki éveiket majd, mint eddig a kollégák sikeres minősítés keretein belül 

folytatják óvodapedagógusi munkájukat. 

 

     Nem csak kezdő óvodapedagógusok között népszerű a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, hanem 

a különböző képzésekben résztvevők között is, mint levelezős óvodapedagógus, nappali tagozaton 

gyakornoki helyként, a pedagógiai asszisztens, dajka képző területein. Több intézményből is 

érkeznek a tanulók gyakorlati idejük letöltésére.  

 

   Nagyon büszke vagyok erre, hogy a szakmai tudásunk már ismert a képzési intézményekben és 

szeretettel, tisztelettel, bizalommal keresnek fel bennünket. Igyekszünk mindenkinek megtalálni 

a legmegfelelőbb helyet ahol gyakorlatát töltheti. Köszönöm kollégáimnak, hogy a minden napi 

tetendőik mellett erre is hangsúlyt helyeznek. 

 

 

 

 



 

 

 Anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés megvalósítása kiemelt 

jelentőséggel a hagyományőrzés mentén. Mese, vers, mondák, 

anyagválasztásának figyelemmel kísérése. Az előzőekben említett 

terület jelenléte az óvodai élet minden napjaiban hogyan épül be? 

 

          Nagy hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi nevelésre. a mondókázás, éneklés, mesélésre, 

amely tevékenység átszőte mindennapjainkat. A gyermekeket arra buzdítottuk, hogy minél többet, 

minél bátrabban beszéljenek. Példaadással, hibajavítással ösztönöztük őket a nyelvtanilag helyes 

beszédre. Tudatosan bővítettük szókincsüket, alkalmaztunk anyanyelvi játékokat, bábozást a 

fejlesztés érdekébe. Kihasználtuk a spontán adta lehetőségeket a beszélgetésekre. Ezek hatására 

egyre szívesebben, egyre bátrabban, egyre tisztábban beszélnek. 

A kollégák a népi hagyományok, népmesék, mondókák előtérbe helyezésével a népszokások 

megismeréséhez juttatják el a gyermekeket. A magyar népmesék gazdag szófordulatait, 

hangulatos, tanulságos meséit, verseit a gyermekekkel a nap folyamán megismertették.  

A mesék mellett a mondókázás, a vers tanulás is megvalósult az életkori, és egyéni képességeket 

figyelembe véve. Mindig a korosztálynak megfelelő anyagot választották a kollégák a 

munkájukhoz. A kiscsoportban sok ölbéli hőcögtető, játékos mondókázás került előtérben.  

A beszéd és a gondolkodás szoros kapcsolatban áll, ezért az anyanyelvi nevelést kiemelten 

kezeltük ebben a nevelés évben. A gyermekek nem csak tisztábban és jobban fognak beszélni, 

hanem gondolkodásukat is fejlesztettük. Az anyanyelvi-, nyelvi nevelés az óvodai nevelésünk 

szerves része, áthatja egész napunkat, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósul, a 

személyiség fejlesztés egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköze. Olyan élménygazdag, 

tevékenységgel töltöttük, meg amely segítségével a beszélő környezetet, kellemes nyugodt légkört 

megteremtettük a gyermekeknek. A gyermekek szívesen és bátrabban beszélnek, kérdeznek, 

társalognak a közvetlen környezetükben lévő felnőttekkel, társaikkal.  

           Kiemelném a beszélgető köröket, amelyek igen hasznosnak, tartalmasnak bizonyultak az 

év folyamán. 

Külön figyelmet fordítottunk a nemzetiségi családokból érkező gyermekek nyelvi fejlettségének 

megismerésére, magyar nyelvű szókincsük bővítésére.  

 

 



 

  A gyermekek között egyre több a beszédhibás, fejlesztésükhöz logopédus segítségét vesszük 

igénybe minden nevelési évben. Kiegészíti az óvodapedagógusok anyanyelvi fejlesztését, segítve 

így a hatékonyabb fejlődést, beszédhibák javulását. 

       A logopédiai szolgálat minden évben felméri a kiscsoportosok érettségét az anyanyelvi 

nevelés területén. Ha szükséges volt, már kiscsoportos kórtól megkezdődött a gyermekek 

fejlesztése. Fontos kiemelni, hogy sajnos nagy logopédus hiánnyal küzd az egész nevelési 

rendszer az országban. Szakemberhiány van ezen a téren is. 

 

„Az óvodában ajánlott gyermekirodalmi alkotások a gyermek életkorának, pszichés érettségének 

megfelelő, nyelvi-, erkölcsi- esztétikai értéket hordozó mesék, versek, történetek” (137/1996. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelethez Az Óvodai 

nevelés országos alapprogramja) 

A tevékenységeink célja: 

 komplex élménynyújtás, más műveltségtartalmakkal együtt, illetve  

 komplex személyiségfejlesztés. 

Az irodalmi élmény a gyermekek érzelmi nevelésének egyik leghatékonyabb eszköze. A mese, 

vers biztosítja az emocionális együttélést, a szereplőkkel való azonosulást. Miután az irodalmi 

szövegek formai elemeinek érzelemgazdagító szerepe van, ezért hívtuk segítségül a mindennapok 

során a gyermekirodalmi alkotásokat, hiszen segítségükkel a gyermekek érzelmeit formálhattuk, 

elmélyíthettük, vagy éppen új érzelmeket alakíthattunk ki.  

A mesélés az érzelmi intelligencia fejlesztésének az alapja. 

Éppen ezért a csoportok életében –különböző módon – jelent meg a mindennapos mesélés, 

verselés, mondókázás, hiszen ez a kisgyermek egészséges lelki fejlődésének elmaradhatatlan 

eleme. A mesére, a versre, mint örömforrásra tekintettünk, ezért értékes gyermekirodalmi 

alkotásokkal biztosítottuk a gyermeki érdeklődés fenntartását a természeti és társadalmi környezet 

iránt. A mesék, versek hallgatása, az ismeretek megszerzésének módja, amely segíti a 

gyermekeket az egyéni-, verbális- és értelmi megismerésben. Az egyedi befogadás során - a 

világról alkotott kép - a szöveg típusától függően az illusztráció, a szerkezetalakítás, a ritmika, a 

nyelvhasználat módja, a költői képek, a fantázia, a humor, a befogadó érzelmeinek tudatos 

felkeltése, irányítása mind esztétikum forrásai. Fontosnak tartottuk az élményt kiváltó esztétikai  

 



 

kategóriák megjelenését a választott mesékben, úgymint: szép, rút, tragikus, komikus. De 

legfontosabbnak mégis a szép, a jó, az igaz hármas egységének megtartását tartjuk, hiszen a jó 

mese normákat közvetít, szerepmintákat nyújt, amihez erkölcsi tartalom párosul. A mesék és az 

erkölcsi nevelés kapcsolata szoros, elválaszthatatlan. A mesében a jó –rossz bipolaritása 

érvényesül, illetve a követendő és az elutasítandó. Ezek mindig érzelmi alapú mozzanatok, 

amelyek a gyermeki pszichikum belső képeiben is visszatükröződnek, tehát a mese nevel, ítéletet 

alkot, segít eligazodniuk a világban.  

       A tevékenység szervezeti formáját tekintve: kötetlen szervezeti forma, átgondolt, tervezett, 

illetve spontán módon alakított tevékenységet részesítjük előnyben. Teret adunk annak is, hogy a 

hétköznapok során megjelenjenek az igény-, vagy élmény alapú, mesék, versek.  

 Kis és középső csoportban a játékon keresztül történő ismeretátadás 

folyamatos megvalósítása. 

     A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, és így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. 

Mind ezek ismeretében a szabad játék kiemelt helyet foglal el óvodáink életében. 

Eredményünk: 

Olyan változatos helyzeteket, feltételeket teremtettek, a csoportokban az óvodapedagógusok 

melyek a legjobban segítették a gyermekek önfeledt, szabad játékát, a személyiségfejlődésüket a 

nevelési év folyamán. 

A játék szabad folyamat - a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete,- melyet mindennap 

visszatérő módon, hosszantartóan igyekeztünk kielégíteni, és ezt az óvodai mindennapok során 

maximálisan biztosítani.  

Az elmélyült játékhoz időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítottunk, így a 

különböző játékformákhoz is. Tudatos jelenlétünkkel, az élményszerű, elmélyült játék 

kibontakozását - mindezt szükség- és igény szerinti együtt játszással-, támogató, serkentő, 

ösztönző magatartásunkkal, indirekt módon biztosítjuk. 

 

 



 

A nap folyamán előtérbe helyezzük a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A szabad játék 

és a kezdeményezett, inspirált, pedagógiai játék  közös vonásait mindenkor szem előtt tarjuk. 

     Nagyon fontosnak tartjuk a játékosság meglétét, amely a különböző tanulási lehetőségek 

színterének játékos hangulatát és azoknak a belső és külső feltételeknek a megteremtését jelentik, 

amelyek révén a játékban megnyilvánuló, ill. a játékra jellemző vonások a tanulási tevékenységet 

áthatják. Ezeknek a napi szinten történő megjelenését mindig szem előtt tartjuk és a napi 

munkákba beépítjük.  

Arra törekedtünk, hogy tanulás nagyszámban jelen legyen a játékban, éppen ezért ehhez 

az alábbiakat biztosítottuk: 

     A nap folyamán a lehető legtöbb, lehetőleg összefüggő játékidőt biztosítottunk az elmélyült 

szabad játékhoz. Megfelelő minőségű, mennyiségű, változatos játékeszközökkel segítettük, hogy 

mindig találjanak kedvüknek, érdeklődésüknek megfelelő játékot. Az új játékok bevezetésénél 

együtt játszottunk a gyerekekkel megtanítottuk őket a játékok használatára, szabályok 

alkalmazására. Új élményeket, eszközöket biztosítottunk a játék tartalmának és minőségének 

gazdagítására, támogattuk a gyermekek kezdeményezéseit. Kihasználtuk a fejlesztőjátékok adta 

lehetőséget a gyermekek egyéni differenciált fejlesztésére. Játék során kiemeltük a gyermekek 

pozitív megnyilvánulásait, ezzel erősítve őket. (kitartás, önzetlenség, segítőkészség, 

együttműködés, stb.) 

 

Értékelés az intézményi önértékelés szempontjainak megfelelően. 

 

1.1. Tervezés  

     1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, 

továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek 

elkészítése): 

             A 2020-2021. nevelési év munkatervét a korábbi év tapasztalataira és eredményeire, 

hiányosságaira építve, az év végi beszámolók figyelembevételével készítettem el, melyet a 

nevelőtestület megismert és elfogadott.  

 

 

 



 

           Minden nevelési évben a tanévnyitó értekezleten meghatározzuk a célok megvalósulásáért, 

mind a végrehajtandó feladatokért, felelősöket, valamint az időpontok is egyeztetésre kerültek. 

          

      A 2018-2023-as Továbbképzési Program részeként a 2020-2021 nevelési év beiskolázási 

tervét folyamatosan megújítottuk a kialakult helyzetre való tekintettel. Akinek szükséges volt, 

vagy szeretett volna részt venni szakmai továbbképzéseken online módon lehetősége volt a 

nevelési év folyamán. A jelentkezések alapján, folyamatosan végezték a kollégák el. Az itt 

hallottakat szintén online formában adták tovább. Reméljük már a következő nevelési évben 

minden a régi menetben folytatódhat. 

          Nagy lehetőség nyílt meg a város óvodapedagógusi társadalma előtt, azzal, hogy az új 

Kertvárosi Óvodában fantasztikus lehetőségeket tudunk biztosítani a helyben indítandó 

továbbképzéseknek és reményeink szerint a térségi óvodapedagógusi kollégák is szívesen vennék, 

ha itt a közelben tudnánk sok továbbképzést szervezni, amelyre a következő nevelési évtől 

reméljük lesz lehetőségünk. Ez már a következő nevelési év feladati közé fog kerülni, tervezés és 

megvalósítás terén is. 

            A csoportnaplók felülvizsgálata folyamatosan megtörtént, ha szükséges volt törvényi 

változások figyelembe vételével. Ha szükséges, akkor aktualizáljuk a következő nevelési évben.  

       A tervezett stratégiai és operatív tervezés megvalósult 2020/2021.-ben. 

   Fejlesztendő feladat 2021/2022.-ben: A Kiskunhalas Város Óvoda egységeinek átszervezésének 

lebonyolítása, megszervezése, dokumentumainak áttekintését követően módosítások végre 

hajtása. A Kiskunhalasi Napsugár Óvodákhoz csatolt telephelyek Vasút Utcai Óvoda, Vackor 

Óvoda. 

 

         1.1.2.Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya az 

operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (PP, munkaterv, házirend): 

          A 2020-2021 nevelési évben a Pedagógiai Programunk további sikeres és hatékony 

megvalósítása érdekében megfogalmazott kiemelt feladataink mentén megtörtént. Értékelésük az 

előzőekben található.  

              A kiemelt feladatok megvalósulása, a pedagógiai folyamatok működése, az éves 

munkaterv alapján a nevelési és tevékenységi tervek szerint történt, amelyet a csoportnaplókban 

rögzítettünk.  

 



 

 

A szakmai munkaközösségek éves terveik szoros összhangban található a célokkal és 

feladatokkal. A munkaközösségek munkáját nehezítette a pandémiás időszak sajnos újra. A 

személyes találkozók kis mértékben tudtak megvalósulni az év folyamán. 

Az online felületeket használva segítették egymás munkáját az óvodapedagógusok továbbra is. 

Ehhez az új helyzethez is felkell nőni, tudni kell alkalmazni sok online felületet, amelyek jobb 

átláthatóság végett a jövőben új munkaközösség kialakítása van szükség az óvodaegységünknél a 

2021/2022 nevelési évben. 

         A megírt Pandémiás Terv, szükség szerinti alkalmazása folyamatos volt. Az óvodába 

érkezést, az óvodai élet újra tervezését, az egészségügyi előírások mentén folyamatosan 

alkalmaztuk, szükség szerint változtattuk a mindenkori előírásoknak megfelelően.   

Az óvoda biztonságos működését szolgálják, kötelező érvényűek az óvoda alkalmazottjaira, 

látogatóira egyaránt.  

            1.2. Megvalósítás  

      1.2.1. A tervek megvalósítása:  

         Az intézmény működését irányító éves tervek és az értékelések egymásra épülnek. A célok 

elérést, a feladatokat, tevékenységeket, programok éves ütemezését a munkaterv tartalmazta. 

Ennek figyelembe vételével készültek el a munkaközösségi tervek, valamint valósultak meg a 

nevelési év folyamán. A csoportnaplók tartalmazzák az óvodapedagógusok éves nevelési-

fejlesztési, tevékenységi terveit. Ezek értékelése minden csoport részéről megtörtént az év végén, 

amelyek alapján történik az évvégi értékelés.  

                A 2021/2022 nevelési évre kijelölt feladatok, az óvodapedagógusok éves beszámolói, 

munkaközösségi vezetők értékelései, és az óvodavezetői beszámoló után fogalmazódnak meg. Itt 

kitérünk a hozzánk csatlakozó két óvoda évvégi értékeléseire, és azokat áttekintjük. Ezek után a 

nevelési évnyitó nevelőtestületi értekezletén megfogalmazásra kerülnek a 2021/2022 nevelési év 

kiemelt feladatai, az elemzést, értékelést követően.  

 

 



 

Kiemelt jelentőségű a szoros együttműködés az új kollégák véleményének, szakmai munkájának 

egyeztetését követően.  

Új kihívás elé állunk újra, mint nevelőtestület, intézményünk szakmai munkát végző kollégák. 

Egy lendületes, továbbra is kiemelkedő szakmai munka végzésében közösen, együttműködve!  

Mind ezek mellett a vezetői programban megfogalmazottokat figyelemmel kísérjük a fejlődés 

érdekében.  

               A félévi nevelőtestületi értekezletek során értékeljük az addig elérteket, fogalmazzuk 

meg a feladatok folytatását.  

               1.2.1. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya.  

Az évvégi beszámolók célja az előző nevelési év intézményi tevékenység áttekintése, értékelése, 

az eredmények, a fejlesztendő területek meghatározása.  

A 2020-2021 nevelési év beszámolójának megállapításai meghatározzák a 2021-2022-es nevelési 

év munkatervében kerülő új feladatokat, programokat.  

Jelen beszámoló igazodik a mindenkori érvényes intézményi önértékelési rendszerhez.  

A kötelezően vizsgálandó elemeket a mérés - értékelés munkacsoport által összeállított kérdőív 

segítségével értékelte minden pedagógus az év végén. Az intézményvezető által elkészített 

értékelés eredménye az év végi beszámolóban kerül rögzítésre. 

 A vezető az év végi tanévzáró értekezleten tájékoztatta a kollégákat az eredményekről. 

1.2.2. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása. 

            Az óvodapedagógusok a Pedagógiai Program tükrében, a munkatervben meghatározott 

feladatokkal (programok, kirándulások, ünnepek figyelembevételével) készítettik el a csoportok 

éves, tematikus, és heti tevékenységi terveit, ütemezve a teljes évi pedagógiai folyamatot. A 

tervezésnél hangsúlyt kap az egyéni bánásmód a differenciális fejlesztés (képesség, adottság 

figyelembevételével).  

 

 

 



 

2020/2021-es nevelési évben sajnos a pandémiás időszakra tekintettel a vezetői látogatásokat nem 

tudtam személyesen mindig lefolytatni, de a 2021/2022-es nevelési évben ezeket pótolni kell, mert 

a személyes megbeszélések személyes látogatások megerősítik a kollégákat, a gyakornokokat 

pedig igyekszik hasznos tanácsokkal ellátni, szakmai fejlődésüket segíteni. 

                  1.3. Ellenőrzés  

             1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen 

gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?)  

Az intézményi SzMSz - ben és a PP- ban megfogalmazottak alapján az éves munkaterv. 

Az új intézményegység felállásával párhuzamosan ezeket a dokumentumokat is 2021.08.01.-től 

átdolgozott formában alkalmazzuk. Fontosnak tartottam, hogy az új belépő kollégák az eddig 

alkalmazott pedagógiai programjuk alapján dolgozzanak továbbra is még a 2021/2022-es nevelési 

évben, de az új összevont PP dokumentum felül vizsgálatra, fog kerülni a dokumentációs 

munkaközösség éves munkája során és a 2022/2023-as nevelési évet már az új átdolgozott PP 

szerint végzik a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodáiban. 

Ez a dokumentum az, amely meghatározza, utat mutat a gyermekek magasszintű fejlesztéséhez. 

Meghatározza óvodáink értékeit, melyet a munkánk során követünk. 

           Az intézmény önértékelési feladatainak folyamatát, annak lebonyolítását a BECS a végezte 

el. A minősítési eljárások ismét nagyon szép értékekkel végződtek. 

        Az intézményi önértékelést támogató munkaközösség beszámolójában megtalálható az 

intézményünkre vonatkozó 2020/2021 értékelése, amelynek elemeit, észrevételeit beépítjük a 

következő munkatervben. 

Továbbra is kiemelt fejlesztendő feladat lesz a gyakornok kollégák folyamatos segítése. 

Örömömre 2021/2022-es nevelési évben 4 új óvodapedagógus kezdi meg nálunk szakmai 

munkáját.  

A szakmai feladatok elsajátítása miatt nagy jelentőségű lesz, hogy 2021. októberében egy fő 

óvodapedagógus Mesterpedagógusi minősítése fog megtörténni, pont a mentor mesterpedagógus 

folyamatban. 

 



 

Közösen döntöttük el, hogy ezt a feladatot szeretné még magasabb szintre emelni. Nagyon fontos, 

a sok fiatal szakmai tudásának segítése, a gyakorlatban ültetését követően.  

A mesterpedagógus minősítéshez minden feltételt biztosítottunk a kollégának. Biztos vagyok 

benne, hogy elhivatottsága, szakmai tudása csak a fiatalok segítségére fog szolgálni. 

 Nevelőtestületünk folyamatos személyi változásokon megy át, nem csak az átszervezést tekintve. 

