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Beszámolómat minden évben az „Önértékelési kézikönyv” óvodák számára, a 4.3.3. fejezete 

alapján („Az intézmény önértékelése”) készítem el, ezzel is készülve az intézményi 

tanfelügyeletre, az ötévente kötelezően előirt intézményi önértékelésre. 

 

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMAT 

Az intézmény vezetése belső és külső partnerei bevonásával alkotja meg az intézmény stratégiai 

és operatív terveit. A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai program, amely rögzíti a 

célokat, amelyek befolyásolják az intézmény pedagógiai folyamatait. 

A terület értékelése során elsősorban a pedagógiai programban, valamint a munkatervben 

megtalálható célok elérését biztosító pedagógiai folyamatokat (tervezési, megvalósítási, 

ellenőrzési és értékelési), annak tudatosságát, az eredményeknek megfelelő szükséges 

korrekciók elvégzésének hatásosságát kell vizsgálnunk. 

 

1.1 Tervezés 

Óvodánkban az intézményi dokumentumok összhangban állnak egymással, egymásra 

épülnek. A tartalmi munkánkat meghatározó stratégiai terv, alapdokumentum az óvodánk 

pedagógiai programja, mely kiindulópontja intézményünk többi dokumentumának. A 

stratégiai terveket az éves munkatervben bontjuk le operatív feladatokra.  

Az óvodai éves munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét, kiemelt nevelési 

feladatokat. A munkatervet az óvodavezető készíti el, a szakmai munkaközösség javaslata 

alapján, a nevelőtestület hagyja jóvá.  

Aktuális vezetői értekezleteken, tagintézményi szintű értekezleteken számba vettük a 

munkatervben megfogalmazott soron következő feladatainkat. Az elvégzett feladatokról, 

eseményekről a következő hónapban számoltak be az érintettek. 

Az éves munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük az előző évi eredményeket, a 

szakmai munkaközösség által végzett értékelés nyomán feltárt hiányosságok korrekcióját 

elvégeztük.  

Mind az elméleti, mind a gyakorlati belső képzések a hiányosságok kiküszöbölése érdekében 

kerültek megszervezésre. Az éves munkaterv előkészítésénél a tervezés alulról építkezően 

történt: a szakmai munkaközösség tagjainak közvetítésével lettek meghatározva a 

feldolgozandó témakörök. A végrehajtás a téma elméleti és gyakorlati feladatainak közös 

feldolgozásával valósult meg. 

 

1.2 Megvalósítás 

Terveink megvalósítása az éves munkaterv alapján történt, mely cél, feladatrendszerének 

meghatározásakor figyelembe vettük a Pedagógiai Programunkat, vezetői pályázat 

stratégiáját, továbbképzési tervünket, munkaközösségek terveit. A megvalósítás a 

közösség minden tagjának bevonásával történt. 

Az éves terv cél-feladatrendszerének meghatározása minden esetben az előző év 

eredményeire épülnek. 

Az óvodapedagógusok által vezetett elektronikus naplóban a tervezés során megjelennek 

a Pedagógiai Program belső elvárásai, DIFER mérések alapján a csoport fejlesztési céljai. 

A koronavírus miatt márciustól-májusig a csoportnapló tartalmi elemeiben módosítás 

történt. Ennek értelmében a Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás, Játék és munka 
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jellegű tevékenység rész olyan ajánlásokkal, linkekkel jelenik meg, amik segítik a szülőket 

gyermekeik otthoni fejlesztésében, önálló és családi közös játékidő hasznos kitöltésében. A 

csoportnapló a teljes pedagógiai folyamatot tartalmazza 

Ennek ellenőrzés vezetői és szakmai munkaközösségi hatáskörbe van utalva, mely évi 

legalább két alkalommal megtörténik. Dokumentálása a Szakmai munkaközösség 

beszámolójában megjelenik.  

 

1.3 Ellenőrzés 

Az éves munkaterv és az Önértékelést Támogatói Csoport munkaterve alapján lett 

meghatározva az ellenőrzés eljárás módja, szempontjai, ütemezése. Az intézményvezető, a 

helyettesek, szakmai munkaközösség-vezető, valamint a tagintézmény-vezetők tervszerűen 

és alkalomszerűen ellenőriztek. Az ellenőrzés a működés valamennyi területét érintette.  