Sok a kezdő óvodapedagógus, valamint több évig gyesen lévő kolléga, akik munkába történő 

vissza állását, az addig eltelt időben szakmai változások megismerésére van szükség.  

Igyekszünk tekintettel lenni a kezdő kollégákra, hogy munkájukat tapasztalt kollégák mellett 

tudják megkezdeni, aki a mentoraik is lesznek 2 évig a minősítésig. 

          Intézményegységünknél az óvodába kerüléstől az iskolakezdésig egyéni fejlődési naplót 

vezetünk, a gyermekek fejlődéséről a szülőket évente kétszer, írásban is tájékoztatjuk.  

Az újonnan csatalakozó óvodákban megismerjük a szokásokat, hogy ott hogyan történt a 

gyermekek nyomon követése és ennek átdolgozása, egységesítése fog megtörténni a 2021/2022-

es nevelési évben, szintén a dokumentációs munkaközösség irányításával. 

           1.4.Értékelés 

        1.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai 

munkájának értékelése.)  

           A nevelési év végén minden óvodapedagógus a munkatervben meghatározott szempontok 

alapján értékelte éves tevékenységét. Meghatározta a nehézségeit, a fejlesztendő területeit, sikereit 

és eredményeit munkája során a csoportjában, az óvodájában, valamint a nagy óvodai 

egységünkben.   

           A szakmai munka értékelésében a reflektálás kiemelt jelentőségű, melyet az 

óvodapedagógusok lelkiismeretesen végeztek.  

 

 

           

 



 

         Fejlesztendő feladat: A 2021-2022-es nevelési évben az óvodapedagógusok, valamint külső 

partnerek elégedettségi szintjének mérése, összegzése, értékelése, feldolgozása, ezek nyomán 

szükséges új feladatok megfogalmazása az intézményben végzett szakmai munkáról, annak 

feltétel rendszeréről. 

1.4.2. A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a 

gyakorlatban: 

      Óvodánkban a gyermekek fejlettségi állapota folyamatosan nyomon van követve a 

megfigyelési tapasztalatok dokumentálásra kerülnek, figyelve az egyén fejlődési ütemére. A 

fejlődést nyomon követő dokumentáció intézményünkben az anamnézis lap, egyéni fejlődési 

napló, szülői tájékoztató. Az egyéni fejlődési naplóban az óvodapedagógusok a gyermekek 

értelmi, beszéd, hallás, látás és mozgásfejlődésének eredményeit rögzítették, erről a szülőket 

tájékoztatták. 

A nyomon követő füzet felülvizsgálata itt is fontos lesz és ennek az egységesítése a két 

csatalakozott óvodát tekintve. 

    Fontos kiemelnem, hogy a csatlakozással a fejlesztőpedagógusok munkájában is változás állt 

be, melyet az új munkaköri leírásukban fogalmaztam meg. Fontosnak tartom a munkamegosztást, 

feladatok leosztását, felelősök meghatározását követően.  

 Ezen változások a 2021/2022-es évnyitó értekezletén megbeszélésre kerülnek. 

              1.5. Korrekció  

1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe. 

    A 2020-2021 nevelési év tapasztalatait az évzáró nevelési értekezleten összefoglaltuk. Az 

óvodapedagógusok elkészítették a pedagógus az éves értékelésüket. 

 

 

 

 

  



 

                2.Személyiség- és közösségfejlesztés  

       2.1. Személyiségfejlesztés  

       2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok 

megvalósítása. 

    A továbbképzések és önképzések új formában történnek meg az elmúlt időszakban, tekintettel 

a vírus helyzetre. Így többségében online módon lehetett a továbbképzési kötelezettségeknek 

eleget tenni, ami új kihívás volt újra az óvodapedagógus társadalom előtt. A kihívásnak eleget 

tettek kollégáim, s aki szükségét érezte, vagy kötelező továbbképzési óráinak megszerzése volt 

acél, megvalósult.  

   Az EFOP pályázaton belül a még hátralévő konferenciák megvalósulására 2021/2022.-es évben 

kerül sor, melyek megrendezésére a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi óvodájában 

biztosítjuk a városi szinten a helyszínt. 

     A szakmai munkaközösségekben megfogalmazott munkatervet, munkáját is nehéz volt vagy 

csak új formában online módon tudtuk megvalósítani. Továbbra is fontos szerepet töltenek be 

intézményünk szakmai fejlődésében a szakmai csoportok.  

   Szakmai tevékenységükkel elősegítették az egységes nevelési elvek, értékek meghatározását, 

azok átadását, valamint az innovációs törekvéseket. 

   Szakmai működésüket át kell gondolni, felkell készülni még hatékonyabban arra az esetre, ha 

személyesen nem tudnak találkozni a kollégák, de azért a szakmai nem állhat meg. 

   Ennek érdekében egy új munkaközösség létrehozását javasoljuk, amely az online módon történő 

úgy szakmai, mint a gyermekekkel, családjaikkal való kapcsolat tartást valósítja, segíti meg.  

 

 

 

 

 

            2.1.2. Hogyan történt a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 



 

     Az intézmény vezetése valamint az érintett óvodapedagógus információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről. 

      Ha szükséges volt a lépéseket, tevékenységeket megtették a hátrányok enyhítése érdekében: 

gyermekvédelmi intézkedések stb. Szoros kapcsolatot ápolnak az óvodapedagógusok, kiemelném 

az önkéntes gyermekvédelmi felelőseinket, akik önként vállalták a feladatot és segítik, támogatják 

a gyermekjóléti szolgálattal. A kapcsolat folyamatos, rendszeres és szoros együttműködést jelent. 

  Fontos kihangsúlyozni, hogy a családlátogatások jelentősége mennyire megnőtt, de a helyzetre 

való tekintettel ezt nem mindig tudtuk elvégezni. A szülők behívása, fogadó órák megtartása 

rendszeres óvodáinkban. Itt egyénileg tudjuk a problémákat megbeszélni nagyon figyelve a szülők 

érzékenységét, személyiségi jogaikat. Ezen felül természetesen számtalan módját keresik az 

óvodapedagógusok a szülőkkel való kapcsolatok tartására.  

   

         2.1.2.Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósultak 

meg? 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vettek a közösségfejlesztésben, a járványhelyzetet 

figyelembe véve, sajnos ebben az évben kevesebb idejük és lehetőségük volt erre. 

A korona vírus adta helyzet nagyban korlátozta a programokat, ünnepeink, eseményeink 

lebonyolítását. Azonban a korlátok, szigorítások figyelembevétele mellett arra törekedtünk, hogy 

a gyermekek minél színesebb, tartalmasabb élménnyekkel gazdagodjanak. A városi szintű 

programok elmaradtak vagy online valósultak meg, azonban az óvodai ünnepeket, jeles napokat, 

projekteket a már megszokott módon igyekeztünk megvalósítani. 

 Korlátot az szabott, hogy a gyerekek nem hozhattak be otthonról semmit, illetve a szülők nem 

vehettek részt az eseményeken, ez alól az évzáró volt a kivétel. 

 

 

 

Anyák napja alkalmából online műsorral köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat. A 

gyerekek ajándékot készítettek, amit egy köszöntő vers kíséretében adtak át anyukájuknak. 



 

Az évzáró ünnepségeket már szülők részvételével tarthattuk az óvodáink udvarán. A műsorokban 

a gyerekek kedvenc mondókái, dalai, játékai, óvodás élményeik, hétköznapjaik szerepeltek. A 

szigorú feltételek betartásával ugyan, de nagyon jó hangulatban teltek el ezek a rendezvények. 

Mivel a vírus helyzet miatt a szülők nem minden ünnepségen vehettek részt, ezért az eseményeink 

megtekintését, online módon biztosítottuk számukra ezekről felvételeket, hogy betekintést 

nyerhessenek a gyermekek óvodai életébe. 

A jövőben erre még jobban fel kell készülnünk. 

              2.1.3. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek 

megismerési gyakorlata.  

      Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztési gyakorlatának 

megvalósítása a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak figyelembevételével történt az év 

folyamán. Nagy hangsúlyt helyeztünk a felzárkóztatásra, az esélyegyenlőség megteremtésére 

óvodáinkban.  Kiemelkedő jelentősége volt ennek főként akkor, amikor újra be kellett zárnunk, 

újra nyitáskor a gyermekek vissza szoktatása a közösségben nem egyszerű feladat főként a 

kiscsoportos korú gyermekek esetében.  

A szervezett és spontán tanulás érdekében lehetőséget adtunk a minél több érzékszervet 

foglalkoztató tapasztalásra, megteremtettük a felfedezés lehetőségét a különböző képességek 

fejlesztéséhez. A differenciált egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva választottunk anyagot, 

eszközt, módszert, helyet és időt a gyerekekkel folytatott tevékenység során. 

                Az intézményünkben a fejlesztőpedagógus segítette még a gyermekek külön 

fejlesztését, az iskolára történő felkészítés megerősítésében. Az óvodapedagógussal szoros 

együttműködéssel folytatódik ez a tevékenység, sok egyeztetés, szakmai megbeszélés követi az 

egyes eseteket. Szülőkkel is nagyon jó kapcsolata van és így egyéni megbeszélések keretén belül 

tudjuk segíteni a szülőket, ha szükséges a gyermekek egyéni kiemelt fejlesztése. 

 

 

              2.1.4. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének megvalósítása már teljesen 

beépült az óvoda minden napjaiba. Figyelmünk különösen a halmozottan hátrányos helyzetből, 

hátrányos helyzetből érkező gyermekekre fókuszál. Az óvodapedagógusok, családsegítő 



 

szolgálat, tanyagondnoki szolgálat segítségével megismerik a családok szociális, társadalmi 

helyzetét, igyekeznek tisztában lenni az esetleges problémákkal, a segítségnyújtás módjaival. 

           Az ismeretszerzés családlátogatásokon, személyes beszélgetések keretében, fogadóórák, 

szülői értekezletek alkalmával valósultak meg.  

      Napi kapcsolatban állunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a szociális segítővel, 

a Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnőkkel. 

       A játékba ágyazott, tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a 

képességfejlesztést az intézményben folyamatosan végezzük.  

     A nap folyamán a lehető legtöbb, lehetőleg összefüggő játékidőt biztosítottunk az elmélyült 

szabad játékhoz. Megfelelő minőségű, mennyiségű, változatos játékeszközökkel segítettük, hogy 

mindig találjanak kedvüknek, érdeklődésüknek megfelelő játékot. Az új játékok bevezetésénél 

együtt játszottunk a gyerekekkel megtanítottuk őket a játékok használatára, szabályok 

alkalmazására.  

           Új élményeket, eszközöket biztosítottunk a játék tartalmának és minőségének 

gazdagítására, támogattuk a gyermekek kezdeményezéseit. Kihasználtuk a fejlesztőjátékok adta 

lehetőséget a gyermekek egyéni differenciált fejlesztésére. Játék során kiemeltük a gyermekek 

pozitív megnyilvánulásait, ezzel erősítve őket. (kitartás, önzetlenség, segítőkészség, 

együttműködés, stb.) A szervezett és spontán tanulás érdekében lehetőséget adtunk a minél több 

érzékszervet foglalkoztató tapasztalásra, megteremtettük a felfedezés lehetőségét a különböző 

képességek fejlesztéséhez. A differenciált egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva választottunk 

anyagot, eszközt, módszert, helyet és időt a gyerekekkel folytatott tevékenység során. 

 

 

 

 

 



 

            A BTMN és a SNI gyermekek logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztésben részesültek 

szakemberek segítségével folyamatosan egész nevelési évben. Az óvodapedagógusok szorosan 

együttműködtek a fejlesztő szakemberekkel.  

                2.1.5. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok 

értékelése a gyakorlatban. 

       Az óvodába járó gyermekek értékelése mind szóban, mind írásban folyamatos és 

differenciált, figyelembe véve a gyermek adottságait, egyéni fejlődési ütemét, állapotát.               

Intézményvezetőként rendszeresen ellenőriztem a csoportnapló terveit, a fejlődési naplókat, a 

pedagógiai jellemzéseket, egyéni fejlődési naplókat.  

       2.2. Közösségfejlesztés  

             2.2.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek. 

    A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

Bevontuk a gyermekeket, a szülőket az intézményben rendezett programokban a lehetőségekhez 

mérten. Óvodáinkban a gyermekeknek, szülőknek, családoknak közös programokat szerveztünk. 

Ezek meghatározása a munkatervben megfogalmazódott így a szülök időben minden eseményre 

feltudtak készülni. A jövőben szeretnénk, az új csatlakozó óvodáink programjait megismerni, a 

jó ötleteket át venni. A közös rendezvények nagyban segítették a szülök intézmény 

kapcsolatának pozitív építését.  

         Fontos kiemelnem a szülők többsége továbbra is elfogadja a szükséges intézkedéseket a 

pandémiával kapcsolatban. Igyekszünk nagyon oda figyelni, hogy időben tájékoztassuk őket a 

változásokról. Az együttműködés eredménye képpen nagyon szeretnénk már nyitottabban 

működni a 2021/2022 nevelési évben. 

A nyugodt, szeretetteljes, családias óvodai légkör kialakítása és megtartása megvalósult 

óvodáinkban az év folyamán. 

 

 

 

  



 

      Az óvodapedagógusok nevelési terveikben rendszeresen megjelenítik a gyermekcsoport 

közösségének fejlesztését, amely az összetartozás érzésben, egymás segítésében, elfogadásában 

nyilvánul meg.  

      Következetes szokás- és szabályrendszer kialakításával a gyermekek biztonságérzetét 

erősítettük. Az ideális csoportlégkör kialakításával változatos tevékenységeket, közös élményeket 

és a választás lehetőségét biztosítottuk a mindennapok során. Fontosnak tartottuk, hogy a 

gyermekek elfogadják egymást. Törekszünk arra, hogy olyan attitűdöket alakítsunk ki a 

gyermekekben, amelyek a szűkebb, tágabb környezetükhöz, a szülőföldhöz való kötődésüket 

segítik.  

           3. Eredmények  

      3.1. Eredményességi mutatók az intézményben.  

          A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési gyakorlata. 

A gyermekek követésének kialakult rendje van, amelyet ebben a nevelési évben újra figyelemmel 

tudtuk kísérni. beiratkozás időpontjában zárva kellett tartanunk, így a szülőknek még nagyobb 

figyelmet kellett szánni a gyermekek iskolai beiratkozásakor. Sajnos előfordul, hogy 

nyomatékosítani kell többször a szülőknek irányában, hogy a beiratkozást meg kell tenniük. A jó 

kapcsolatainkra itt az iskolákkal nagyon nagy szükség van. Így a nyomon követés a társ 

intézményeink segítségével megvalósult. 

   Ha rendeződik, a vírus helyzet újra vissza állítjuk a rendet ebben a tevékenységben. Mind ezek 

mellett minden általános iskolával jó kapcsolatot ápolunk még ebben a helyzetben is. Igyekszünk, 

egymást segíteni ahol tudjuk. Nagyfigyelmet fordítunk arra, hogy minden gyermek beiratkozása 

megtörtént-e? 

                4. Belső kapcsolatok, együttműködés.  

        4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik. 

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak az év folyamán. A munkaterv összeállítását megelőzi, a 

nevelőtestületi értekezlet ahol a szakmai érvek vonulnak fel és közösen alakítjuk, kinek mire van  

 

 



 

 a legnagyobb szüksége a nevelőtestületünknek segítségadás végett. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

     Óvodánkban a szakmai munkaközösségek továbbra is színvonalasan működötek az elmúlt 

nevelési évben. Éves munkatervüket összehangban, a pedagógiai programban valamint a 

munkatervben megfogalmazottoknak, megfelelően készítették el. 

Sajnos a megvalósításban nagyban beleszólt a pandémiás helyzet így más eszközökhöz kellett 

folyamodni, hogy a szakmai munka tudjon folyamatosan folyni. Ez volt az online felületek, 

csoportok létrehozása. Ezeken keresztül történt a tudás átadás, tapasztalatcsere. 

          Az intézményi célok elérése a szakmai munkaközösség munkája nélkül kevésbé lett volna 

megvalósítható.  

           A belső tudásmegosztás lebonyolításáért a munkaközösségi vezetők, az óvodavezető 

helyettesek és az intézményvezető a felelős. A nyugodt feltételeket igyekeztünk biztosítani a    

munkához, mint pld: IKT eszközök, laptopok, biztonságos internet hozzáférés, nevelői szobák 

kialakítása. Így már ez a szakmai munka is hosszú évek óta nagyszerűen működik. Sok féle 

csatornát használunk a tudás megosztásra óvodáinkban, de még mindig a legnépszerűbb a 

személyes találkozások, ahol nem csak a tudás, hanem a lelkesedés, a kollégák elhivatottsága is 

átjön. 

          4.2. Az információátadás az intézményi gyakorlata. 

Az intézmény dolgozói számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés több szintéren is. Nyomtatott formában, emailben, Facebook 

csoportokban. Ehhez az IKT eszközök minden óvódában színvonalasan biztosítottak (laptopok, 

nyomtatók, szkenelő eszközök mobil szkenelő, másolók, fénymásoló papírok elegendő 

mennyiségben). 

 Az információátadás színterei óvodáinkban már évek óta jól működő rendszerben történnek. 

Több vezetői megbeszélés, szakmai munkaközösségi összejövetelek, munkatársi megbeszélések 

is lehetőséget adnak az információ cserére.  

 

 

 



 

          5. Az intézmény külső kapcsolatai. 

      5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei. 

           Az óvódák a helyben szokásos módon tájékoztatják külső partnereinket (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgáljuk, és annak eredményét visszacsatoljuk, valamint fejlesztjük, ha arra szükség 

lenne. 

           Az intézmény külső és belső partnerei Pedagógiai Programban azonosításra kerültek, 

melyek minden dolgozó számára ismertek. A kapcsolattartás folyamatos, szükségszerinti 

tartalmas együtt munkálkodás a gyermekek érdekében a legjobb feltételek biztosításával.  

   Közvetlen partnereink:  

 Gyermekek  

 Szülők  

 Alkalmazottak  

 Fenntartó  

 KIGSZ 

     Közvetett partnereink:  

 Szociális-, nevelési- és oktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) 

 Közművelődési intézmények (Mozi, Múzeum, Könyvtár, Csipkeház) 

 Egyesületek 

 Speciális segítő intézmények, szakemberek 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baja, Tanulási Képességet 

vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Bácskai Szakértői Bizottság?) 

 Családsegítő –és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Családsegítő Központ 

 Házi gyermekorvosok 

 Védőnői szolgálat 

 

   Egyéb partnerek:  



 

 POK (Pedagógiai Oktatási Központ) 

 Kiskunhalasi Járási Hivatal  

 Kiskunhalasi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya 

 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

 ÁNTSZ  

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 Szponzorok, támogatók 

 Civil szervezetek 

 Alapítványok 

 Családok Átmeneti Otthona 

 Egyházak  

 

               6. A pedagógiai munka feltételei.  

         6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek értékeinek, céljainak tükrében. 

       A folyamatos eszköz hálózat bővítése megtörténik évről évre, de az helyzetre való tekintettel 

intézményeinkben több laptop beszerzése megtörtént. Az újonnan érkező intézményekben az 

eszközök áttekintésre kerülnek a következő nevelési évben. 

    Az Ady Endre Utcai Óvoda épületében szükséges az internet jobb, minőségibb átalakítása, 

amely 2021/2022-ben megtörténik.    

Az oktatási hivatal által adott feladatok, mint önértékelés, iskolai felmentési feltöltések a 

szülőknek segítség adással, óvodai beiratkozások megújult rendje is szükségessé teszi az 

előzőekben leírtakat. 

      Az óvodák udvarain folyamatos fejlesztéseket, javítási munkákat végeztünk. Erre a pandémiás 

zárva tartási időszakban volt lehetőség, amit ki is használtunk. Játékok át festésre, javításokra 

kerültek. Ezeket a munkákat mindenki végezte az óvodákban, óvodapedagógusok, dajkák, 

pedagógiaiasszisztensek, karbantartók közösen tevékenykedtek. Így minden óvoda udvara újra 

éledt és vidám színek, játékok várták újra az óvodás gyermekeket. 

 

 



 

2021.02.01.-el meg nyitott az új Kertvárosi óvoda ahová beléphettek már az óvodásaink.  

Tavasszal elkezdődött az udvari játékok telepítése, füvesítés, amely gyönyörűen sikerült és 2021. 

júniusában már bírtokba is vehették az udvart is a gyermekek. A fásítás is megtörtént a városi fő 

kertész segítségével. Izgatottan várjuk a fák növekedését és addig is gondozzuk őket nap mint nap 

a gyermekekkel közösen.     

  6.2. Szervezeti feltételek  

           6.2.1. A pedagógus-továbbképzés irányai mentén a jogszabályi előírások alapján elkészült 

a 2018-2023 vonatkozó továbbképzési terv, amelyet folyamatosan megújítottunk, frissítettük, a 

személyi változásokat figyelembe véve. 

2021.08.01.-től a csatlakozó Vasút Utcai Óvoda és a Vackor Óvoda továbbképzési tervének 

megismerése is feladatom lett. Az ott betervezett továbbképzési lehetőségeket továbbra is 

biztosítjuk a jelentkező óvodapedagógusoknak. A következő nevelési évtől ennek a 

dokumentumnak is megtörténik az összedolgozása, egy továbbképzésitervben.  

A továbbképzések témáit figyelve igyekszünk a Pedagógiai Programunkban foglaltakhoz 

illeszteni. Pályázatok keretein belül az ingyenes képzéseken, konferenciákon és szakmai napokon 

vettünk részt a nevelőtestületünkből. 

         6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket 

alkalmazása. 

Nagy változás állt be 2021.08.01.-el Kiskunhalasi Napsugár Óvodák szervezeti felépítésében.  

A Vasút Utcai Óvoda, valamint a Vackor Óvoda csatlakozott óvodáinkhoz. 

Az eddigi 4 telephely bővült és 2021.08.01.-től 6 telephelyen folyik a gyermekek nevelése, 

fejlesztése. 

Az óvoda szervezeti kultúrája továbbra is megfelelő feltételeket nyújtott az innovatív, alkotó 

munkához.  A pedagógiai munkát segítő dolgozókkal való szoros, összehangolt együttműködés 

nélkülözhetetlen a zavartalan működéshez, ami nagyon nagy megértéssel, empátiával, 

elfogadással valósult meg ebben a nevelési évben is. 

 

 



 

 6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése. 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák hagyományai sokfélék, változatosak. 

A 2020/2021 nevelési évben változatosan megtartottuk a szokásos ünnepségeket mindig a 

rendeletek figyelembe vételével. Sajnos voltak események melyek a szülők nélkül kerültek 

megrendezésre, de ezen eseményekről videók formájában tudtunk élményt biztosítani a 

szülőknek. A korona vírus adta helyzet nagyban korlátozta a programokat, ünnepeink, 

eseményeink lebonyolítását. Azonban a korlátok, szigorítások figyelembevétele mellett arra 

törekedtünk, hogy a gyermekek minél színesebb, tartalmasabb élménnyekkel gazdagodjanak. A 

városi szintű programok elmaradtak vagy online valósultak meg, azonban az óvodai ünnepeket, 

jeles napokat, projekteket a már megszokott módon igyekeztünk megvalósítani. Korlátot az 

szabott, hogy a szülők nem vehettek részt az eseményeken, ez alól az évzáró volt a kivétel, 

melyeket az óvodák udvarán szabadban tudtuk megrendezni szülői részvétel mellett. 

Mindenki örült, hogy kicsit újra tudtunk vissza nyitni. Kölcsönösen hiányzott ez a megszokott 

menet az óvodai életünkben. Örömmel vettük észre, hogy a szülőknek is mennyire fontosak a 

közösen eltöltött élmények. 

Nagyon várjuk már a következő nevelési évet és reménykedünk, hogy újra együtt, napi szinten, 

ünnepségeken, projekt rendezvényeken újra együtt lehetünk mit egy nagycsalád! 

 

        6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata.  

   A munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe és különböző 

témákban még hangsúlyosabban előtérben került. Csak a közös együtt gondolkodás és a végén a 

döntést követően a rendelkezések betartatásával tudott működni az óvoda. A feladatok 

megosztása, felosztása során az óvodavezetősége igyekezett körültekintő lenni, és döntéseivel 

segíteni az óvodai életet. 

  Nagyon számítunk a fiatal kezdő kollégák tudására, ezzel együtt feladatokkal bízzuk meg őket. 

Bizalommal vagyunk irányukban. Szeretjük, ha önálló gondolattal, ötlettel, javaslattal állnak elő 

a tervezés során. Mindig megbeszéljük azok megvalósíthatóságát.  

 

     



 

            6.2.5. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak. 

Sajnos még mindig nagy probléma a megfelelő szakemberek alkalmazása az óvodapedagógusi 

hiány miatt. Egyre nehezebb óvodapedagógusokat találni térségünkben. Nehéz a helyzetet 

megoldani szakemberekkel.  Az óvodában évek óta dolgozó pedagógusok lelkiismeretesek, jól 

képzettek, nyitottak az újra, fejlesztik tudásukat, mindig készek a megújulásra! 

 

Változások a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák működésében 

2020/2021-es nevelési évben! 

 

            1. A 2020/2021-es nevelési év igen sok örömet, feladatot, büszkeséget hozott a 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodának. 

2021.02.01.-től megnyitotta kapuit a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi 

Óvodája kapuit a gyermekek előtt. 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák székhelye átadást követően a Kertvárosi Óvoda 

lett. 

Ezzel a csodálatos, szemet gyönyörködtető, mindennel felszerelt korszerű, modern óvodával 

gazdagodott Kiskunhalas Város Óvodai intézményei, városunk lakossága. 

Biztosítani szeretnénk városunkban a kertvárosi városrész óvodás gyermekeinek ellátását. 

Segíteni a szülőknek, családoknak, hogy gyermekeiket gyorsan, a közelben kevés utazással nap 

mint nap elérhető új óvoda várja a gyermekeket, ott ahol biztosított a szakmailag jól felkészült 

fiatal, és tapasztalt gyermekszerető óvodapedagógusok várják a gyermekeket. 

Biztosított a családias, korszerű, modern óvoda minden kivételes adottsággal. 

Tágas csoport szobák, fejlesztő szoba, tornaterem, sok játék az udvaron és a csoportszobákban, 

nevelőiszoba, orvosi szoba, szülői fogadó szoba stb. 

 

 

 

 



 

Hosszú előkészítő munka van mögöttünk, de megérte. Nagy öröm volt a tervezéstől az átadásig 

aktívan részt venni ennek a csodának a megvalósításában. 

Nagyon sokat dolgoztunk kollégáimmal a megvalósításon, és a tényleges költözésen át az óvoda 

beindításáig, majd a nevelési év folytatásában. 

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett, ebben a folyamatban szabad idejét is akár felajánlva. 

Történelmet írtunk ezzel az új óvoda megnyitásával! 

 Remélem a város lakosainak is részük van a mi boldogságunkban. 

A szakmai munka is megkezdődött 2021.02.01-vel a Kertvárosi óvódában és gazdagodott a 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményegysége. 

Köszönjük Kiskunhalas Város képviselőtestületének a lehetőséget, és külön köszönjük a 

gyermekek nevében Kiskunhalas Város Polgármesterének Fülöp Róbert polgármester úrnak,  

hogy mindenben mindig a segítségünkre volt, maximálisan támogatta a projekt megvalósítását. 

 

2. 2021.08.01.-én újabb kihívást valósítottunk meg.  

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményegysége kettő telephellyel bővült, 

a Vasút Utcai Óvodával és a pírtói Vackor Óvodával. 

Akadálymentesen sikerült az óvodákat átvennünk. Minden dolgozó munkája megmaradt, 

mindenki munkájára a jövőben is szükség van. Elbocsátások nem történtek. Zökkenő mentesen 

történt az óvodák értékeinek átadása is a nyár folyamán, leltározások, átadások alkalmával. 

Az óvódák dokumentumainak átvételében, szakmai munkájuk eddigi magas szintű megvalósítását 

meghagyva indítjuk a következő nevelési évet. A következő év lesz a szakmai összehangolódás 

éve, a Pedagógiai Programok, Házirendek, Csoportnaplók, Egyéni fejlődési nyomon követő 

szakmai anyagok átdolgozásra kerülnek, de ezt már az új nevelőtestülettel közösen a 

dokumentációs munkaközösség végzi el a kollégák bevonásával. 

Az új közösségek kialakítására, megismerkedésre a következő nevelési évben nagy figyelmet kell 

fordítani.  

 

 

 



 

Egy új nevelőtestületet, egy új alkalmazotti közösséget kell az óvodánk értékei mentén 

összehangolni. 

Egy újabb kihívás, nagyon nagy feladat, amelynek a megvalósításban a Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák szerkezeti felépítésében, az intézményvezetőségében aktív, lelkes, kitartó, magas szintű 

szakmai munkát teljesítő kollégák segítik az irányítást. 

 

Fontos kiemelnem, hogy intézményegységünk most már 6 telephellyel rendelkezik.  

 

Ennek a 6 telephelynek, óvódának az irányítását leosztva lehet csak megoldani így, kettő általános 

vezetőhelyettes, és egy óvodatitkár segíti a működés megszervezését. 

Egy általános vezető helyetteshez 3 óvoda tartozik. 

Kovács Renáta (csoportban dolgozó óvodapedagógus) általános vezetőhelyetteshez tartozó 

óvódák: 

1. Kertvárosi Óvoda 

2. Vasút Utcai Óvoda 

3. Vackor Óvoda 

Mongyi Marianna (fejlesztőpedagógus) általános vezetőhelyetteshez tartozó óvodák: 

1. Ady Endre Utcai Óvoda 

2. Szilády Áron Utcai Óvoda 

3. Átlós Utcai Óvoda 

Nagyon számítok szakmai elhivatottságukra, az óvodáinkért eddig tett munkájuk is ezt 

bizonyította. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Remélem, a sok munka meghozza gyümölcsét és a 2021/2022-es nevelési évben a 

megújult Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 6 telephelyen csak gazdagítani tudja 

városunk, és Pirtó község óvodai ellátását magas szintű, színvonalas szakmai 

munkájukkal. 

 

A további jó együttműködés reményében lezárom a 2020/2021-es nevelési évet! 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021.08.31. 

 

Ácsné Fehér Klára  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

intézményvezetője 
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1. 2020. szeptember 1. – 2020. október 31-ig terjedő időszak értékelése 
 
 

A gyermekek fejlettségének vizsgálatát a DIFER ÉS SINDELAR I. vizsgálóeljárással 
végeztem el a négy tagóvodában. A DIFER felmérés alapján, kiszűrtük, mely 
kisgyermeknél van szükség további vizsgálatra és őket a SINDELAR I. VIZSGÁLÓ 
ELJÁRÁSSAL megvizsgáltam. Ezután a gyermekek fejlettsége szerint,    a fejlesztésre járó 
gyermekeket közösön kiválasztottuk az óvó nénikkel, majd elkészítettem egyénre 
szabottan a fejlesztés tervet, a fejlesztő feladatokat meghatároztam, a fejlesztendő 
területekhez igazodva. Elkészítettem az éves fejlesztés egyéni-kiscsoportos időpont 
beosztását, igyekeztem alkalmazkodni a logopédiai fejlesztéshez és a négy óvoda 
nagycsoportjában az óvodapedagógusok által meghatározott heti rendhez, valamint a 
járványügyi szabályokhoz is. 

 
A nagycsoportos gyermekek szüleit - igény szerint- a tájékoztattam a fejlesztőmunkáról, a 
vizsgálóeljárásokról, az iskolaérettségről, továbbá fejlesztőjátékokat, munkafüzeteket 
ajánlottam. Célszerűnek látszik, a következő tanévben minden tagóvoda nagycsoportjának 
kezdő és a további szülői értekezletein a fejlesztésről, a gyermekek haladásáról 
tájékoztatást adni, mert a járványhelyzet miatt a szülők egy részének ebben a tanévben 
kevés információja van a munkáról, másrészt az együttműködésükre nagyobb szükség 
van, hiszen a fejlesztésre szoruló gyermekek száma ebben az évben is 34 fő volt. 

 
2. 2020. november 1. – 2021. március 08. tartó időszak értékelése 

 
 

a) A fejlesztés céljai ebben a tanévben a következők voltak. 
 

 A gyermekeket próbáltam önmagukhoz képest fejleszteni. Sokoldalúan, 
hatékonyan, rendszeresen igyekeztem az egyéni képességeiknek, az egyéni fejlődési ütemüknek 
megfelelően segíteni őket. Megpróbáltam sikerélményhez juttatni gyermekeket, hogy a fejlesztés ne 
legyen számukra unalmas munka, hanem örömteli, játékos tevékenység, de ebben az évben is több 
kisgyermeknél kellett ismétlő, gyakorló foglalkozást beiktatni. 

 
 A fejlesztő tevékenységet (az óvó nénikkel együtt) igyekeztem összehangolni - az 
óvodai élet mindennapjaival, igazodtam az óvodák eseményeihez, programjaihoz, kéréseihez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
b) A fejlesztés területei: 

 
 

A Sindelar vizsgálóeljárás kijelölte a gyermekek fejlesztésének irányát. 

 

 Vizuális-akusztikus differenciálás fejlesztést a részletek, pici különbségek észrevételét 

célzó játékok – pl. dominózás különböző dominókkal, kép-párosítók, „papagáj” játék, termények, 

gombok, gyöngyök, egyéb eszközök válogatása, kártyajátékok stb. segítetté 

 Vizuális-akusztikus alak-háttér fejlesztést a lényeg kiemelő játékok, puzzle, 

„zűrzavar”- alak háttér játék, rész-egész- és kakukktojás játékok segítették. 

 Vizuális-akusztikus emlékezet fejlesztését a memória fejlesztését szolgáló játékok, 

képek: 5-7 elem megjegyzése, a szólánc játék, gyűjtőfogalmak, szómagyarázat stb. használatával 

igyekeztem elérni. 

 Vizuo-motoros koordináció fejlesztése - a látott és hallott információk összehangolása 

- formajátékok, speciális gyakorlatok, finommozgás gyakorlatok - apró tárgyak rakosgatása, 

toronyépítés, labirintus stb. 

 Szerialitás fejlesztése - sorba rendezős játékok – képek, szavak, mozdulatok. 

 Téri orientáció fejlesztése - fokozatok betartása, saját test ismerete, térbeli, síkbeli 

tájékozódási játékok – testséma játékok, testrészek, „mi hiányzik, mi változott meg” - típusú játékok, 

relációk, balról jobbra haladás fejlesztése. 

 A fejlesztési tevékenység kiegészült a számlálás és a grafomotórium fejlesztésével.



 

 
c) A fejlesztés formája, kiemelt feladatai: 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a fejlesztés egyéni-kiscsoportos beosztás és egyéni terápia szerint, a 
gyermekek fejlettségének megfelelően, folyamatosan mikrocsoportos formában (4- 5-6gyermekkel) 
történt. 

Ebben a tanévben is változatosan, komplexen állítottam össze egy-egy foglalkozás 
anyagát, a folyamatos motiválás érdekében, figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, 
illetve azokat a területeket, ahol a lemaradás jelentkezik náluk. A foglalkozásokon 
játszottak mindig olyan tevékenységet is, amelyben sikerélményhez juthattak. 

A fejlesztés hangsúlya a vizuális figyelem, az emlékezet, az alak-háttér, a rész-egész 
fejlesztésére, a finommotorika fejlesztésére, a fent-lent és a balról jobbra haladási irány 
alkalmazásának gyakorlására került. Ehhez segítséget nyújtottak különböző játékgyűjtemények 
(szókincsbővítés, szólánc, minden játéktípusnál a számlálás, az új, saját készítésű játék, és a régi 
játékok használata stb.) Külön figyelmet fordítottam a gyűjtőfogalmak gyakorlására, az ismereteik 
rendszerezésére. 

A mindennapi munkában még fokozottabban figyeltem a játékok összeállítására, 
ezen belül az együtt dolgozásra, a gyermekek egymás közötti toleranciájára, türelmes 
elfogadására, s adott esetben a nagyobb beszédfegyelem kialakítására, amelyre szükség is 
volt, hiszen különböző fejlettségi szintű gyermekek is kerültek egy csoportba 

 
d) A fejlesztés menete 

 

 Az Ady Endre Utcai Óvodában 8 gyermek járt rendszeresen fejlesztésre. 
 A Magyar utcai Óvodából 10 nagycsoportos gyermek járt fejlesztésre rendszeresen. 
 A Szilády Áron Utcai Óvoda két nagycsoportjából összesen 11 nagycsoportos járt 

fejlesztésre 
 Az Átlós Úti Óvodából 5 gyermek járt    fejlesztésre  
 A Kertvárosi Óvoda megnyitása után az Ady óvodában 6 gyermek járt fejlesztésre, a 

Kertvárosi Óvodában viszont 11 gyermek és az Átlós úti óvodába 6, a Szilády ovi 
fejlesztésre járó gyermekinek létszáma változatlan marad (11 gyermek) 

 
 
Összesen: a négy óvodából 34 gyermek járt fejlesztésre, a nemek szerinti megoszlásban 
kevesebb lány, több fiú számára volt szükséges a fejlesztés. A 34 gyermekből 4 gyermek 
marad még egy évig óvodás, amely szakértői vizsgálatuk és fejlettségük miatt egyaránt 
indokolt. 



 

e) Gyakori problémák 
 

A felmérések eredménye azt mutatta, hogy a gyermekek többségénél vannak gyakori 
problémák. Sok gyermek hasonló területen igényel fejlesztést, ezek a következők: 

 
A fejlesztésre került gyermekek nagy többségének gondot jelent a saját testen történő 

tájékozódás a térbeli viszonyok, a téri tájékozódás ismerete, így a síkban nem tudták 
alkalmazni a fentről-lefelé illetve a balról-jobbra haladás elvét. 

 
Ezt egész tanév során gyakorolni kellett, hogy eredményt érjünk el. (Pl.: dominózást, 

tükör játék, mi változott meg, mi hiányzik játék, reláció játék, kirakós, papír-ceruza 
feladatok, számlálás stb.) 

 
Ehhez kapcsolódott a másik terület is a vizuális (látott) területen az alak-háttér 

feladatokban történő gyengébb teljesítés, a gyermekek egy részénél ez gondot jelentett. 
A téri tájékozódás és e vizuális terület szorosan összefügg, csak a kettő együttes 
fejlesztésével tudtunk eredményt elérni. (Pl.: Sok-sok válogatós játékot játszottunk több 
szempont szerint, kedvelték a különös rész-egész kirakó játékot, a karikás-játékot, a 
formaegyeztetős játékot, a különböző puzzle játékok, párkeresők, memória játékok sokat 
segítettek, időnként használtunk munkalapokat is, stb.). 

 
A gyermekek egy részénél gondot jelent a hallott szavakra emlékezés, illetve azok 

sorrendjének felidézése (3-4 elemig), ennek javítása érdekében rendszeresen szólánc 
játékot játszottunk. Sok kisgyermeknek gondot jelentett még a gyűjtőfogalom alá sorolás, 
valamint a sor folytatása, kiegészítése, amely ebben a tanévben különösen sok gyakorlást 
igényelt. Ezt összekapcsoltuk a kakukktojás játékkal is. 

 
A 2020/21-as tanévben több volt azon gyermekek száma mind a négy óvodában, ahol 

a vizuális és auditív figyelem, valamint a balról jobbra haladás gondot jelentett, ezért sok- 
sok gyakorlást iktattunk be, kisebb, apróbb lépésekben, több időt szántunk erre a 
tevékenységre. 

 
A fejlesztőmunka ebben a tanévben a járványhelyzet és a Kertvárosi óvoda 

megnyitása miatt nem volt folyamatos, de a lehetőségekhez képest rendszere foglalkoztam 
a gyermekekkel jó kapcsolatot sikerült kialakítanom velük. Mindig volt célunk, amelyeket 
igyekeztünk megvalósítani, a munkatervnek megfelelően. Volt, amikor ez lassabb 
tempóban,             és lényegesen több gyakorlással sikerült. 