 

1.3.1 Az ellenőrzés módszerei: 

 dokumentumelemzés, 

 gyakorlati munka megfigyelése, 

 elemző, értékelő beszélgetés, 

 önértékelés – reflexió, 

 rendezvényeken való megfigyelés, 

 balesetmentes udvar, játékeszközök átvizsgálása, 

 gyermeki produktumok nyomon követése, 

 szülői vélemények meghallgatása. 

 

Az ellenőrzés területei: 

 csoportnaplók, 

 mulasztási naplók, 

 előjegyzési naplók, 

 játszótéri felülvizsgálat dokumentumai, 

 tűz-, munkavédelemi naplók, 

 HACCP rendszer dokumentumai, 

 pedagógiai munka, napi gyakorlat. 

 

1.3.2 Tapasztalatok a csoportlátogatások során 

Az intézményvezetői ellenőrzés során fontos szempont volt, hogy a dokumentumok 

vezetése az elvárásoknak megfelelően történjen. A csoportlátogatások megállapításai 

alapján elmondható, hogy minden óvodapedagógus a tagintézmény saját arculatának 

megfelelően végezte munkáját. A nevelés igényes szakmai színvonalon folyt, a 

gyermekek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva. A csoportok szokás – 

szabályrendszere átgondolt, tudatosságot tükröz.  

A látogatások betervezésénél kiemelt szempont volt a minősítő eljáráson résztvevők 

szakmai segítése, a belső önértékelésben és külső országos szakmai ellenőrzésben 

résztvevők segítése. 
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Általános megállapításunk, hogy a csoportban végzett gyakorlati tevékenységek, a 

gyermekek játékos ismeretszerzésének támogatása megfelelő módon, legtöbb esetben 

magas szakmai színvonalon történik.  

 

Fejlődést mutat: 

 a pedagógusok önreflexiója, önértékelése 

 minden vezető jártasságot szerezett a vezetői és intézményi ellenőrzés területén. 

 

Fejlesztendő terület: továbbra is az országos tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításainak 

figyelembe vételével fejlesztési és intézkedési terv készítése, illetve a már meglévő tervek 

megvalósításának dokumentálása az év végi tagintézmény vezetői beszámolókba. 

 

1.4 Értékelés 

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt (fejlődési napló, Goodenough féle 

emberrajz, DIFER mérés) folyamatosan vezetik az óvodapedagógusok, mely tartalmazza 

a gyermekek fejlettségi szintjét, fejlődésük ütemét. Fogadó órák alkalmával lehetőséget 

adtak az óvodapedagógusok a szülőknek a négyszemközti beszélgetésekre. 

Intézményi szinten elmondható, hogy a gyermekek egyéni képesség struktúrájának 

megismerését, megfigyeléses módszer és DIFER mérés segítségével végeztük. A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátásában az óvodapedagógusok mellett több szakember 

együttesen vett részt, mind a tehetségek, mind a sajátos nevelésű igényű gyermekek 

esetében.  

A tagintézményi beszámolókban, valamint a munkaközösségi beszámolókban nyomon 

követhetők a gyermekek fejlesztésének eredményei, az eredményesség mutatói (pl. DIFER 

mérés eredményei, gyermekrajzpályázatokon való részvéte).1  

 

1.5 Korrekció 

Az ellenőrzés tapasztalatai segítik a fejlődésünket, láttatja erősségeinket, esetleges 

fejlesztendő területeket, mely alapján a következő nevelési évünk feladatait felépíthetjük. 

A tapasztalatok az éves értékelésekben lettek rögzítve, mely alapján a következő év 

munkatervei elkészülnek, így megkezdődhet a szükséges változások végrehajtása. 

 

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási – tanítási folyamat során a 

személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültünk a személyre szabott 

nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a 

tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). A 

közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes 

kompetenciáinak fejlesztésével összhangban valósult meg. 

 

                                                           
1 A nevelési év értékelésének melléklete 
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2.1 Személyiségfejlesztés 

Óvodáinkban az újonnan belépő gyermekeknél a mozgásfejlettség megállapítására 

fejlődésmérő lapot használunk, valamint a Goodenough féle rajzelemzést. Augusztus 31-

ig a 4. életévét betöltött gyermekeknél belép a DIFER mérés. Fontos a gyermek 

önmagához viszonyított fejlődése, s erről a szülők korrekt tájékoztatása.  

A tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, kibontakoztatásához biztosítunk 

sokféle, színes tevékenységekben való részvételt, ahol képességeik fejlődhettek, pl.: 

néptánc, közlekedés- sport tevékenységek, egyéni, csapat megmérettetés, szereplések, városi 

szintű rendezvények, vízhez szoktatás. 

Az intézményben kiemelt szerep jut a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelésének.  

Folyamatos az együttműködés mind az óraadó gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, 

fejlesztőkkel, konduktorokkal, mind a Pedagógiai Szakszolgálattal. 

 

Fejlesztendő terület: 

Tehetségígéretek kiszűrése, fejlesztésük megszervezése, együttműködés a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, más szakemberekkel. 

 

2.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

Ebben a nevelési évben 39 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk. A 

csoportok kialakításánál a törvény értelmében 2 főként 24 gyereket, 3 főként 15 gyereket 

vehettünk figyelembe.  

Megbízással hét fő szakember, végzettségüknek megfelelően, komplex 

gyógypedagógiai fejlesztést, logopédiai ellátást, mozgásfejlesztést végzett. Sajátos 

nevelési igényű gyermekeket ellátása négy óvodában folyik. Különleges bánásmód 

keretében kötelező pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tartottak 

törvény szerinti heti 10 órában. 

A fejlesztési órák heti gyakorlata a következőképpen oszlott meg: 

 Logopédia: 26 órában 

 TSMT/SZIT: 47 órában 

 Gyógypedagógia: 50 órában 

 Szurdopedagógia: 6 órában 
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Az SNI gyermekek között van olyan, aki év közben kapta meg a státuszt, ezért a 

statisztikában nem tudtuk szerepeltetni. 

A fejlődés elérése érdekében a fejlesztők konzultálnak óvodapedagógusokkal. A tanév 

folyamán a szülőkkel többször találkoztak, a problémák, gyakorlási nehézségek 

megbeszélése érdekében. 

 

2.3 Hátránykompenzáció 

A hátránykompenzációt kiemelt feladatnak tekinti a nevelőtestületünk. Fontosnak tartottuk 

a prevenciót, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerését és minél 

hatékonyabb kezelését, súlyossá válásuk megelőzését.  

 

 
 

Az intézményben kiemelt szerep jut a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének 

tervezésére, a külső szakemberekkel történő egyeztetett stratégiák kidolgozására, 

megvalósítására. Folyamatos az együttműködés, mind az óraadóként tevékenykedő 

gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, konduktorral, mind a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, mind a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Család – és Gyermekjóléti Központtal és a Békés Megyei Kormányhivatal 

Gyámhatóság munkatársaival. 

Egységenként a jelzőrendszeri tagok koordinálják a feladatok végrehajtását, fontos 

szerepük van az információk továbbításában, az érintett családok életkörülményeinek 

figyelemmel kisérésében. Az esetmegbeszélések aktív részesei az óvodapedagógusok. 

Egyes esetekben a teljes jelzőrendszeri apparátus (védőnő, óvodapedagógus, gyermekorvos, 

fejlesztő szakemberek, családgondozó) működik.  
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2019/2020. nevelési évben gyermekvédelemi intézkedések. 

 

Tagintézmény 

neve: 

Gyer

mek 

száma 

Ügy rövid ismertetése Intézkedés; kimenet 

Bajcsy Zs. Úti 

Óvoda 
1 fő 

K 59/2020. Óvoda jelzése a 

Család és Gyermekjóléti 

Központnak.  

B75/2020. visszajelzési adatlap 

a Család és Gyermekjóléti 

Központból. 

A kapcsolatfelvétel a 

családdal megtörtént. 

Cselekvési tervet 2020. 02. 

04-én készítenek 

Béke Sugárúti 

Óvoda  
1 fő 

B 69/2020. Gyulai Járásbíróság 

jellemzés kérése a gyermekről 

K 69/2020. Válaszlevél, 

valamint az 

óvodapedagógus 

véleményének megküldése 

Ewoldt Elíz Óvoda 1 fő 

B 857/2019. Heves Megyei 

Korm. Hiv. Gyöngyösi Járási 

Hivatala jellemzés kérése a 

gyermekről családba fogadás 

megszüntetése ügyében 

K 857/2019 a kért 

jellemzés megküldése. 