 
A tanév során voltak kedvenc játékaink, visszatérő játékaink is, lehetőséget adva az 

ismétlésre, a pozitív élmények átélésére. A pedagógia vélemények elkészítése, az írásbeli 
munka is folyamatosan történt. 

Ebben a tanévben is volt több olyan fejlesztésre járó gyermek, aki logopédiai 
ellátásban is részt vett. A tanév során igyekeztem különösen figyelmet fordítani a BTMN-
s gyermekek megsegítésére. 
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3. 2021. március 08. – 2021. április 19-ig tartó időszak értékelése 
 

A koronavírus járvány miatt, az óvodásaink közül a fejlesztésre járó gyermekek részére összeállítottam online 

játékokat és játékos feladatokat tartalmazó szakmai anyagot. Amely csoportnak volt zárt facebook csoportokba 

ott az érintett gyermekek szülei részére a szakmai anyag elérhető volt. Az online játékos feladatokat és 

feladatlapok gyűjteményét is igyekeztem közzé tettem a facebook csoportunk munkaközösségi oldalán is, hogy a 

szülők számára elérhető legyen. 

 
 

4. 2021. április 19 – 2021. május 31-ig tartó időszak  
 

5. Egyéb elvégzett tevékenységek: 
 

 Feladatom volt még év közben a szülők számára a segítségnyújtás, a szülőkkel 
való együttműködés: A tanév folyamán bármikor, ha kérték, egyéni tájékoztatást 
adtam a szülők részére gyermekük fejlettségéről, eredményeikről, problémáikról, 
a megoldandó közös feladatainkról. 

 
 A tanév során folyamatosan együttműködtem az óvónőkkel, a pedagógiai 

asszisztensekkel, szükség estén helyi Pedagógiai Szakszolgálattal, melyre a törvényi 
változások miatt is szükség volt. 

 
 Részt vettem az óvodai élet rendezvényein, a kollégáim munkaközösségi 

munkájában, továbbá együttműködtem a mesterprogramomban vállalt 
tevékenységekben a munkatársaimmal. 

 

 2020/2021-ban a Zöld Óvoda Szakmai Munkaközösségünk éves tervét 
elkészítettem, a tervnek, valamint az óvodapedagógusok igényeinek és a 
lehetőséghez mérten végeztem a munkaközösségi feladatokat, a személyes 
találkozások helyett online tartalmakat tettem fel az előző évben létrehozott zárt 
facebook csoportunkban, ahol minden kollégám, nem csak a munkaközösségi 
tagok számára hozzáférhetők az összeállított dokumentumok. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. június 07. 

 

 Készítette: Mongyi Marianna 

Fejlesztő- óvodapedagógus 
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Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Az intézményi önértékelést támogató munkaközösség beszámolója 
2020/2021-as tanév 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. 06. 07.                                                       Készítette: Mongyi Marianna 

                                                                                    Munkaközöségvezető 
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1. A munkaközösség célja: 

Az intézményi átfogó önértékelés célja az volt, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint 
intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és 
a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 
meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket 
tervezzen. 

Az intézményi önértékelés koordinálását önértékelést támogató munkacsoportunk végezte, 
amelynek tagjait az intézményvezetőnk jelölte ki. A tagok kiválasztásánál szempont volt a 
csoporttagok felkészültsége, minőségfejlesztés iránti elkötelezettsége. 

Intézményünk megfogalmazta azokat a sajátos elvárásokat, amelyek teljesülését vizsgálta. 
Ezeknek az elvárások összhangban voltak a 2018-ban módosított pedagógiai programunkban 
megfogalmazott saját intézményi céljainkkal, de tükrözték általános elvárásokat is. 

2. Pedagógus önértékelés folyamatba bevont pedagógusok létszáma: 

2015-2016-os tanév: 2 fő (Ácsné Fehér Klára, Kisné Halász Éva) - MEGVALÓSULT 

2016-2017-es tanév: 4 fő (Ácsné Fehér Klára vezetői, Faddi Petra, Szabó-Kocsisné Ökrös 
Ildikó, Tóth Aliz) - MEGVALÓSULT 

2017-2018-as tanév: 4 fő (Gozdán Tiborné, Jegyes Molnár Kata, Horváthné Czmorek Hedvig, 
Lázár Terézia) - MEGVALÓSULT 

2018-2019-es tanév: 3 fő (Mongyi Marianna, Andóczi-Balogh Rózsa, Kispéterné Sándor 
Ágnes) - MEGVALÓSULT 

2019-2020-as tanév: 4 fő (Katona Judit, Békési Szilvia, Sarokné Juhász Anita, Kisné Halász 
Éva) - MEGVALÓSULT 

2020-2021-es tanév: 4 fő (Petrohán Vivien, Miklai Ágnes, Vas Aranka, Daday Zita,). 

2 fő - Lakatos-Korda Hajnalka, Ferencz-Vili Mariann pedagógus - gyermeket vállalt és 
szeptember végétől mind ketten táppénzen voltak, majd szülési szabadságon, így az ő 
önértékelésükre később kerül sor. 1fő - Daday Zita pedagógus – minősítése miatt az 
önértékelése a 2021/22-es tanévben valósul meg. 

3. Intézményi önértékelés során kötelezően vizsgált elemek a 2020/2021-es tanévben 

A kötelezően vizsgálandó elemeket a mérés - értékelés munkacsoport által összeállított kérdőív 
segítségével értékelte minden pedagógus az év végén. Az intézményvezető által  
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elkészített értékelés eredménye az év végi beszámolóban került rögzítésre. A vezető az év végi 
tanévzáró értekezleten tájékoztatta a kollégákat az eredményekről. 

 

Pedagógiai folyamatok – Tervezés 
 
Önértékelési szempontok 

 
Elvárások 

  
Értékelés 

Hogyan valósult meg a 
stratégiai és operatív 
tervezés? 

1. Az éves munkaterv 
összhangban volt a stratégiai 
dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. 
 

 

Milyen volt az intézmény 
működését irányító éves 
tervek és a beszámolók 
viszonya, hogyan épültek 
egymásra? 

2. A nevelési év végén 
készült beszámoló 
megállapításai alapján történt 
a következő nevelési év 
tervezése. 

 

Pedagógiai folyamatok – értékelés 
Milyen volt a pedagógiai 
programban meghatározott 
gyermeki értékelés működése 
a gyakorlatban?  

 

3. Az intézményben a 
gyermeki fejlődést 
folyamatosan követték a 
pedagógusok, a gyermeki 
fejlődést dokumentálták, 
elemezték, és az egyes évek 
értékelési eredményeit 
összekapcsolták, szükség 
esetén fejlesztési tervet 
készítettek. 

 

4. Az óvodapedagógusok a 
gyermekek eredményeiről 
fejlesztő céllal folyamatosan 
visszacsatoltak 
szüleiknek/gondviselőjüknek 
és az életkornak, fejlettségi 
szintnek megfelelő formában 
a gyermeknek. 

 

 
Személyiség- és közösségfejlesztés 

Hogyan történt a gyermekek 
szociális hátrányainak 
enyhítése? 

5. Az intézmény vezetése és 
érintett pedagógusa 
információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális 
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helyzetéről és a szükséges 
lépéseket, tevékenységeket 
megtették a hátrányok 
enyhítése érdekében: 
gyermekvédelmi 
intézkedések stb. 
 

Az intézmény közösségépítő 
tevékenységei hogyan, milyen 
keretek között valósultak 
meg? 

6. A szülők a megfelelő 
kereteken belül részt vettek a 
közösségfejlesztésben, a 
járványhelyzetet figyelembe 
véve, ebben a tanévben 
kevesebb idejük és 
lehetőségük volt erre. 
 

 

Eredmények 
Milyen eredményességi 
mutatókat tartanak nyilván az 
intézményben?  
 
 

 

7. Nyilvántartottuk és 
elemeztük az intézményi 
eredményeket: - helyben 
szokásos megfigyelésekkel, 
mérések eredményeinek 
nyilvántartásával,  
- 6 éves kor után óvodában 
maradó mutatók, 
elégedettségmérés 
eredményeit (szülő, 
óvodapedagógus, pedagógiai 
munkát segítők) rögzítettük. 
- neveltségi mutatókat 
rögzítettük 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Milyen pedagógus szakmai 
közösségek működtek az 
intézményben, melyek voltak 
a fő tevékenységeik?  

8. A pedagógusok szakmai 
csoportjai maguk alakították 
ki, működési körüket is, 
önálló munkaterv szerint 
dolgoztak. A munkatervüket 
az intézményi célok 
figyelembevételével 
határozták meg. 

 

Hogyan történt az 
információátadás az 
intézményben?  

9. Az intézmény munkatársai 
számára biztosított volt a 
munkájukhoz szükséges 
információkhoz és 
ismeretekhez való 
hozzáférés. 
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Az intézmény külső kapcsolatai 
Hogyan kaptak tájékoztatást a 
partnerek az intézmény 
eredményeiről? 

10. Az intézmény a helyben 
szokásos módon tájékoztatta 
külső partnereit (az 
információátadás szóbeli, 
digitális vagy papíralapú volt, 
a járványhelyzet alatt csak 
digitális formában). 

 

11. A partnerek tájékoztatását 
és véleményezési 
lehetőségeinek biztosítását 
folyamatosan felülvizsgálták, 
visszacsatolták és 
fejlesztették. 

 

A pedagógiai munka feltételei 
Hogyan felelt meg az 
infrastruktúra az intézmény 
képzési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, 
céljainak?  
 
 
 
 
 
 
 

12. Az intézmény 
rendszeresen felmérte a 
pedagógiai program 
megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, 
jelezte a hiányokat a fenntartó 
felé. 
 

 

13. Az intézmény 
rendszeresen felmérte a 
szükségleteket, reális képpel 
rendelkezett a nevelő- oktató 
munka humánerőforrás-
szükségletéről. 

 

14. A humánerőforrás 
szükségletben bekövetkező 
hiányt, a felmerült 
problémákat idejében 
jelezték a fenntartó számára. 
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4. Pedagógus önértékelésben résztvevők  

 
Név 

 
Munkakör, 

beosztás 

 
Minősítésben 

résztvevő 
 (időpont) 

 
Pedagógiai 

szakmai 
ellenőrzésben 

résztvevő 
(időpont) 

 

 
Pedagógus 

önértékelésben 
résztvevő 

1. Petrohán 
Vivien 

óvodapedagógus   2020 október 

2. Miklai 
Ágnes 

 

óvodapedagógus  
 

 2020 november 

3. Vass 
Aranka 

óvodapedagógus   2021 április 
 

 

5. Az önértékelést támogató munkaközösség legfőbb célja volt: a nevelő testület szakmai 
tudásának fejlesztése, az óvodapedagógusok szakmai munkájának javítása, gazdagítása, az 
intézményi munka eredményességének növelése, a sikeres teljesítmény kimutatása. 
Azonosítottuk - az önfejlesztési tervek alapján – a fejlesztendő területeket és a teljesítmény 
javítására irányuló célokat, feladatokat jelöltünk ki.  

Az eredmények értékelésével meghatároztuk a különböző kompetencia területeken elért kiváló, 
jó és gyengébb teljesítmények közötti különbséget.  

6. Az intézményi önértékelés támogató csoport megvalósított feladatai: az intézményi 
önértékeléseket előkészítettük, megterveztük a pedagógusok és a partnerek tájékoztatását, az 
éves önértékelési tervet elkészítettük, az önértékeléseket lebonyolítottuk, az önértékelésbe 
bevont kollégákat felkészítettük és folyamatosan támogattuk. Az önértékelést támogató 
munkacsoport a felületen és a valóságban is nyomon követte a folyamatot, gondoskodott az 
önértékelés minőségbiztosításáról. 

Az utóbbi 5 évben (2015-2020) a munkacsoport 17 fő pedagógusra, illetve a vezetőre vonatkozó 
önértékelést végzett el, majd a 2018-19-es tanévben - az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés - 
előtt az átfogó intézményi önértékelést is elkészítette. 
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A fent említett célok és feladatok figyelembevételével munkaközösségünk feladatai az alábbiak 
voltak a 2020/21-es tanévre: 

- Az Éves Önértékelési Terv elkészítettük, a tervben kijelölt pedagógusok tájékoztattuk 
az önértékelés folyamatáról.  

- Az önértékeléseket elvégeztük, összesítettük, az Oktatási Hivatal informatikai felületére 
feltöltöttük.  

- Az önértékelésbe bevont munkatársakat folyamatosan segítettük, annak érdekben, hogy 
a kompetenciák ismeretében még tudatosabban, eredményesebben tervezzenek, hogy 
ezzel a minősítésre, tanfelügyeleti látogatásokra kellőképp felkészültek legyenek.  

- Az intézmény 2020/21-es tanév önértékelésébe bevont pályakezdő pedagógus (2 fő) és 
a több évtizede pályán lévő pedagógus (1 fő) is elektronikusan készítette el 
dokumentumait, így az IKT eszközök használata tudatosabbá vált az önértékelési 
folyamat során, ez előnyös volt a látogatásoknál, a portfoliókészítésnél egyaránt.  

7. Az önértékelt pedagógusok a saját intézményi elvárások tükrében elvégezték 
önértékelését  

     - Útmutató szerint a 0-3 skálán értékelték az elvárás  
     - Kompetenciánként meghatározták a kiemelkedő és fejlesztendő területeiket. 
     - Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé tette az értékelt 
pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási 
Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is. 
A vezető segítségével két évre szóló önfejlesztési tervet készítettek az önértékelt 
kollégák. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre 
szóló önfejlesztési tervet készített, amelyet a vezető feltöltött az informatikai 
rendszerbe.  

8. Az ötéves önértékelési ciklus a 2020/21-es tanévben befejeződik, ezért a 
munkaközösség: 

- összesítette, megvizsgálta, hogy az óvodapedagógusok értékelésének eredményei 
között megfigyelhető-e az azonos szakmai munkaközösségben dolgozó 
óvodapedagógusok kiemelkedő és fejleszthető területeinek azonossága. 

-  a pedagógusok értékelésénél többségben gyengeségként megjelölt területek 
összesítette, megvizsgálta, majd megoldásokat keres a 2021/22-es tanévben a tudatos 
szakmai fejlődésükhöz. 

- a pedagógusok értékelésénél többségben erősségként megjelölt területek összesítette 
megvizsgálta, azok továbbfejlesztése, tudásuk megosztására lehetőség biztosít a 
2021/22-es tanévben. 

- az öt évre szóló önértékelési program összegzésének elkészítése a BECS tagok 
részvételével megtörténik 2021. augusztus 31-ig, melynek ismertetésére a 2021/22-
es tanévnyitó értekezleten kerül sor.  

Kiskunhalas, 2021. június 07.                  Mongyi Marianna             Munkaközösség vezető 
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A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda szakmai és partnerintézményi eseményeinek és 
eredményeinek összefoglalója  

(2020-2021) 

 

MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK: 

Városi Autómentes nap 

 
 

Hagyományosan a szeptemberi autómentes naphoz kapcsolódó rendezvény sorozatok idén is 
megrendezésre kerültek városunkban. Köztük az óvodás és iskolás korosztály számára szervezett 
„Sétálj velünk!” program, mely a gyaloglás népszerűsítését célozta meg az autós közlekedéssel 

szemben. 

A futóbiciklizés, kerékpározás, motorozás mellett, egy változatos mozgásformákat gyakoroltató pálya 
is várta az ovisokat a főtéren, melyet óvodánk környezeti nevelés munkaközösségének tagjai 
terveztek és valósítottak meg a mozogni vágyó gyermekek örömére. 

Szeptember 30-án, az állatok világnapja közeledtével lehetőségünk nyílt nagycsoportosainkkal 
madárgyűrűzésen részt venni az EFOP-3.9.2-16-2017-00004 „Humán kapacitások fejlesztése a 
kiskunhalasi járásban” című pályázat keretében, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület 

szervezésében. 
A Beka-völgyben, természetes környezetben, " testközelben" ismerkedhettek meg a gyermekek a 
madárgyűrűzés folyamatával a befogástól a gyűrűzésen át a szabadon engedésig. Megtudtuk, hogy 
milyen szerepe van a gyűrűzésnek a vonuló madarak nyomkövetésében, a madarak védelmében. 
A madarakon kívül a gyerekek megfigyelhettek, megismerhettek még vízben, vízparton élő állatokat 
is, valamint különböző természetvédelemhez kapcsolódó játékon is részt vehettek. 
Sok élménnyel és tudással gazdagodtunk ezen a napon, és reméljük, hogy környezetünk 
szépségeinek, értékeinek felfedezésével egy újabb lépést tettünk a környezetvédelem, 
környezettudatosság kialakulása felé. 
 

 

 

http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/?modul=blog&a=223063
http://bobitaovi-halas.lapunk.hu/tarhely/bobitaovi-halas/blog/223063.jpg


„Aprók vására” a Bóbita oviban  

 
 

2020. szeptember 25-én délelőtt ismét megrendezésre került óvodánkban az „Aprók vására ”. Régi 
hagyomány ez már intézményünkben. 
 

Idén a járványügyi helyzetre tekintettel, az óvoda két udvarán is folyt a mulatság.  
 

 

Luca, Luca kity-koty ... ”  

 

Idén is megemlékeztünk Luca-napi hagyományainkról, kissé rendhagyó formában, de annál 
játékosabban. 
 

A népszokáshoz tartozó Luca-napi kotyolás, mint műsor előadás, idén a járványügyi helyzet miatt 
elmaradt, de a csoportok maguk között eljátszották énekelve, dalos játékokkal és jókívánságokkal 
kísérve. A boszorkányság témája huncutságot, vidámságot eredményezett, melyek még inkább 
összehozták a gyermekközösségeket. Játszottunk boszorkányos körjátékokat, fogócskát, ültettünk 
búzát, festettünk Luca-napi széket, versikéket mondogattunk és varázslatokat találtunk ki, még 
izgalmasabbá téve a megemlékezést a hagyományról. 

Nálunk járt a Mikulás! 

A legenda szerint Miklós az ablakba tett ajándékával megmentette a lányok becsületét. Innen ered 
az a szokás, hogy a gyerekek szépen kitisztított cipőjüket az ablakba állítják ajándék reményében. 
 

Így történt ez ebben az évben is Bóbita Óvoda és Bölcsőde falai között. A csöppségek kívánságaikat, 
kéréseiket szebbnél szebb rajzok formájában küldték el a jóságos öreg Mikulásnak. Cipőiket, 
csizmáikat valamennyiet kifényesítették a várva várt ünnepre. 
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Bóbita ... épít  

 

 

Fúrás-faragás, kopácsolás zaja veri fel az elhagyatott bölcsőde csendjét. A napokban elkezdődött a 
nyertes pályázat megvalósítása. 
 

A bölcsődei egység két csoportszobájában ajtókat falaztak be, majd nyitottak újakat a mosdó és az 
öltöző felé. Készül a fürdőszobák korszerű berendezése: falikút, fürdető kád segíti a gondozást. 
 

Az összes bútor megújul, hogy méretében és funkciójával megfeleljen az elvárásoknak, 
esztétikájukkal szolgálják leendő kis gazdáikat. 
 

Úton vannak már az egyéb felszerelések és – a gyermekek legnagyobb örömére- gazdagodik 

játékeszközeink palettája is. 

Gondoskodva a felnőttek komfortjáról új mosdó-tusoló blokk is kialakításra kerül. 
 

Udvarunk frissen, játékra hívogatóan várja a tavaszt megújult játékaival. A terasz kinyitható 
árnyékolója alatt több időt és változatos elfoglaltságot találhatunk a melegebb napokban. 

 

 

 „Karácsony jön, és bekopog csendesen… ”  

 

„Karácsony jön és bekopog csendesen, 
Varázsától megváltozunk hirtelen 

S olvadhat az első hó, minden csupa sár, 
A szeretet most már a szívekben jár.” 

                                       (Andók Veronika: Karácsony előtt /részlet/) 
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Közeledik a tavasz?  

 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt a csoportról csoportra járás, kiszézés nem valósulhatott meg, de a 
kihelyezett Kisze Katára a csoportok ráaggathatták mindazt, amit szeretnének elűzni a téllel együtt. 
 