Galbácskerti 

Óvoda 
 nincs folyamatban lévő 

gyermekvédelmi ügy 
  

Gyulavári Óvoda 1 fő 

B 79/2020. Család és 

Gyermekjóléti Központ, 

meghívó esetkonferenciára. 

Az esetkonferencia célja: a 

kiskorú gyermekek 

veszélyeztetettségének 

feltérképezése. 

Mágocsi Úti Óvoda 

1 fő 

 B 755/2019. Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

Véleménykérése a gyermekről 

(2019.10.14 

K 755/2019. Kitöltött 

véleménykérő lap 

megküldése 

1 fő 

B 752/2019 Gyulai 

Rendőrfőkapitányság 

megkeresése, pedagógiai 

jellemzés kérés a gyermekről. 

B 18/2020. Család és 

Gyermekjóléti Központ 

vélemény kérés védelembe 

vétel miatt. 2020. 02. 13. 

rendőrségi megkeresés 

telefonon, hogy Szelina miatt 

2020.02.25. napján 9,30-kor B. 

Sz. A. és S. A. 

óvodapedagógusokat, hogy 

vegyenek részt egy 

megbeszélésén. 

K 752/2019 a kért 

jellemzés megküldése. K 

18/2020. óvodapedagógus 

véleményének megküldése. 
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Máriafalvai Óvoda 

1 fő 

K 571/1/2019. Szülő kérésére 

az óvodapszichológus 

beszámolót készített a 

tanácsadásokról, és az 

ülésekről, amit a szülőnek 

átadott. 

  

1 fő 

Család és Gyermekjóléti 

Központ véleménykérés a 

gyermekről (2019.11.04.) 

K 808/2019. a kitöltött 

véleménykérő megküldése. 

Székhelyintézmény 

1 fő 

B-780/2019. Gyulai Járási 

Hivatal (Gyámhatóság) 

adatkérés a gyermekről. 

K-780/2019. A kért 

jellemzés beküldése. 

1 fő 

B 307/2020. Család és 

Gyermekjóléti Központ 

véleménykérés  

K 307/2020. kitöltött 

véleménykérő lap 

megküldése 

 

A segítségnyújtásként továbbra is minden óvodában jelen van a „Szociális segítő” aki, segíti 

az óvodapedagógusok preventív munkáját. Idén meghatározott rendben, heti váltásban 

látogatta az óvodákat, a hatékonyabb munka érdekében. 

 

Óvodai tevékenységei: 

 Egyéni Beszélgetés Csoportos 

Foglalkozás 

Közösségi 

Rendezvények 

Törökzugi Óvoda 2  12 

Galbácskerti Óvoda 6   

Bajcsy Zs.úti Óvoda 5 2 5 

Béke Sgt.-i Óvoda 2 5 3 

Ewoldt Elíz Óvoda 2 2  

Mágocsi úti Óvoda 4  16 

Gyulavári Óvoda 2  3 

Máriafalvai Óvoda 2  3 

 

2.4 Óvodai pszichológus értékelése 

Az óvodapszichológus törvény szerint fél státuszban van foglalkoztatva, és a következő 

feladatokat látta el: 

 Konzultáció a pedagógus társakkal.  

 Szakmai szempontok alapján tapasztalatszerzés az adott intézmény működéséről, 

egyes gyermekekről, szülőkről. 

 Szűrővizsgálatok, óvodai keretek között elvégezhető pszichometrikus mérések 

végzése, melynek célja a gyermek személyiség fejlődésének korrekciója. 

 Szakmai kapcsolattartása a helyi Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.  

 Konzultatív kapcsolat és pszichológiai tanácsadás szülőkkel. 

 Egyes gyermekekhez kapcsolódóan konzultáció az óvodapedagógussal. 
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 Szükség esetén adott szakterületről ismeretterjesztést biztosítása a szülők számára. 

 Lehetőség szerinti részvétel az óvodák életében. 

 

Az óvodánként megvalósult főként szülői kezdeményezésre/pedagógus tanácsára 

tanácsadásban részesült gyermekek száma: 

 Bajcsy-Zs. Úti Óvoda: 7 egyéni, 3 szülői tanácsadás 

 Béke Sugárúti Óvoda: 10 egyéni, 4 szülői tanácsadás, 2 pedagógus tanácsadás, 

 Ewoldt Elíz Óvoda:  2 egyéni, 

 Galbácskerti Óvoda:  5 egyéni, 1 pedagógus tanácsadás, 

 Gyulavári Óvoda:  2 egyéni, 

 Mágocsi Óvoda:  6 egyéni, 8 szülői tanácsadás, pedagógus tanácsadás. 

 Máriafalvai Óvoda:  2 egyéni, 2 szülői tanácsadás, 

 Törökzugi Óvoda:  6 egyéni, 2 szülői tanácsadás, ebből 1 szülő heti 1x jár. 

                                             2 pedagógus 

 

Változás az előző évek tapasztalataihoz képest: 

 Megnőtt a hosszabb távú esetvezetések száma és az önálló szülői tanácsadások és 

különösen a pedagógus tanácsadás és pedagógus konzultációk száma. 

 Új szükségletként jelent meg a gyászmunkában történő segítségnyújtás kérése is. 

 Új ellátásként lépett be a covid-19-es pandémia miatt elrendelt vészhelyzet miatti e-

óvoda létrejötte. Ezen kerten belül videó-chet és telefonbeszélgetés formájában volt 

lehetőség a szülőkkel tartani a kapcsolatot. 

 

A következő tanév megvalósítandó céljai között továbbra is fontos: 

 Szülőcsoportok, és a hétköznapi élet pszichológiája cikksorozat szervezése. 

 Szélesebb körű ellátás biztosítása. 

 Továbbra is a pszichológiai, mentálhigiénés kultúrához kapcsolódó 

információterjesztést, lehetőség szerint fórumok szervezése. 

 

Kiemelt: Az óvoda vezetőjével és munkatársaival való rendszeres és szorosabb 

kapcsolattartás továbbra is. 

 

2.5 Pedagógiai Szakszolgálat 

A tanköteles korú gyermekek szűrése a Szakszolgálat által év elején megtörtént, a jól 

bevált gyakorlatnak megfelelően, valamennyi nagycsoportos gyermek esetében rövid 

pedagógiai fejlesztő diagnózis készült, amelyet az érintett pedagógusokkal, szülőkkel a 

Szakszolgálat munkatársai megbeszéltek. A fejlesztésekhez biztosítottuk a helyet, 

eszközöket. A fejlesztés az óvodákban folyamatosan megtörtént. 2020. április elejétől, 2020. 

május végéig a Koronavírus miatt, a Szakszolgálat munkatársai online módon fejlesztették 

a gyermekeket. 

 

2.6 Közösségfejlesztés 

A Pedagógiai Programunkban és így a munkatervünkben is kiemelt szerepet kap a szülőkkel 

való kapcsolattartás. Nyitott óvodaként számos lehetőséget biztosítunk a szülőknek az 



12 
 

óvoda életében való részvételre, mind a mindennapokban, nyíltnapokon, mind pedig 

ünnepek, rendezvények, jeles napok alkalmával. A munkatervben betervezett közös 

programok március 15-ig megvalósultak. Célunk volt, hogy a szülők érezzék, hogy 

számítunk rájuk és törekszünk az együttműködésre. 

Ebben a nevelési évben a gyermekközösség alakításán, fejlesztésen túl, folytattuk a felnőtt 

közösség szorosabb összetartozását segítő közös élményen alapuló nevelés nélküli 

munkanapot. Minden tagintézmény élhetett egy szakmai nap lehetőségével, melyet 

önmaguknak szervezhettek meg csapatépítés céljából.  Covid 19 pandémia miatt sajnos 

május végéig több óvoda nem tudta kihasználni a lehetőséget. 

Célom a hatékony, összetartó közösség alakítása, formálása. 