Ezután az udvaron nagy zajt csapva elégettük a kiszebábot. 
Míg az égett, tavaszváró versekkel, énekkel hívtuk a tavaszt. 
 

Rendhagyó farsang ... 

A járványügyi rendelkezések miatt megváltozott körülmények idén sem teszik lehetővé az ilyen nagy 
formátumú programok megrendezését. 
 

A gyermekcsoportokban azonban lelkes készülődés zajlott az elmúlt hetekben. Az újra és újra felhangzó 
zene táncra, énekre hívta kicsiket és nagyokat. Videófelvételeken örökítettük meg az önfeledt játék 
pillanatait, hogy minden érdeklődő részese lehessen télűző mulatságainknak. 
 

Föld napja ... palántázó palánták 

 

A Föld világnapja minden év április 22 – én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet 
Földünk megbecsülésére, védelmére. A rendkívüli szünet után visszatérő gyermekek számára, amellett, 
hogy újra találkozhattak társaikkal, érdekes témának bizonyult, sok új információval gazdagodtak, közös 
élményeket szereztek. 

 

Nyári emlékek  

 

Júniustól, a nevelési év befejeztével az óvodában is kötetlenebbek a mindennapok. Hangsúlyosabbá 
válik a szabadban töltött idő. A tágas, árnyas udvarokon a gyermekek kedvük szerint választhatnak a 
különböző játéklehetőségek közül. Többek közt várja őket: hinta, mászóka, libikóka, motorok, 
kerékpárok, rollerek, labdák. 
Elfáradva a sok mozgásban megpihenhetnek ovisaink a fák hűsében, ahol homokozhatnak, 
rajzolhatnak, festhetnek, kipróbálhatnak különféle eszközöket, technikákat: nyomdázás, aszfaltkréta, 
fonás. 
A legnagyobb forróságban is vidám kacagástól hangosan teltek a délelőttök: a felfrissülésre vágyók 
önfeledten játszhattak a pancsoló vizében. 
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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, 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 

- Csordás Krisztina néptánc oktató – „zöld levelecske” néptánc szakkör és tábor 

- "Labdamanók" Labdás képességfejlesztő program óvodások részére 

- Lengyel Erika, Szemerédi Tünde- óvodapedagógusok,” Robottörp” robotika 
műhelyfoglalkozások és tábor 

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

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

SZERVEZETFEJLESZTÉS: 

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

nádazás, fazekasság, nemezelés, szövés, fonás) 

- Felkészítés a portfólió írásra és a minősítésekre (óvodánk öt köznevelési szakértő 
vezetésével) 

- Belső önértékelési rendszer működtetése 

- Házi bemutatók szervezésével módszertani fejlesztés az óvodapedagógusok számára 

- Csapatépítő nevelőtestületi kirándulás, ünnepi összejövetelek szervezése 

- Gyakornokok mentorálasa, felkészítése az óvodapedagógusi pályára 

 

FEJLESZTÉSEK: 

- Óvodai helyiségek, bútorzatok időszakos festése 

- A tehetségműhely tevékenységeihez pályázati is alapítványi forrásokból digitális falpanel és 
különböző robotok beszerzése 

- alapítványi forrásból a belső udvar térkő burkolatának cseréje, kültéri sakktábla elhelyezése , 
„sakkjátszótér program” kültéren történő megvalósítása 

- Konyhai eszközök pótlása, fejlesztése 

- Udvari játékeszközök ellenőrzése során feltárt hiányosságok kijavítása 

 

 



A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE 

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

 

A feladat, 

tevékenység  
megnevezése  

Reflexiók 

 

Az Intézmény 
dokumentumainak 

felülvizsgálata, a 
törvényi 

változásokhoz igazítva 

A KISKUNHALASI SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK FELSŐVÁROSI ÓVODÁJA 2021. 
AUGUSZTUS 1. HATÁLLYAL BEOLVAD A KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA ÉS 
BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYÉBE. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSRA 
KERÜLT, MELY SORÁN MELLÉKLETTEL EGÉSZÜLT KI. 
(A 3. számú melléklet a Százszorszép Óvodák Pedagógiai Programja 
alapján készült) 
 

  

A Felsővárosi Óvoda szemléletében, nevelési elveiben, céljaiban, 
feladataiban alapvetően megegyezik a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde Pedagógiai Programjában foglaltakkal, mindössze néhány 
elemében mutat kisebb eltéréseket. 
  

A mellékelt dokumentum a Felsővárosi Óvoda eredeti Pedagógiai 
Programjának kivonata, mely tartalmazza a telephely egyedi, bevált 
nevelési gyakorlatát, tükrözi az óvoda arculatát, hagyományait és 
kialakult szokásrendszerét. 
 

Az óvodai nevelés cél-és feladatrendszerében, a fejlesztési tartalmak, a 
gyermekek tevékenységei tekintetében a befogadó és beolvadó óvoda 
ugyanazon elvek, célok, feladatok mentén végzi-és végezte az átszervezés 
előtt is - nevelő-oktató munkáját, óvodai mindennapjait.  
 

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

 

Differenciált nevelés, 
fejlesztés 

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

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

SNI-s gyermekek 

integrálása 

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



Tehetség, képesség 

kibontakoztatását 

segítő tevékenységek, 
módszerek 

 Műhelyvezetők a tehetségműhelyeket berendezték, szépítették, 
a megfelelő tárgyi feltételeket biztosítottuk a tevékenységekhez 

  A „Csengő-bongó” zenei műhely tárgyi feltételeinek  - 
hangszerek -biztosítása 

 Tehetségígéretes gyerekek diagnosztizálása, azonosítása 
(anamnézis, egyéni fejlődési lap, Difer eredmény, óvónők 
megfigyelései, tapasztalatai, véleménye alapján). Az érdeklődő, 
kreatív, az átlagtól magasabb adottságokkal rendelkező 
gyermekek, tehetségek azonosítása a gardneri tehetségterületek 
szerint a csoportokat vezető óvodapedagógusokkal 

 A műhelyvezetők a kiemelkedő képességű gyerekeket 
beválogatták: megfigyelés, teszt, feladatlap, a „Ryens” féle 
becslési skála alapján.  

o Csengő-bongó zenei műhely: 9 gyermek 

o Csiribiri – művészeti műhely: 8 gyermek 

o Fészkelő – dráma műhely: 11 gyermek 

o Fürkész – természeti műhely: 8 gyermek + 4 gyermek 

o Észkerék – logikai-matematikai műhely: 6 gyermek 

 Minden műhelyvezető pedagógus a saját műhelyterületén a 
komplex éves tehetséggondozó programok elkészítetteék: erős, 
gyenge területek és a megfelelő légkör kialakításának 
figyelembevételével.  

 Sikeres pályázatok írása és megvalósítása 

o Óvodai tehetség kibontakoztató program az „Észkerék” 
logikai-matematikai műhelyben: „Kalandozások Digit – 

földön” 

 Felelős: Szeriné Ferencsik Yvette, Szemerédi 
Tünde, Nagy – Kálozi Mónika 

o Óvodai tehetség kibontakoztató program: „Digit-Törp 
robotos kalandozás” program: Felelős: Szeriné Ferencsik 
Yvette, Lengyel Erika, Szemerédi Tünde 

 Csoportos Tehetségfejlesztés - Matehetsz – program 

megvalósítása a „Csengő-bongó” és 
„Észkerék”tehetségműhelyben 

 Szülői értekezlet: a járványügyi helyzet miatt elmaradt, írásban 
értesítettük ki a szülőket a gyermekük tehetségműhelyben való 
fejlesztés lehetőségéről 

Műhelyek hetirendje: 
 hétfő: „Fészkelő”- dráma magoncműhely 

o kedd: „Csiribiri – művészeti magoncműhely”   
o szerda: ”- Csengő-bongó” zenei magoncműhely és  

 „Fürkész” természeti magoncműhely 

o csütörtök: „Észkerék – logikai-matematikai 

Magoncműhely  
 Kovács Andrea Zeneiskola igazgató, mesterpedagógus „Színes 

zenei élmények” mesterprogramjának megvalósítása a „Csengő-

bongó” zenei műhelyben a műhelyvezetők segítségével és 
hospitálás útján tudásmegosztó tevékenység elindult, de a 
járványügyi helyzet miatt novemberben abbamaradt 

 5-6-7-én a kortárs csoportokat támogató program megvalósítása 
a zenei és logikai  

 2021. január 10-ig a tehetséggondozó tevékenység a Covid-19 



járványügyi helyzet miatt szünetelt 

 Január 11-től folytatódtak a műhelytevékenységek.  
 Szülői értekezletet és a félévi jellemzéseket a műhelyvezetők 

közös megegyezése alapján nem készítettünk a gyermekekről 
 2021.02.23. Talentum Tehetség Tanács pályázati programjában 

vettünk részt  
o Tehetségponttá válás, regisztráció folyamatának segítése 

 

2021.03.08 – 04.19. rendkívüli szünet a járvány miatt 

 

 Tehetségprogramunkat kibővítettük a zenei területre  
 2021.05.27-én Robotika interaktív bemutató – Talentum 

Tehetség Tanács pályázati programjában vettünk részt 
 A Matehetsz megbízásából az Iskolaszervíz Self-videó 

elkészítésére kérte fel tehetségpontunkat, melyben a 

„Magonctanodában” folyó tehetséggondozás sikerességét 
mutattuk be 

 2021.06.03. „Magonc – nap”: műhelyek közös játékos évzárója - 
Talentum Tehetség Tanács pályázati programjában vettünk részt 

 Műhelynaplók elkészítése, nyomtatása – június végéig 

 Műhelyvezetők elkészítették a pályázati beszámolókat 
 Új Nemzeti Tehetség Program pályázati anyagának elkészítése  

o Felelősök: Szeriné Ferencsik Yvette, Lengyel Erika, 
Szemerédi Tünde 

 A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde „Magonctanoda” 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont  éves munkatervének 
értékelése Szemerédi Tünde mesterpedagógus 2. éves 
mesterprogramjának megvalósítása szerint történik 

Gyermekvédelmi 
tevékenységek 

 

 A Bóbita Óvoda és Bölcsődébe járó gyermekek száma összesen: 
 266fő +26bölcsődés 

 HH gyermekek száma összesen: 9 fő 

 HHH gyermekek száma összesen: 4 fő 

 Veszélyeztetett gyermek: -- 
 SNI gyermekek száma: 19 fő 

 Kollégista gyermekek száma:3 fő 

 Nevelésbe vett gyermekek száma:5 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:22 fő 

 Ingyenesen étkező gyermekek száma: 228 fő 

 Térítést fizető gyermekek száma:38 fő 

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

  Az intézményeinkbe járó gyermekek 4 %-a HH, HHH, 6% SNI 

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

 Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes, 
anamnézist vesznek fel a gyermekekről, a szülőkkel közösen. 



Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek 
viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy 

bármilyen változásra, amely az óvodai élet alatt a gyermek 
életében szokatlan, kirívó. 

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

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

  A 2018/2019. tanévtől intézményünkben is tevékenykedik 
óvodai szociális segítő, aki rendszeresen konzultál az 
óvodapedagógusokkal, tájékoztatást nyújt a szolgáltatásokról, a 
szociális ellátó rendszer működéséről és támogatást nyújt a 
jelentkező akadályok kezelésében. A 2020-2021-es tanévben is 
folyamatos volt a tevékenysége.  

  Gyermekvédelmi jelzés csupán 1 alkalommal történt 2020-ban. 

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

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

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

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

  A cigány gyermekek elmondása alapján, arra következtetünk, 
hogy sok családban most már napi szinten jelen van a drog, a 
tudatmódosító szerek használata. 

 Ebben a tanévben a külterületi, tanköteles gyermekek 
tekintetében, továbbra is jellemző a rendszeres óvodába járás, 
általában csak betegség, a rossz időjárási viszonyok vagy a  
jelenleg is fennálló vírushelyzet, karantén miatt hiányoznak. 

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



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

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

Elégedettségmérés 

 

A 2020-21. nevelési év szülői elégedettségi mérésének eredményét 
pozitívnak értékeljük, hisz a megkérdezett szülők 87%-a 4-es és 5-ös 
pontokkal értékelte a feltett kérdéseket. 92 % úgy érzi, hogy teljes 
mértékben, vagy többnyire elégedett óvodánkkal, a pedagógusok 
munkájával. (a mérés részletei a mellékletben) 

Fejlesztési tervünk két kérdésre reagálva készítjük el: 

 „Az óvoda fejlesztő munkája támogatja a gyermekem iskolai 
beválását”, valamint a  

 „Lehetőségem volt betekinteni gyermekem óvodai életébe”, 

mivel ezt a két állítást értékelték legkevesebb ponttal a szülők, 
bár összeségében ezek a szempontok is 80% felett teljesítettek. 

Gyermeki igény- és elégedettségmérés 

 

Az idei évben a gyermeki tevékenységek kedveltségének felmérése 
minden középsős korú gyermek esetében megtörtént. Ennek 
eredményeit az érintett csoportok óvodapedagógusai beépítik a 
munkájukba konkrét fejlesztési feladatok formájában. A mérés összegző 
értékelésének következtetéseit és a további teendőket a következő 
nevelési év feladataiba beépítjük. (a mérés részletei a mellékletben) 

 

A gyermek fejlődésének nyomon követése: 
 

„A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” –a rendkívüli 
szünet miatt - júniusi zárással történt.  
A mérőlapokon  a kompetencia területek értékeinek összesítése 
megtörtént.  A képességfejlődés mutatóinak csoportszintű értékelését, az 
eredmények számszerű összegzését elvégeztük. Az eredmények 
intézményi szintű összevetése 2022-23. nevelési évben lesz esedékes. 
 

Kapcsolattartás a 

szülőkkel, szakmai 
szervezetekkel, segítő 

munkatársakkal 

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

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

Az óvodában 
szervezett 

hagyományos 

programok, 

A megvalósult hagyományőrző ünnepeink, jelesnapjaink: 
 

2021.03.08 – 04.19. rendkívüli szünet a járvány miatt 

 



ünnepélyek  Aprók vására és tánca-2020. szeptember 25 

A járványhelyzet miatt idén először, nem egy helyszínen 
rendeztük meg ezt a programot. Óvodánk 2 udvarrészén 
egyidőben került megrendezésre, a nagy létszám elkerülése 
érdekében.  

 

 Márton napja-2020. november 11. 

Az idén sajnos elmaradt a közös ünneplés, de nagy 
megelégedéssel tölt el bennünket, hogy minden csoport 
megünnepelte ezt a jeles napot. Jó ötletnek bizonyult, hogy  
 2-3 csoport összefogott és együtt ünnepeltek óvodánk hosszú 
folyósóján. (csiga-biga és felhőcske csoportok). Ők lámpás 
felvonulást szerveztek, libazsíros kenyeret, süteményeket is 
készítettek.      
 

 

 Október-Mindszent hava 

A munkatervben tervezett őszi kirándulások a járvány miatt 
elmaradtak 

A szülők tevékeny segítségével, ősziterményeket gyűjtöttünk. 
(dísztök, sütőtök, hallowen tök, szalmabála, őszirózsa) Ezekből 
munkaközösségünk tagjai őszi dekorációt készítettek 
intézményünk főbejáratához. 
 

 

December-Karácsony hava 

 Mikulás ünnepünk is a terveinktől eltérően zajlott, 2020. 
december 04-én, mindenki a saját csoportjában ünnepelt, de a 
Mikulás minden csoportba bekukucskált és átadta a csoportnak 
ajándékát, a szaloncukor csomagot. 

 Luca napon, elmaradt a Lucázás, a kotyolás. Minden csoport 

maga idézte fel a Luca napi hagyományokat, búzát vetettek, Luca 
pogácsát sütöttek. Sok helyen Luca széke is készülődött. 
Mézeskalácsot sütött a legtöbb csoport, de a mézeskalács díszítő 
műhelymunka, amit az óvodapedagógusoknak szerveztünk, idén 
elmaradt.  

 Karácsonyi ünnepünk sem a terveink szerint zajlott, hiszen a 

közös ünneplés elmaradt.  
A nagycsoportokban mindenhol betlehemezéssel, pásztorjátékkal 
ünnepeltek. 
Munkaközösségünk, karácsonyi meglepetésként az óvoda 
folyósójára egy csodás téli dekorációt, „életképet” készített el. 
Ahol a gyermekek, csoportok, szülők fotózkodhattak, leülhettek, 
beszélgethettek. 
 

 

 Farsangkor mindenhol készült hagyományőrző, busómaszk. A 
hagyományőrző előadásaink a Moziban elmaradtak, helyette 
minden csoport összeállított egy népies játékfűzést. Ezt 
mindenhol videóra vettük és a szülői internetes csoportokba 
feltöltöttük. 

 A kiszeégetés hamvazószerdán a terveink szerint megvalósult. 



Intézményünkben a Cseresznye csoport, a Bajza utcai 
telephelyen a nagycsoportosok készítették el a Kiszét, dalokkal, 
rigmusokkal, zajkeltő eszközökkel kísérve. 

 

 

 A tavaszi műhelymunkák a rendkívüli szünet miatt elmaradtak, 
de a tojásfestéssel, viaszolással kisebb (3-4 fős) csoportokban volt 
lehetősége megismerkedni az óvodapedagógusoknak. 

 

 A Húsvéti forgatag elnevezésű népi játszó projekt az idén 
elmaradt. Bízunk benne, hogy jövőre meg tudjuk valósítani, jövő 
tanévben is betervezzük ezt a programot. 

 

 A nagycsoportosok búcsúja a szülők számára online formában 
került megrendezésre 

 A nyári műhelymunkák elmaradtak, jövő tanévben fogjuk újra 
megszervezni. 

Az óvoda 
belsőellenőrzése, 

egyéb szervek 
ellenőrzései 

 

Az önértékelési folyamat idén az újonnan érkező kolléganők, valamint a 
járványhelyzet miatt meghiúsult pedagógus ellenőrzésekre fókuszált.  
Két ellenőrzés jelenléti formában, kettő pedig online formában valósult 
meg.  

A felelősök megtekintették az ellenőrzés dokumentumait, elkészültek az 
interjúk, a kitöltött kérdőívek is rendelkezésre állnak. 
Az informatikai felületen mindezek rögzítése kerültek. 

 

A belső dokumentumaink két évenkénti ellenőrzése idén vált 
esedékessé. Ennek eredményéről, tapasztalatairól összegző értékelés 
készült. /melléklet/ 

Az önértékelési dokumentumok digitális archiválását, a papíralapú 
dokumentációk rendszerezését, összefűzését is feladatul tűztük ki idén, 
melyet a rendkívüli szünet alatt teljesítettünk.  
 

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

megtalálható szakmai anyagok használata)  
  

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

KIR rendszerbe adatszolgáltatás 

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

jogosultságokat (Szabályszerűségi ellenőrzés)  
 

Személyi anyagok felülvizsgálata 



A szülői (munka) 
közösséggel való 

együttműködés 

 

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

Gazdálkodási 
feladatok 

 

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

A dolgozók számára étkezési hozzájárulás biztosított 

 

 

 

 ÉRTEKEZLETEK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma, feladat Felelős Határidő 

A 2020/ 2021. nevelési év munkatervének ismertetése, 
kiemelt feladatok, rendezvények.  Hetirendek, 

napirendek, szervezési feladatok.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2020. 

szeptember

Aktuális feladatok, a befogadás és gondozás teendői.

Tisztasági ellenőrzés tapasztalatai.

Munka és balesetvédelmi oktatás. munkavédelmi mb. 2020.október

Aktuális feladatok. HACCP dokumentációja. Intézményvezető, 
Intézményvezető 2020.november

A téli ünnepkör feladatai:  Mikulás, Luca nap, Advent, 
Karácsony

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2020.december

Csoport leltár. Teljesítményértékelés. Aktuális feladatok.Az 
óvodapedagógusokkal való együttműködés tapasztalatai.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek, BECS 

csoport

2021.január

Aktuális kérdések és feladatok.  HACCP előírásainak 
megfelelő munkavégzés tapasztalatai, 
dokumentációjának ellenőrzése.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2010.február

Felkészülés az alkalmazotti értekezletre.  Intézményi 
értékelés.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2021április

A nevelési év értékelése. Tisztasági ellenőrzés. Nyári 
óvodai élet előkészítése, szabadságolási terv.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2021.június

Nyári nagytakarítási munkálatok előkészítése, egyéb
aktuális feladatok. Teljesítményértékelés.

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek

2021. június

2020. 

szeptember

Intézményvezető, 
Intézményvezető 

helyettesek



MELLÉLLETEK 

 

 

1. Hagyományltető munkaközösség beszámolója 

2. Környezeti munkaközösség beszámolója 

3. Képességfejlesztő munkaközösség beszámolója 

4. Minőségbiztosítás munkaközösség beszámolója 

5. Tehetségfejlesztő munkaközösség beszámolója 

6. Ovi újság munkaközösség beszámolója 

7. Fejlesztőpedagógus beszámolója 

8. Bölcsőde Szakmai vezető  beszámolója 

 

 

 

                                                                                    

Szeriné Ferencsik Yvette 

     Intézményvezető 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. augusztus 31 



 

 

Néphagyomány éltető munkaközösség 
éves tervének értékelése 

2020-2021. tanév 

 

 

 

 

 



    A 2020-2021. tanévben célul tűztük ki a gyermekek személyiségének sokoldalú játékba 

ágyazott fejlesztését, a néphagyományaink változatos, gazdag eszközrendszerével. 

Célunkat megvalósítottuk, annak ellenére, hogy a kialakult járványhelyzet miatt elrendelt 

rendkívüli szünet miatt, a márciustól tervezett programjaink közül több is elmaradt. 

 

 

Megvalósult programok, jeles napjaink: 

Szeptember-Szent Mihály hava 

Aprók vására és tánca-2020. szeptember 25 

A járványhelyzet miatt idén először, nem egy helyszínen rendeztük meg ezt a programot. 

Óvodánk 2 udvarrészén egyidőben került megrendezésre, a nagy létszám elkerülése 

érdekében. Szent Mihály napjához kapcsolódva, óvodánk első közös ünnepe az Aprók vására 

és tánca. A vásári hívogatót a Napocska csoport pedagógusai szervezték. A vásárra való 

készülődés kapcsán a csoportok óvodapedagógusaival, a munkaközösség tagjaival 

megbeszélést tartottunk. Megbeszéltük a teendőket: plakátkészítés, dekoráció gyűjtése, „áruk” 

készítése, helyi TV értesítése a vásár időpontjáról, udvar dekorálása, népi ruházat 

előkészítése, táncház szervezése. A felelősöket megválasztottuk, velük többször is 

megbeszélést tartottunk. A projektzárásaként került megrendezésre az Aprók vására és tánca. 

A gyermekek számára élményt nyújtottunk a programokkal, s azzal, hogy az általuk készített 

portékákat árusíthatták.(az árukat egy gyümölcsért árusították egymás között). 

 Az árusított termékek idén is színvonalasok voltak, egy-egy népi kismesterség köré 

csoportosítva készítették el a gyermekek, a pedagógusok irányításával. 

Az árusító „standok” berendezése, a felnőttek és a gyermekek ruházata is a népies hangulatot 

tükrözte.  

A táncházat Benedek Gréta és Cserged Éva vezette a két udvarrészen. 

 

November-Szent András hava 

Márton napja-2020. november 11. 

Az idén sajnos elmaradt a közös ünneplés, de nagy megelégedéssel tölt el bennünket, hogy 

minden csoport megünnepelte ezt a jeles napot. Jó ötletnek bizonyult, hogy  

 2-3 csoport összefogott és együtt ünnepeltek óvodánk hosszú folyósóján. (csiga-biga és 

felhőcske csoportok). Ők lámpás felvonulást szerveztek, libazsíros kenyeret, süteményeket is 

készítettek.      

 



 

 Október-Mindszent hava 

A munkatervben tervezett őszi kirándulások a járvány miatt elmaradtak 

A szülők tevékeny segítségével, ősziterményeket gyűjtöttünk. (dísztök, sütőtök, hallowen tök, 
szalmabála, őszirózsa) Ezekből munkaközösségünk tagjai őszi dekorációt készítettek 
intézményünk főbejáratához. 
 

 

December-Karácsony hava 

Mikulás ünnepünk is a terveinktől eltérően zajlott, 2020. december 04-én, mindenki a saját 
csoportjában ünnepelt, de a Mikulás minden csoportba bekukucskált és átadta a csoportnak 
ajándékát, a szaloncukor csomagot. 

Luca napon, elmaradt a Lucázás, a kotyolás. Minden csoport maga idézte fel a Luca napi 

hagyományokat, búzát vetettek, Luca pogácsát sütöttek. Sok helyen Luca széke is 
készülődött. 
Mézeskalácsot sütött a legtöbb csoport, de a mézeskalács díszítő műhelymunka, amit az 
óvodapedagógusoknak szerveztünk, idén elmaradt.  
Karácsonyi ünnepünk sem a terveink szerint zajlott, hiszen a közös ünneplés elmaradt.  
A nagycsoportokban mindenhol betlehemezéssel, pásztorjátékkal ünnepeltek. 
Munkaközösségünk, karácsonyi meglepetésként az óvoda folyósójára egy csodás téli 
dekorációt, „életképet” készített el. Ahol a gyermekek, csoportok, szülők fotózkodhattak, 
leülhettek, beszélgethettek. 
 

 

Február- Böjtelő hava 

Farsangkor mindenhol készült hagyományőrző, busómaszk. A hagyományőrző előadásaink a 
Moziban elmaradtak, helyette minden csoport összeállított egy népies játékfűzést. Ezt 
mindenhol videóra vettük és a szülői internetes csoportokba feltöltöttük. 
A kiszeégetés hamvazószerdán a terveink szerint megvalósult. Intézményünkben a 
Cseresznye csoport, a Bajza utcai telephelyen a nagycsoportosok készítették el a Kiszét, 
dalokkal, rigmusokkal, zajkeltő eszközökkel kísérve. 
 

 

Március-böjtmás hava 

A tavaszi műhelymunkák a rendkívüli szünet miatt elmaradtak, de a tojásfestéssel, 
viaszolással kisebb (3-4 fős) csoportokban volt lehetősége megismerkedni az 
óvodapedagógusoknak. 
Ezt a műhelyt Nagy-Kálózi Mónika vezette. 
A Húsvéti forgatag elnevezésű népi játszó projekt az idén elmaradt. Bízunk benne, hogy 
jövőre meg tudjuk valósítani, jövő tanévben is betervezzük ezt a programot. 
 

 

 

Június- Szent Iván hava 

A nagycsoportosok búcsúja a szülők számára online formában került megrendezésre 

A nyári műhelymunkák elmaradtak, jövő tanévben fogjuk újra megszervezni. 



 

             A munkatervben megfogalmazott célokat, feladatokat megvalósítottuk, de a 

járványhelyzet miatt a közös nagy rendezvények, a kontaktok elkerülése miatt csoportszinten 

valósultak csak meg, a szülők felé online formában. Az elmaradt húsvéti projektet a jövő 

tanévben igyekszünk pótolni. 

Mindezek ellenére a programok és a visszajelzések tükrében, sikeresnek ítélem meg a 

megvalósított projektjeinket, feladatainkat.  

 

 

 

    Kiskunhalas, 2021. június 14. 
                                                                                   

 

                                                                                                  Kamara Ildikó 

                                                                                             Munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

 

 

 

A környezeti nevelés munkaközösség 2020/2021. évre 
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A munkaközösség tagjai: 

 

 Ágoston Kornélné 

 Beke Anna 

 Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia 

 Csapi Antalné 

 Deli Zita 

 Faddi Petra 

 Hardiné Grizák Ivett 

 Huczekné Törköly Tímea 

 Komárominé Király Katalin 

 Nagyné Verbászi Ágnes  

 Németh Zoltánné 

  Raáb Beáta 

 Szeriné Ferencsik Yvette 

 Tímár Anita 

 Vincze Boglárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A környezeti nevelés munkaközösségének 2020/2021. évi munkatervének 
értékelése  

 

A 2020/2021 nevelési év tervezését nagymértékben befolyásolta az adott járványügyi 
helyzet, ezért  igyekszünk,  olyan tevékenységeket szervezni a gyermekeknek, amelyek 

csoporton belül vagy szabad levegőn szervezhetőek. 

Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan vettünk részt a Városi Autómentes Napon, 

amely 2020.09.18-án került megrendezésre. Az óvodáskorú gyermekek játékos 
tevékenységeinek megszervezését az idei nevelési évben is munkaközösségünk tagjai 
vállalták el, melynek mottója a „Sétálj velünk!” . A játékmesterek szerepét Deli Zita, Faddi 
Petra Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia és Komárominé Király Katalin töltötte be.  
 

A Madárbarát kert Program működéséhez kapcsolódott a EFOP-3.9.2-16-2017-00004 

Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban című pályázat kapcsolódó 
környezeti program , amely 2020.09.30-án a kiskunhalasi Beka -völgyben valósult meg, 

melynek során nagycsoportosaink madárgyűrűzésen vehettek részt. 
 

A Halas és környéke Gazdakörrel való együttműködésünk eredményeként a gyermekek 

2020.november 14-én búzát vetettek és hagymát ültettek a kiskertekben, melyet Csanádi 
Lajos – a program szervezője – irányított. Ebben a programban a csiga napocska, szivárvány 
és a pillangó csoportos gyermekek vehettek részt. 
 

Az Állatok Viágnapjához kapcsolódóan 2020.10.04-én a Bajza Utcai Telephelyünk óvoodásai 
állateledelt gyűjtöttek az Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület részére , melyet az egyesület 
tagjai örömmel fogadtak. 
 

Idén is megszerveztük az úszásoktatást, azonban a járványügyi helyzet miatt elmaradt, 

óvodásaink a nyári időszakban egyéni oktatás során ismerkedhetnek a vízben mozgás 
örömeivel.  
 

A zöld jeles napokhoz kapcsolódó csoportban megvalósítható tevékenységek megvalósultak 
a csoportokban. A gyermekek segítségével gyűjtöttük össze a faleveleket a helyi 

komposztálókba. A kiskertek és a gyógynövénykertek idén nem kaptak nagy figyelmet, ezért 
a későbbiekben erre nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Óvodásaink megismerkedhettek 
városunk nevezetességeivel. Ez a program idén még nagyobb hangsúlyt kapott, mert a 

szabadtéren megvalósítható programokhoz kapcsolódott.  
 

 



EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban című 
pályázat kapcsán a gyermekek ez év tavaszán nem csak a  környezeti neveléshez , hanem az 
egészséges életmódhoz kapcsolódóan is részt vehettek  mozgáskoordinációt fejlesztő 
programokon. 

Elkészült a Fürkész tehetségműhely segédanyag, amely a környezeti neveléshez kapcsolódó 
témákat dolgozza fel részletesen. A segédanyag nagy segítség lesz a mindennapi 
munkánkban, melyet Ágoston Kornélné készített el, melyet ezúton is köszönünk. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021.06.14.                                                                                                                                                        

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

                                                                                           munkaközösségvezető 
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A „Képességfejlesztés módszerei” munkaközösség 2020-2021 évi munkájának 

értékelése 

A 2020-2021-es nevelési évben az Felhőcske csoport (4-5-6 évesek), Napocska csoport (5-6 

évesek), Csiga csoport (5-6 évesek), Pillangó csoport (5-6 évesek) és a Logikai 

tehetségműhely gyermekei tapasztalhatták meg a program élményeit. A program 
sikerességének érdekében továbbra is szorosan együttműködtünk munkánk során a 
Tehetségfejlesztés, és a Minőségfejlesztés munkaközösség tagjaival is.  

Több kolléganőnek is lehetősége nyílt részt venni 5 órás továbbképzésen, melyek 
köszönhetően megismerkedhettek a sakkjátszótér program sokszínűségével. A Bajza utcai 
telephelyünkről két kolléganő is nyitott volt a programra, és az új eszközök segítségével 

szeptembertől ők is el tud ták indítani a sakkjátszótért az ottani nagycsoportos gyerekekkel. 

Az első nevelési évben sikerekkel, zökkenőmentesen zajlottak a foglalkozások. A 
pedagógusok egymás segítségét kérve, összedolgozva, csapatmunkába tervezték a 
sakkjátszótér tevékenységeket. a második félév ismét nem várt fordulatot hozott, hiszen 
márciustól a koronavírus járvány terjedésének hozadékaként az óvodák rendkívüli szünetet 
tartottak, így ügyeleti nyitva tartás volt. Ennek értelmében 6 héten keresztül a pedagógusok 
nem tudták a gyerekeket ez időszak alatt fejleszteni a program lehetőségeivel. 

 

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

 Húsvéti témakör 
 

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

 

 A kialakult vírushelyzet miatt március 08 -tól  április 19-ig a nevelési intézmények zárva 
voltak, így a tervezett második féléves programokat, továbbképzéseket, fejlesztéseket nem 
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tudtuk megvalósítani. Bízunk benne, hogy a következő nevelési évre tervezett programok meg 
tudnak majd valósulni, és az elmaradt eseményeket is be tudjuk pótolni. 

A zárás időszakában sem tétlenkedtünk, így elkészítettük az IKT eszközök használatáról szóló 
segédanyagot, melyet egy belső továbbképzés keretein belül szeretnénk ismertetni a nevelési 
testülettel. Elméleti és gyakorlati része is lenne, így komplex segítséget kapnak a kollegák a 
eszközök bevonásával kapcsolatban. 

 

 

Tapasztalatok: 

 A nagycsoportokban azok a gyerekek is motiváltak voltak a sakkjátszótér tevékenység 

iránt, akik más logikai játékokban nem szívesen vesznek részt.  

 A Felhőcske csoport gyerekei már a kezdetektől érdeklődtek a játék iránt, és a 

szabályok megismerése után, nagyon gyakran választották a sakkot, mint játékot, 

szabad játék idejében. 

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

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

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

 

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

pedagógiai munkákat hatékonyan segíti.  Szeretnénk a másodjára is elmaradt Húsvéti 

témakört kidolgozni, szervezni, lebonyolítani a Néphagyományt éltető munkaközösséggel 

együttműködve. Reméljük jövő tavasszal lesz lehetőségünk meghívni Gergely Ildikót hogy 

tartson a nevelőtestületnek „Közösségi képzés”-t a korszerű mozgásfejlesztés érdekében. 
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Szeretnénk, ha minden kolléga megismerkedne a játékos mozgás alapelveivel, és ehhez éves 

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

melynek megvalósulását a költségvetés határoz meg. 

A következő nevelési évtől gyeden leszek a gyermekemmel, így időben gondoskodtunk az 

utódómról Faddi Petra személyében, akit januárban felkértem, hogy helyettesítsen az 

elkövetkező időszakban. Így zökkenőmentesen tud folytatódni a munkaközösség munkája a 

2021-2022 nevelési évben is. 

 

Végül megköszönöm a munkaközösségünk tagjainak egész éves felelősségteljes munkáját. 

 

 

Kiskunhalas, 2021.június 16.                                         

           Gajdacsiné Benedek Gréta 

      Képességfejlesztés módszeri munkaközösség vezetője 
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Melléklet 

IKT eszközök használata az óvodában 

-Belső továbbképzés – 

 

Ébresztő gondolatok: 

- mit, mennyit, hogyan, milyen keretekben érdemes igénybe venni az egészséges 
gyerekkor biztosításáért. 

- „Személyiségfejlesztés a digitális térben” címmel, melyben a digitális eszközökkel 
történő fejlesztés és a digitália integrálása az óvodai foglalkozás hétköznapjaiba, kerül 
középpontba. 

- „Az okost okosan…” avagy az okostelefonok okos használata 

„ Digitália a mindennapjainkban 

Minden szülőt mélyen érintő téma – különösen a tavaszi karantén óta – a digitális világ 
betüremkedése a családi hétköznapokba. Mennyire tudunk határt szabni ennek vagy 
melyek azok az előnyök, amelyekről érdemes tudnunk ahhoz, hogy ne csupán teherként, 
hanem lehetőségként tekinthessünk rá? 

Mára már nem kérdés, hogy a digitália beépült a mindennapjainkba. A banki és a legtöbb 
hivatali ügyintézés, a vásárlás és lassan a szórakozás is átkerült az online, digitális térbe. 
12 éve jelentek meg az okostelefonok, soha előtte technológia ilyen gyorsan nem tudott 
elterjedni. A gőzgépnek körülbelül 100 év kellett, az autók tömegcikké válásához az első 
megjelenéstől több tíz évre volt szükség. 

Ahogy a bevezetőben elhangzott, a digitália a családi mindennapjaink része, a 
legszemélyesebb életterünk állandó kísérője, így óhatatlanul egyre lejjebb csúszik annak a 
korhatára, amikor az ember először találkozik vele. A mai szülőgeneráció legnagyobb 
része (az idősebbek) még „digitális bevándorlóként” csak a húszas éveiben került bele az 
internet és okostelefonok világába. Azonban a gyermekeink már öt-tízévesen, sőt sokszor 
korábban találkoznak a digitális eszközökkel. Ez a találkozás általában nem csak a szülők 
kezében látott kütyü megszerzését jelenti, hanem a szülők sok esetben „digitális 
cumiként”, gyermekmegőrzésre alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ilyen például egy 
youtube-on talált mese, amit betesznek, hogy a gyermek csendben maradjon. Utána 
hamarosan eljutunk arra a pontra, hogy a gyermek önállóan nyomkodja a készüléket, majd 
hamarosan kell neki egy saját (régi, levedlett telefon), lehetőleg olyan, amivel nem tud 
véletlen hívásokat kezdeményezni vagy „üzeneteket” küldeni a főnökünknek. 
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El kell fogadnunk, hogy a gyerekek ezzel a háttérrel érkeznek az óvodába. Az óvodának 
fel kell nőnie ehhez a feladathoz, hogy egyszerre mértékadó és iránymutató lehessen a 
digitális eszközök inspiráló használatát illetően. Azonban sokszor nagyon éles a kontraszt 
a digitáliát övező óvodai és otthoni hozzáállás között, és a gyerekek, akik az azonnali 

válasz online világából érkeznek, az óvoda lassú, offline világában nem találják a  

 

helyüket. Ezt az ellentmondást az óvodapedagógusoknak kell feloldani. Ehhez viszont 
elképesztően fontos, hogy tisztában legyenek a gyermekek hátterével, a digitális világ adta 
„drogok” (játékok, mesék stb.) működésével. Hiszen meggyógyítani, visszarántani ezeket 
a gyerekeket csak úgy lehet a valódi világba, ha ismerjük, honnan jöttek, és mi az, ami 
kizökkentette őket. 

Azonban legyünk körültekintőek, és mielőtt bárki azonnal kidobja a telefonokat, 
lekapcsolja az internetet és az áramot, tekintsük át, hogy a digitális eszközöknek mennyi 
jó oldaluk van. Ezeket azonban meg kell keresni, mert a játékok, a közösségi média, a 
virális videók mind messze hangsúlyosabban vannak jelen az okostelefonok és az internet 
világában. Elszánt harc folyik a saját és gyermekeink figyelméért. És ebben a harcban 
minden fegyver megengedett, és senki nem tartja vissza magát azok használatától. 

Az online világ, az okostelefonok pörgő felülete rengeteg hasznos dolgot meg tud tanítani 
a gyermekeknek. Azok mesekönyvek például, amelyekben az állatok 3D-ben jelennek 

meg, olyan élményeket adhatnak a gyermekeknek, amiket a papír alapú könyvek nem 
tudnak biztosítani. Meghallgathatja, mit mond a zsiráf vagy az oroszlán, egymás mellé 
állíthatja őket, megnézheti melyik nagyobb stb. Mire a gyerekek az óvodába vagy az 
iskolába kerülnek, biztos alapjuk lehet pl. az állatok vagy növények ismeretében. 
Természetesen egy kirándulás során ezeket messze jobban meg tudjuk ismerni, de nem 

mindenki tud eljutni állatkertbe vagy a sarkvidékre jegesmedvét nézni. Az 
okostelefonokon működő fejlesztő játékok rengeteget segíthetnek a gyermekek kognitív 
képességeinek a fejlesztésében, de a logikai játékokkal, a kirakókkal vagy a 
számolófeladatokkal töltött idő is mind-mind a gyerekek fejlődését szolgálja. 
Természetesen itt hangsúlyoznunk kell a mértékkel történő „fogyasztást”, illetve azt, hogy 
a szülővel való személyes és intim együttlétet soha sem pótolhatja semmilyen digitális 
csodaeszköz. 

Jegyezzük meg, hogy legjobb fejlesztő játék sem működik magától! A leghasznosabb 
alkalmazás is akkor tud igazán hasznos lenni, ha ott vagyunk a gyermekünkkel és közösen 
játszunk, illetve gyűjtünk élményeket.  

Az online eltöltött időről vagy képernyőidőről a legfontosabb tudnivaló, hogy minél 
kevesebb, annál jobb. Ahogy idősebb lesz a gyermekünk, úgy lehet ezt növelni. Azonban 
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muszáj itt is megjegyezni, hogy a gyermek minta alapján tanul. Így, ha azt látja, hogy a 
szülők folyamatosan telefont nyomkodnak, nem fogja megérteni, hogy neki miért 
korlátozzuk az időt, amit képernyő előtt tölthet. Hiába hangoznak el a bűvös mondatok, 
hogy „apa csak dolgozik”, mert attól még az, amit lát, csupán egy készülék nyomogatása 
lesz. Ilyen helyzetekben érdemes „dedikált” dolgozószéket vagy dolgozósarkot 
kialakítani. Ebben az esetben, ha ott nyomkodjuk a készüléket, akkor gyermekünk jó 
eséllyel látja és érti, hogy ott ténylegesen munka történik. 

 

 

Legyenek a háznak telefonmentes övezetei! Ilyen lehet pl. az ebédlőasztal. Oda senki nem 
visz, és senki nem vihet telefont! Nagyon fontos, hogy a közös ebéd során egymásra  

figyeljünk és ne a képernyőre! Ezekből a közös, eleven és valódi pillanatokból születnek a 
legtartósabb gyermekkori élmények, és nem az okostelefonok kínálta instant élményekből. 

A digitális eszközökről szóló további írásaim, illetve a termékekre vonatkozó ajánlásaim 
megtalálhatók az interneten. 

 

Koren Balázs 

Apa, tanár, digitális oktatási szakember” 

 

 

 

Ajánlott programok, applikációk 

 

Játék neve Leírása/ mit fejleszt Terület 
IQ kaland társas játék, 1 gyermek 

játszhatja egyszerre (körbe 
ülve majd egymásnak 
továbbadják a helyes válasz 
után), logikai képességet 
fejleszti 

Matematika 

Madárhatározó ismeretszerző, bővítő, Környezetismeret 
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madárhangok 
megfigyelésére kiváló. 
Csoportosan lehet hallgatni, 

madarakat kivetíteni a 
gyerekeknek.                           

 

Piano Kids többféle játék található, 
egyszerre 1 gyerek tud 

játszani. Állathangok 
hallgatása, zenei 
képességfejlesztés, 
hangszerek megszólaltatása. 
Logikai képesesség és 
finommotorika fejlesztése 

Ének,  
Matematika,  

Vizuális 

Dots connect logikai játékok, 
pontösszekötés. Térbeli 
tájékozódás fejlesztése      

Matematika 

Educational games 1 gyermek játszhatja 
egyszerre, logikai játék 

Matematika 

Game Kids hasonló a Piano Kids 
játékhoz 

Ének 

Kid’s puzzle kirakó játék, fejleszti  a 
térbeli tájékozódást 

Környezet 
Matematika 

Game Kids 4 angol, matematika, 

óraismeret, kirakó, zenei 
fejlesztés--- komplex 

fejlesztés 

Matematika 

Környezet 
Ének 

Kid’s Sudoku Plus matematikai játékok Matematika 

Kids Daadle rajzolás Vizuális 

Doctor Kids testünk ismerete, gyógyítás 
lehetőségei 

Környezet 

Dinosaour Games logikai játékok, ügyességi 
játékok 

Környezet 

Shubi Learning Games ketten játszható ügyességi 
játékok ( Air hockey, Tic 
Tac Toe) színezés, rajzolás, 
matematikai feladatok 

Matematika 

Környezet 

Játékosan magyarul kirakó kisebbeknek, 
ügyességi játékok 

Matematika 

 

Bogyó és Babóca több területet érintő játékok, 
kisebbeknek is 

Környezet 
Matematika 

Pre-school educatio nagycsoportos gyerekeknek, 

iskolába készülőknek, 
formák gyakorlása 

Matematika 

123 Numbers matematikai feladatok, 

számolás, relációk, 
Matematika 
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szerialitás, memória 
számokkal, kicsiknek és 
nagyoknak is 

Coloring and Learn színezés, számolás, ének  Matematika 

Ének 

Memory Match memória állatokkal Környezet 
Logic Land formák gyakorlása, 

kakukktojás keresés 

Matematika 

Környezet 
Trains járművek, logikai játékok Matematika 

Games játék a zöldségekkel Környezet 
Puzzle for Kids egészséges nevelés ételekkel Környezet 
www.okosdoboz.hu Alsós feladatok az óvodai 

korosztálynak is megfelel. 
Képességterület kiválasztása 
után ajánl játékokat. 

Környezet 
Matematika 

Ének 

Vizuális 

www.wordwall.net minden területre lehet 
találni játékokat, többféle 
korosztály számára 

Környezet 
Matematika 

www.youtube.com zenék, videók, kisfilmek Ének  
Környezet 

www.vidtomp3.info videók, zenék letöltése 
ingyen (youtube link 

bemásolása után letöltés) 

 

 

 

 

Játékokat gyűjtötte: Képességfejlesztés munkaközösség tagjai. 

 

 

 

 

2021. április 29.       Gajdacsiné Benedek Gréta  

 

 



 
 

A Minőségfejlesztés munkaközösség  

2020-2021. évi munkájának értékelése 

 

Az idei nevelési évre kitűzött főbb céljaink, feladataink: 

 A belső önértékelési munka folytatása, BECS munkájának koordinálása 

 Szülői elégedettségmérés és a gyermeki igény-és elégedettségmérés lebonyolítása 

értékelése 

 A modern IKT eszközök napi nevelőmunkába történő felhasználási lehetőségeinek 
feltérképezése, módszerinek kidolgozása  

 Belső továbbképzések szervezése, megvalósítása -tudásmegosztás 

 Szakmai munkaközösségeinkkel való együttműködés  

 Online-Digitális nevelés igényének, lehetőségeinek feltérképezése –szükség esetén-

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

 A 2019 évi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményéhez kapcsolódó fejlesztési feladatok 
megvalósítása 

 Innovatív „jó gyakorlatok” kidolgozása 

 

Feladatok megvalósulásának értékelése 

 

A 2020-21. évi kiemelt nevelési feladataink értékelése: 

Kiemelt célunk volt:  

1. A modern IKT eszközök napi nevelőmunkába történő felhasználási lehetőségeinek 
feltérképezése, módszerinek kidolgozása 

Igény mutatkozott ezen a területen való fejlődésre, hiszen a mai kor gyermeki igényeihez igazodva 

szükségesnek éreztük módszertani eszköztárunk korszerűsítését, színesítését. 

Kitűzött feladataink a következőképpen valósultak meg: 

 A Képességfejlesztés és a Tehetségfejlesztés munkaközösséggel együttműködve 
munkacsoportot hoztunk létre az IKT eszközök helyi lehetőségeinek feltérképezése, esetleges 
bővítésre források keresése, a kutató munkára. 

 Ötletek és a szakirodalmi ajánlások alapján módszertani ötlettárat dolgoztunk ki, mely az 

intézményünkben rendelkezésre álló digitális eszközök hatékony alkalmazására adnak 
ötleteket, módszertani ajánlásokat 
 

 Terveink szerint belső tudásmegosztó foglalkozás keretében mutattuk volna be a 
gyakorlatban is a szakmai anyagot, de sajnos erre az idén – a nevelési év rövidsége miatt – 

nem volt lehetőségünk. A következő évben pótoljuk.  
 



 

2. Online-Digitális nevelés igényének, lehetőségeinek feltérképezése –szükség esetén-alkalmazása 
az óvodában 

Fontosnak éreztük megismerni milyen igényeket, elvárásokat támasztanak felénk a szülők abban az 

esetben, ha a helyzet megköveteli az online nevelést.  

Kitűzött feladataink a következőképpen valósultak meg: 

 Online szülői kérdőívet dolgoztunk ki, melyben kikértük a szülők véleményét arról, hogy 
pedagógusainknak, hogyan sikerült alkalmazkodni a kialakult vírushelyzet kihívásaihoz, 
mennyire volt eredményes online kapcsolattartásunk és milyen elvárásokat támasztanak 
felénk az online tartalmak tekintetében.  

 Az eredmények tükrében - a tavasszal kialakult újabb fertőzéshullám okán – alkalmanként 
fejlesztési tartalmakat, játékötleteket osztottunk meg a szülőkkel, de nem terheltük őket 
folyamatos, mindennapos online tartalmakkal. A kérdőív eredményéhez igazodva a szülők 
tájékoztatása viszont folyamatos volt, azonnal értesítettük őket, ha bármilyen lényeges 
információ állt rendelkezésünkre. /az online mérés eredménye mellékletben/ 

 

3. További céljaink a Belső önértékelési ellenőrzések, az elégedettségi-és fejlődési mutatók 
mérése, az intézményi fejlesztési terv megvalósítása –esetenként módosított időpontokban -

megvalósultak.  

Belső önértékelés 

 

Az önértékelési folyamat idén az újonnan érkező kolléganők, valamint a járványhelyzet miatt 
meghiúsult pedagógus ellenőrzésekre fókuszált.  
Két ellenőrzés jelenléti formában, kettő pedig online formában valósult meg.  

A felelősök megtekintették az ellenőrzés dokumentumait, elkészültek az interjúk, a kitöltött 
kérdőívek is rendelkezésre állnak. 
Az informatikai felületen mindezek rögzítése kerültek. 

 

A belső dokumentumaink két évenkénti ellenőrzése idén vált esedékessé. Ennek eredményéről, 
tapasztalatairól összegző értékelés készült. /melléklet/ 

Az önértékelési dokumentumok digitális archiválását, a papíralapú dokumentációk rendszerezését, 
összefűzését is feladatul tűztük ki idén, melyet a rendkívüli szünet alatt teljesítettünk.  

 

Belső továbbképzések –tudásmegosztás 

 Májusban megvalósult az általunk kidolgozott Gyermeki igény-és elégedettségmérés 
módszertani bemutatása azoknak, aki még nem vettek részt ezen korábban. 
 

 Boldogságóra Program”-hoz való csatlakozásunk megtörtént, de sajnos a program 
megismertetését szolgáló - Hardiné Grizák Ivett, a programban résztvevő munkatársunk 
tudásmegosztó foglalkozása a koronavírus járvány miatt ismét elmaradt. 
 

 Az ünnepeink élményközpontú innovatív megvalósítására tervezett „Húsvéti projekt” 
terve, valamint a „Nemzeti összetartozás napjára” tervezett módszertani segédlet szakmai 
anyaga elkészült, viszont a megvalósítás a koronavírus járvány miatt– ismét elmaradt, 
melyeket a következő nevelési évben igyekszünk pótolni. 
 



 A Tehetségfejlesztés munkaközösség jóvoltából természettudományos módszertani 
segédlet készült belső használatra, mely számos, óvodában is elvégezhető kísérletet, 
érdekes tevékenységötletet tartalmaz. 

 

 A Talentum Tehetségtanács helyi szervezetének tagjaként egy sikeres pályázat kapcsán 

„Robotika, mint komplex képességfejlesztés óvodában” témában workshop - ot 

szerveztünk óvodapedagógusoknak, melynek sikeréről a helyi média is beszámolt. A 

nevelőtestületünkből is sokan kíváncsiak voltak erre az újszerű módszerre. 
 

Partneri elégedettség - kérdőíves mérés 

A 2020-21. nevelési év szülői elégedettségi mérésének eredményét pozitívnak értékeljük, hisz a 
megkérdezett szülők 87%-a 4-es és 5-ös pontokkal értékelte a feltett kérdéseket. 92 % úgy érzi, hogy 
teljes mértékben, vagy többnyire elégedett óvodánkkal, a pedagógusok munkájával. (a mérés 
részletei a mellékletben) 

Fejlesztési tervünk két kérdésre reagálva készítjük el: 

 „Az óvoda fejlesztő munkája támogatja a gyermekem iskolai beválását”, valamint a  

 „Lehetőségem volt betekinteni gyermekem óvodai életébe”, mivel ezt a két állítást 
értékelték legkevesebb ponttal a szülők, bár összeségében ezek a szempontok is 80% felett 
teljesítettek. 

 

 

Mérés-értékelés 

 

Gyermeki igény- és elégedettségmérés 

 

Az idei évben a gyermeki tevékenységek kedveltségének felmérése minden középsős korú gyermek 
esetében megtörtént. Ennek eredményeit az érintett csoportok óvodapedagógusai beépítik a 
munkájukba konkrét fejlesztési feladatok formájában. A mérés összegző értékelésének 
következtetéseit és a további teendőket a következő nevelési év feladataiba beépítjük. (a mérés 
részletei a mellékletben) 

 

A gyermek fejlődésének nyomon követése: 
 

„A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” –a rendkívüli szünet miatt - júniusi zárással 
történt.  
A mérőlapokon  a kompetencia területek értékeinek összesítése megtörtént.  A képességfejlődés 
mutatóinak csoportszintű értékelését, az eredmények számszerű összegzését elvégeztük. Az 
eredmények intézményi szintű összevetése 2022-23. nevelési évben lesz esedékes. 
 

Összességében elmondható, hogy a megszokottól kissé eltérő rendben, de a lehetőségekhez mérten 
tartalmas évet zárunk. Kitűzött céljaink nagy része megvalósult, pozitív eredménnyel zárult. Az 

elmaradt feladataink megvalósítása a következő nevelési évben –reményeink szerint- realizálódik. 
A 2021-22 nevelési év nagy kihívása – városunk óvodai átszervezése miatt– intézményünk 
2021.08.01-től egy telephellyel való bővülése, mely számos új célt és feladatot hoz számunkra. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben a beolvadó Felsővárosi Óvodával kölcsönösen támogató, 
konstruktív együttműködés kialakítására, melyben építeni kívánunk a két óvoda erősségeire, 
tapasztalataira, kialakított jó gyakorlataira.   



A záró munkaközösségi megbeszélésen születtek ötletek a következő nevelési év főbb célkitűzéseire, 

feladataira, (pl. work-shop- élményközpontú oktatás a gyermeki elégedettségi mutatók tükrében). 

 

Végül megköszönöm a munkaközösségünk tagjainak egész éves felelősségteljes munkáját. 
 

 

Kiskunhalas, 2021. június 15. 

                                                                                                      
 

                                                                                                                            Lengyel Erika 

                                                                                                                 Minőségfejlesztés- munkaközösség vezetője 

 

 

 

  



Mellékletek 

 

Belső Önértékelési Csoport éves értékelése 

Az intézményi dokumentumok ellenőrzésének eredménye 2020/2021. tanév 

 

Az idei tanévben is a belső önértékelési csoport tagjaival folyamatosan végeztük az 

intézményi dokumentumok ellenőrzését, melynek során a csoportnaplókat, az egyéni fejlődési 

naplókat és a látogatásra készült tevékenység tervezeteket értékeltük előre kidolgozott 

szempontok szerint. Ezekről jegyzőkönyveket készítettünk.  

A jegyzőkönyv első 3 kérdése továbbra sem releváns, hiszen nem történt még 

intézményünkben tanfelügyeleti ellenőrzés (kiemelkedő és fejleszthető területek, az 

eredmények milyen szempont alapján születtek, illetve milyen irányú változások történtek a 

korábbi tanfelügyeleti ellenőrzésekhez képest). 

Ebben a tanévben az előző időszak járványügyi helyzete miatt elmaradt, új munkatársak 

ellenőrzése történt meg, illetve értékelésre kerültek egyéb csoportdokumentumaik is. 

(csoportnapló, egyéni fejlődési napló). 

Az önértékelésben részt vett pedagógusok bemutató foglalkozásai két esetben jelenléti 

formában, kettő pedig online formában valósulhatott meg. Az ellenőrzéshez tartozó 

tevékenységi tervekben gyakran találtunk módszertani hiányosságokra utaló tartalmakat, 

hibás értelmezéseket. Az ellenőrzött pedagógusok esetében, a csoportnaplókban a „Téma 

megjelölése” továbbra is gyakran hiányos, vagy csak ritkán jelenik meg a téma/témakör. A 

„Tevékenység tartalma” rész nem minden esetben elég részletes, előfordul, hogy nem a 

tervezett tevékenység lényeges mozzanatai kerülnek ide. Esetenként a bejegyzés formális, 

nem tükrözi a játékosságot, a főbb lépéseket és a komlexitást. 

A differenciálás tervezése is hiányosságokat mutat, melyek abból is fakadhatnak, hogy kevés, 

vagy nem megfelelő segítséget kapnak a kollégák a tapasztaltabb mukatársaiktól.  

Intézményi dokumentumellenőrzés tapasztalati eredményei: 

A csoportnaplók vezetése során leggyakrabban előforduló hibák a következők: 

 Helytelen tevékenység megnevezés.  

 Kevés szervezési feladat megjelölése.  

 Beszoktatási/befogadási tervezések, tapasztalatok hiányosak, vagy nincsenek.  



 Anyag/téma megjelölése hiányos.  

 A tevékenységek tartalma nem elég részletes, a komplexitást nem tükrözi.  

 Célok megfogalmazása nem mindig szakszerű.  

 A képességfejlesztések megjelölése helyes, de hiányos.  

 A csoportnaplóban a Feljegyzések oldal hiányos vagy nincs kitöltve. 

 Az IKT eszközök több helyen megjelennek, de ritkán jelölik magát az eszközt. 

Az önreflexiók többségében helyesek, de nem mindig lényegre törőek és szakszerűek. 

A féléves tervezés és értékelés általában szakszerű, jól megfogalmazott. Kisebb hiányosságok 

fellelhetőek (pl.nem mindig az intézményi elvárásoknak megfelelően a gyermekekre íródik). 

Az egyéni fejlődési naplók kitöltése során apróbb hiányosságokat találtunk néhány esetben 

(pl.: megnyitás ideje, egyéni fejlesztési tervek, rajzok). 

Összességében a tervezési dokumentumok többsége megfelelő, apróbb hibákat még 

tartalmaznak, azonban az előző évek tapasztalataihoz képest sokat javultak. Voltak 

példaértékű dokumentumok is, melyeket a kollégák figyelmébe is ajánlottunk. Az újonnan 

érkező kolléganők esetében nagyobb szakmai támogatásra van szükség, így rendelkezésükre 

bocsátottuk saját módszertani segédleteinket, útmutatóinkat és a tapasztaltabb kollégák 

segítségét javasoltuk számukra. Tapasztalataink alapján a már minősült pedagógusok 

szakmódszertani tudása érzékelhetően magasabb színvonalú, elméleti ismereteik 

korszerűbbek, írásbeli munkájuk szakszerűbb. Reményeink szerint a minősülések befejeztével 

minden pedagógus esetében elmondható lesz, hogy felfrissült, fejlődött szakmai- módszertani 

felkészültségük. Ebben mindenképp segítségükre leszünk. 

 

További feladataink:  

 A dokumentumok helyes kitöltéséhez további segédanyag készítése,  

 Belső módszertani továbbképzések, műhelymunkák szervezése,  

 Szakmódszertani ismeretek frissítése,  

 Szakmai segítségnyújtás 

 

Készítette: Zsigmond Márta 

Belső Önértékelési Csoportvezető 

2021.06.14. 

  



MÉRÉSI EREDMÉNYEK 2020-21. 

 

Partneri elégedettség - kérdőíves mérés 

 

2020-21 nevelési évben a szülők megkérdezése után a következő eredmény született:  

Az intézményben 60 kérdőív került kiadásra, ebből 35 érkezett vissza. A legmagasabb pontszámmal a 
néphagyományéltetés tekintetében végzett munkákat jutalmazták a szülők. Második-harmadik 

helyen (91-91%) az óvoda teljesen (5 pont), vagy többségében (4 pont) megfelelt a szülők 
elvárásainak, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevétele tekintetében 
értékelték elismerően munkánkat a szülők.   
 

A legkevesebb pontra, 

 „Az óvoda fejlesztő munkája támogatja a gyermekem iskolai beválását”, valamint a  

„Lehetőségem volt betekinteni gyermekem óvodai életébe” állítást értékelték. (több, mint 80%, így 
is teljesen, vagy többnyire elégedett) Ezutóbbi eredményben, vélhetően a nyílt napok, fogadóórák 
elmaradása is szerepet játszik.   
„A pedagógusok felismerik a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit és képesek segítséget 
nyújtani”  területe javult, de még mindig nem az erősségünk.  
A következő nevelési évben ezeknek az elvárásoknak a célzottabb és hatékonyabb kommunikálására 
nagyobb gondot kell fordítanunk, melyekhez fejlesztési célokat és feladatokat rendelünk. 

 

Összességében a válaszadók 87%-a 4-es és 5-ös pontokkal értékelte a feltett kérdéseket, ami ismét 
rendkívül pozitív eredmény. 
Nagy örömünkre szolgál az is, hogy a szülők 71%-a, a legmagasabb 5 pontot, 21 %-a pedig 4 pontot 

adott a 15. kérdésre (összesen 92 %), miszerint -„Az intézménnyel elégedett vagyok, jól képzett 
pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat.” Megítélésünk szerint ez az egyik 
legrelevánsabb szempont a szülői elégedettség szempontjából.  
 

 

Gyermeki igény- és elégedettségmérés 

Az idei évben a gyermeki tevékenységek kedveltségének felmérése minden középsős korú gyermek 
esetében megtörtént. Ennek eredményeit az érintett csoportok óvodapedagógusai beépítik a 
munkájukba konkrét fejlesztési feladatok formájában. A mérés értékelését és a további teendőket a 
csoportnaplóban is rögzítik az óvónők. 
Az eredmények alapján elmondható, hogy a gyermekek örömmel vettek részt a játékos mérésben, 
együttműködőek, lelkesek voltak. 1-2 kivétellel szeretnek oviba járni. 
A legkedveltebb tevékenységek: a „rajzolás, festés..,, a „mozgás” és az „udvari játék 

A kevésbé kedveltek: a „matematikai tapasztalatszerzés”, a mesélés-verselés és az „énekes 
tevékenységek”  
A kevésbé kedvelt tevékenységeket is csak nagyon kevés gyermek esetében mértük. (Csoportonként 
2-3 gyermek) Mégis szükségesnek érezzük, hogy eredményre reagáljunk, a tevékenységek 
kedveltségét e területeken is fokozzuk. 
A Kívánságtündérhez intézett kívánságok nagyon ötletesek, viccesek voltak, de többnyire 
megvalósíthatatlanok. Többen említették viszont a több udvari hinta igényét. Ennek érdekében 
igyekszünk erre forrást találni. 
 



A gyermek fejlődésének nyomon követése 

 

 „A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” –a rendkívüli szünet miatt - júniusi zárással 
történt.  

A mérőlapokon  a kompetencia területek értékeinek összesítése megtörtént.  A képességfejlődés 
mutatóinak csoportszintű értékelését, az eredmények számszerű összegzését elvégeztük. Az 
eredmények intézményi szintű összesítése 2022-23. nevelési évben lesz esedékes. (3 évente) 

 

Belső Önértékelés eredményei 
 

Ebben a tanévben az előző időszak (2020 tavasza) járványügyi helyzete miatt elmaradt, új 
munkatársak ellenőrzése történt meg, illetve értékelésre kerültek egyéb 
csoportdokumentumaik is. (csoportnapló, egyéni fejlődési napló). Az idei tanévben is a belső 
önértékelési csoport tagjaival folyamatosan végeztük az intézményi dokumentumok 
ellenőrzését, melynek során a csoportnaplókat, az egyéni fejlődési naplókat és a látogatásra 
készült tevékenység tervezeteket értékeltük előre kidolgozott szempontok szerint. Ezekről 
jegyzőkönyveket készítettünk, az informatikai felületen rögzítettük. 
A BECS ellenőrzéseinek összegző értékelését Zsigmond Márta készítette el. (Bővebben: 
Zsigmond Márta, a BECS vezetője összefoglalója- Minőségfejlesztés Munkaközösség éves 
értékelésében-melléklet) 
 

 

A belső dokumentumaink újbóli ellenőrzésére -önértékeléstől függetlenül kétévente- 2022-23. 

nevelési évben kerül sor. 

 

 

2021.06.15.  

 

 

 

                                                                                     Lengyel Erika- Int.vez.h.-Munkaköz.vez. 
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Szeptember: 

o Műhelyvezetők a tehetségműhelyeket berendezték, szépítették, a megfelelő tárgyi 
feltételeket biztosítottuk a tevékenységekhez 

o  A „Csengő-bongó” zenei műhely tárgyi feltételeinek  - hangszerek -biztosítása 

o Tehetségígéretes gyerekek diagnosztizálása, azonosítása (anamnézis, egyéni fejlődési 
lap, Difer eredmény, óvónők megfigyelései, tapasztalatai, véleménye alapján). Az 
érdeklődő, kreatív, az átlagtól magasabb adottságokkal rendelkező gyermekek, 
tehetségek azonosítása a gardneri tehetségterületek szerint a csoportokat vezető 
óvodapedagógusokkal 

o A műhelyvezetők a kiemelkedő képességű gyerekeket beválogatták: megfigyelés, 
teszt, feladatlap, a „Ryens” féle becslési skála alapján.  

- Csengő-bongó zenei műhely: 9 gyermek 

- Csiribiri – művészeti műhely: 8 gyermek 

- Fészkelő – dráma műhely: 11 gyermek 

- Fürkész – természeti műhely: 8 gyermek + 4 gyermek 

- Észkerék – logikai-matematikai műhely: 6 gyermek 

o Minden műhelyvezető pedagógus a saját műhelyterületén a komplex éves 
tehetséggondozó programok elkészítetteék: erős, gyenge területek és a megfelelő 
légkör kialakításának figyelembevételével.  

o Sikeres pályázatok írása és megvalósítása 

- Óvodai tehetség kibontakoztató program az „Észkerék” logikai-matematikai 

műhelyben: „Kalandozások Digit – földön” 

Felelős: Szeriné Ferencsik Yvette, Szemerédi Tünde, Nagy – Kálozi Mónika 

- Óvodai tehetség kibontakoztató program: „Digit-Törp robotos kalandozás” 
program: Felelős: Szeriné Ferencsik Yvette, Lengyel Erika, Szemerédi Tünde 

o Csoportos Tehetségfejlesztés - Matehetsz – program megvalósítása a „Csengő-bongó” 
és „Észkerék”tehetségműhelyben 

Felelős: Benedek Gréta, Szemerédi Tünde, Szeriné Ferencsik Yvette 

o Szülői értekezlet: a járványügyi helyzet miatt elmaradt, írásban értesítettük ki a 
szülőket a gyermekük tehetségműhelyben való fejlesztés lehetőségéről 

o Robotika Workshop képzésen – Balástya – vett részt: Lengyel Erika és  
                                                                                      Szemerédi Tünde 

 

Október: 
o A műhelyekben megkezdtük a fejlesztő, támogató tevékenységeket 
o Műhelyek hetirendje: 

             hétfő: „Fészkelő”- dráma magoncműhely 

kedd: „Csiribiri – művészeti magoncműhely”   
szerda: ”- Csengő-bongó” zenei magoncműhely és  
               „Fürkész” természeti magoncműhely 

csütörtök: „Észkerék – logikai-matematikai Magoncműhely  

o Kovács Andrea Zeneiskola igazgató, mesterpedagógus „Színes zenei élmények” 
mesterprogramjának megvalósítása a „Csengő-bongó” zenei műhelyben a 
műhelyvezetők segítségével és hospitálás útján tudásmegosztó tevékenység elindult, 
de a járványügyi helyzet miatt novemberben abbamaradt 



 

November: 

o 5-6-7-én a kortárs csoportokat támogató program megvalósítása a zenei és logikai  
o 2021. január 10-ig a tehetséggondozó tevékenység a Covid-19 járványügyi helyzet 

miatt szünetelt 

 

Január: 
o Január 11-től folytatódtak a műhelytevékenységek.  
o Szülői értekezletet és a félévi jellemzéseket a műhelyvezetők közös megegyezése 

alapján nem készítettünk a gyermekekről 
 

Február:  
o 2021.02.23. Talentum Tehetség Tanács pályázati programjában vettünk részt  

Tehetségponttá válás, regisztráció folyamatának segítése 

 

 

Március: 
o 2021.03.08 – 04.19. rendkívüli szünet a járvány miatt 

o Tehetségprogramunkat kibővítettük a zenei területre  
 

Május: 

o 2021.05.27-én Robotika interaktív bemutató – Talentum Tehetség Tanács pályázati 
programjában vettünk részt 

o A Matehetsz megbízásából az Iskolaszervíz Self-videó elkészítésére kérte fel 
tehetségpontunkat, melyben a „Magonctanodában” folyó tehetséggondozás 
sikerességét mutattuk be 

 

Június: 
o 2021.06.03. „Magonc – nap”: műhelyek közös játékos évzárója - Talentum Tehetség 

Tanács pályázati programjában vettünk részt 

o Műhelynaplók elkészítése, nyomtatása – június végéig 

o Műhelyvezetők elkészítették a pályázati beszámolókat 

o Új Nemzeti Tehetség Program pályázati anyagának elkészítése  
Felelősök: Szeriné Ferencsik Yvette, Lengyel Erika, Szemerédi Tünde 

o Fürkész – kísérletek Eszköztárt elkészítette: Oszlár Marianna Fürkész tehetségműhely 
vezetője 

 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde „Magonctanoda” Akkreditált Kiváló Tehetségpont  
éves munkatervének értékelése Szemerédi Tünde mesterpedagógus 2. éves 
mesterprogramjának megvalósítása szerint történik. 
 

Kiskunhalas, 2021.06.14. 

 

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

               Szemerédi Tünde                                                        Szeriné Ferencsik Yvette 

  Tehetségfejlesztő munkaközösség                                               intézményvezető 

                    Vezető 



 

 

                                                                               

 

 



 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

 

OVI ÚJSÁG A NETEN MUNKAKÖZÖSSÉG  

BESZÁMOLÓJA 

 A 2020-2021. NEVELÉSI ÉVRŐL 

 

Munkaközösségünk egyik kiemelt feladata jelenlegi és leendő óvodás, illetve 

bölcsődés gyermekek szüleinek tájékoztatása, az információszerzés 

megkönnyítése, valamint átfogó kép nyújtása intézményünk sokszínűségéről.  

Sajnos az idei tanév menetében is meghatározó volt a járványhelyzet alakulása. 

Számos program nem vagy nem a megszokott formában valósulhatott meg. 

Azonban mind a pedagógusok, mind a gyermekek jól alkalmazkodtak a 

lehetőségekhez (pl.: farsangi műsor rövid videókban való bemutatása a 

szülőknek, érdeklődőknek). 

A tanév során a munkaközösségi tagok ötleteikkel, javaslataikkal, konkrét 

vállalásaikkal (cikkek írása, fotózás, szülők, kollégák bevonása) tették lehetővé 

a honlap eredményes működtetését. Mindenki igyekezett a hozzá közel álló 

témával színesíteni az összképet. 

 



Rendszeresen gyűjtötték és küldték az óvoda honlapjára felkerülő cikkeket, 

anyagokat, képeket. Figyelembe vették és igazodtak a honlap készítés tartalmi és 

formai sajátosságaihoz, követelményeihez.  

Továbbra is jól működött a korábban bevezetett jóváhagyási folyamat betartása. 

Csoportbemutatkozó szövegek, képek módosítása, új dolgozók adatainak, 

fényképének feltöltése megvalósult. 

Elkészültek az aktualitásokról a rövid, képekkel illusztrált cikkek, beszámolók, 

videófelvételek. 

Segítségünkre voltak szülők és munkaközösségünkbe nem tartozó óvó nénik is, 

köszönjük a tőlük érkezett írásokat, fotókat! 

Igyekeztünk érdekes, szülőket, gyermekeket, pedagógusokat egyaránt érintő 

témákra felhívni a figyelmet. 

Köszönetet mondunk Németh Zoltán rendszergazdának, aki feltöltötte írásainkat 

óvodánk honlapjára. 

Célkitűzésünk, hogy továbbra is fontos, pontos információkkal lássuk el a 

honlapra látogatókat, hogy minél inkább betekintést nyerhessenek ezzel 

intézményünk életébe. Szeretnénk örömet szerezni a szülőknek, családtagoknak 

azzal, hogy felfedezhetik gyermekeiket írásainkban, képeken, videókon.  

 

 

Kiskunhalas, 2021. 06. 14.                               Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia 

                                                                                       munkaközösség vezető 

 



 



 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

BESZÁMOLÓ  

A 2020-2021. NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT  

FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

A tanév kezdetén, szeptember október folyamán megismerkedtem, felvettem a 
kapcsolatot az előző évben BTMN- státuszba vett gyermekekkel, pedagógusaikkal, szülőkkel. 
Létszámuk ekkor 11 fő volt. 

Közben felmértem, többnyire nagycsoportokban, hogy mely gyermekek esetében 
szükséges a szakértői vizsgálat elvégzése, ezek kérelmezését elindítottuk. 

Tájékoztattuk a nagycsoportos szülőket a beiskolázás, illetve annak halasztásának 
kérelmezési szabályairól. 

Elkészítettem a fejlesztési terveket a gyermekek szakértői véleményére alapozva, majd 
október elsejétől megkezdődtek a gyermekek egyéni, illetve mikrocsoportos fejlesztései.  

Az újonnan BTMN-státuszt kapott gyermekek felvétele a fejlesztésbe folyamatosan 
zajlott a tanév során. 

A tanév folyamán összesen 23 gyermek fejlesztése valósult meg: időközben 1 gyermek 
elköltözött, 1 gyermek BTMN státuszát pedig megszüntették. 

Januárban segítséget nyújtottunk az érintett szülőknek az Oktatási Hivatalhoz 
benyújtandó kérelmek elkészítésében, a tankötelezettség teljesítésének halasztása ügyében. 
Intézményünkből 4 gyermek szülője nyújtott be ilyen irányú kérelmet, amit az Oktatási 
Hivatal jóvá is hagyott. 

Január végén elkészítettem a gyermekekről az első félév fejlesztési időszakáról szóló 
értékelést. Ebben az időszakban a második félév fejlesztési tervei is elkészültek, melyek a 
járványhelyzet miatt részben valósultak meg. 

Elkészültek azoknak a gyermekeknek a felülvizsgálati kérelmei, akiknek a 
felülvizsgálata a 2021-2022. tanévben esedékes a BKM. PSZ. Szakértői Bizottságánál. 

Június elején folyamatosan készülnek a gyermekek II. félévi fejlesztési időszakot lezáró 
értékelései. 

 

Kiskunhalas, 2021. június 14.                                          Cs.Kovácsné Sáfrán Szilvia 

                                                                                               fejlesztőpedagógus 

                                                                         



 



BÖLCSŐDEI ÉVES MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

 

A bölcsödét augusztusban készítettük elő az új csoport indulásához, mind személyi mind a 

tárgyi feltételeket megteremtettük.  

Elkészültek a dokumentációs nyomtatványok, összeállítottuk a szülők részére a 

nyilatkozatokat. Szülői értekezleten ismertettük a házirendet, beosztottuk a csoportokat, a 

beosztást megterveztük.  

A családlátogatások a járványhelyzet miatt elmaradtak, ezért az információkat minden egyéb 

lehetőség felhasználásával igyekeztünk összegyűjteni – szülői értekezlet, anamnézis felvétel, 

beszoktatás alatt kérdések formájában, családi füzet elindításával. Megnyitottuk a 

törzslapokat, elküldtük a védőnői szolgálatnak. Összehangoltuk a két csoport napirendjét, 

kialakítottuk a saját kisgyermeknevelői rendszert. A két csoport kialakítása megkívánta, hogy 

átszervezzük a napi feladatokat, a gondozásnál megoldjuk gyermekek felügyeletét 

szakképzett segítővel. A napirendben jeleztük miként történik a játékfelügyelet.  

Szeptemberben a szülővel történő beszoktatással ismerkedtünk a gyermekekkel, fokozatosan 

vezettük be őket a bölcsődei szokásrendszerbe. Ülés-és fektetési rendet készítettünk, a 

dokumentációt a beszoktatásai összefoglalóval nyitottuk meg.  

Alig rendeztük be az életünket, a felújítás miatt a csoportok összeköltözés, az alkalmazkodás 

ideje következett. A környezetet úgy alakítottuk ki, hogy teljesen megegyezzen az addig 

megszokott elrendezéssel, a szervezést folyamatosan végeztük, összehangoltuk a két csoport 

együttmozgását. Egyedi esetekben előfordult, hogy a gyermekek nehezen alkalmazkodtak az 

átmeneti helyzetben, számukra új gyermekek, felnőttek jelentek meg körülöttük. Ezen 

gyerekek szüleivel beszélgetések során kerestük a megoldást, hogy átsegítsük őket a 

nehézségeken. 

Csoportmegbeszélések alkalmával   áttekintettük a soron következő dokumentációkat, 

fejlődési összefoglaló (3 havonta), törzslapok bejegyzései. A csoportnaplóban rögzített 

napifeljegyzések adták a gyermekek részletes jellemzésekhez az alapot. 

Míg év elején saját erőből igyekeztünk a környezetünket megfelelően és igényesen 

kialakítani, a felújítás után egy modern megújult részleg várt ránk.  



Ez az év az alkalmazkodás éve volt. Márciustól 6 héten át csökkent létszámmal működtünk, 

betartottuk a járványügyi szabályokat, melybe bevontuk a szülőket, gyermekeket 

mindannyiunk védelmében.  

Az óvodával, családdal közös programjaink (Márton nap, Mikulás, farsang) az 

óvintézkedések miatt idén nem valósulhattak meg. A szülőket igyekeztünk kárpótolni a 

családi füzet bejegyzéseivel, fényképekkel, tematikus napok videóival online a zárt 

csoportunkban.  

Ezeket a csoportmegbeszélések alkalmával egységesen megterveztük, majd saját 

csoportjukban a kisgyermeknevelők valósították meg.  

Szülői értekezletek, szülőcsoportos megbeszélések témái is online felületen, illetve a 

faliújságon keresztöl jutottak el az érintettekhez, mivel a járvány minimálisra csökkentette a 

személyes beszélgetés lehetőségét.  

A bölcsődeorvossal konzultálva a megfigyeléseink alapján két esetben tettünk javaslatot 

gyermekek logopédiai vagy szakorvosi ellátására. Gyermekelhelyezés ügyben egy esetben 

kellett a bírósági határozatban foglaltaknak eleget tenni.  

Az óvodát kezdő gyermekek online beiratkozásáról tájékoztattuk a szülőket, közvetítettünk az 

intézményeinkben felvételt nyert gyermekek értesítésében.  

A jó idő kicsit késett, ezért fokozatosan indítottuk el az udvari elfoglaltságok bővítését. 

Örömmel vették birtokba a gyerekek az új mászókát a csúszdával, rugós hintákat, kisházat, 

sokféle járművet.  

Igazán barátságossá vált a terasz, az új asztalokkal, bújós játékával, feletette az árnyékoló 

védelmében. A hőségben párakapu biztosítja majd a közérzetet. Mindezeket a biztonságot 

nyújtó kerítésen belül élvezhetik a gyermekek, ami a mi munkánkban nagy segítséget nyújt.  

Az igényfelmérés alapján a takarítási szünet alatt a gyermekek többségének ellátását 

biztosítjuk másik intézményünkben.  

 

2021. június 14.  Szabó Gáborné 

 

 