 

Tagintézményeink a következő programokat szervezték: 

 

Óvoda Időpont Hova Téma 

Bajcsy Zs. úti 

Óvoda 

2019.11.20. Szeged Meseterápia Sólyom 

Andrea meseterapeuta 

segítségével 

Béke Sugárúti 

Óvoda 

2019.11.11. Budapest, Kódex 

Kulturális Központ 

Sakkjátszótér komplex 

Képességfejlesztő 

Program továbbképzés 

Ewoldt Elíz Óvoda 2020.05.08. Ewoldt Elíz Óvoda 

épületén belül 

  

Belső továbbképzés, 

tudásmegosztás a 

konfliktus kezelésének 

lehetőségeiről. 

Galbácskerti Óvoda 2020.06.24. Sajnos a koronavírus 

miatt elmarad. 

 

Gyulavári Óvoda 2020.04.27. Sajnos a koronavírus 

miatt elmaradt. 

 

Mágocsi úti Óvoda 2020.06.19. Gyula, Póstelek 

 

Csapatépítő 

beszélgetés, közös 

játék, 

Máriafalvai Óvoda 2020.03.30. Sajnos a koronavírus 

miatt elmaradt. 

 

Törökzugi Óvoda 2019.11.06. Gál Ferenc Főiskola 

Szarvasi Gyakorló 

 Általános Iskola és  

Gyakorlóóvoda 

„A fenntarthatóság  

pedagógiája” 

„Aprók tánca” 

„Játszunk mesét” 

 

Intézményvezető a helyettesek és a tagintézmény vezetők háromnapos tréninget vehettek 

részt Romániaban Girda de Susban, ahol szabadon beszélgethettünk az 

intézményműködtetés feladatairól, jövőbeni céljainkról, humán erőforrás, szervezeti kultúra 

megfelelő szintű biztosításáról és gyakorolhattuk a közösségépítés szorosabb formáját is. 

 

3. EREDMÉNYEK 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, 

hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények 

alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 
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arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a 

pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. 

 

3.1 Az intézmény által elért eredmények a 2019 – 2020-as nevelési évben 

3.1.1 Létszámadatok (számított létszám) 

 
 

Számított létszám alapján: 

 2019. október 01.statisztikai létszám:   596 fő  (22.9 fő/csoport) 

 2020. május 31. létszám:     609 fő  (23.4 fő/csoport) 

 

Az Egyesített Óvoda kihasználtsága a statisztika készítésekor sem volt rossz, de ez év 

közben 13 fővel növekedett.  

 

2020. áprilisában megtartott óvodai jelentkezés és az azt követő időben, napjainkig 

beíratott gyermekek száma:  

Óvodában maradt gyermekek száma:    425 fő 

Óvodáinkba ténylegesen beiratkozott gyermekek száma: 112 fő 

SNI-vel növelt létszám:        35 fő 

Összesen:       572 fő 

Csoportátlag:                    22 fő csoportonként 

 

Eredmény: Sajnos észrevehető volt, hogy Gyula Városában idén kevesebb az 

óvodaköteles korú gyermek. Ennek ellenére azt gondolom, hogy noha az előző évekhez 

képest kevesebb gyermeket sikerült felvennünk óvodánkba, az idei óvodaköteles 

létszámból, mégis igen sokan választották leendő óvodájuknak tagintézményeinket. 

Eredményként megjegyezném, hogy a vírushelyzet miatt kialakult online óvodai 

regisztráció és beiratkozás, zökkenőmentesen működött.  
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3.1.2 Beiskolázási adatok 

Idén változások léptek életbe a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban. Az Nkt. 

45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a 

szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

 

 
 

 Tanköteles korú gyermek: 179 fő 

 Iskolába ment: 143 fő 

 Óvodában maradt: 36 fő 

 

Mindez az előző évek százalékos átlagainak megfelelően alakult. Most 80% az átlag. 

 

3.1.3 Rajzversenyen részt vett, eredményeket elért gyermekek 

 

Megnevezé

s 

Székhe

lyintéz

mény 
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ti 

Óvoda 
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Ewoldt 

Elíz 
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Mágoc

si Úti 

Óvoda 

Bajcsy 

Óvoda  

Gabács

kerti 

Óvoda 

Gyula

vári 

Óvoda 

pályázatok 

száma 

6 5 4 7 8 5 2 6 

díjazottak 

száma 

1 8 1 2 3 3 0 4 

 
Egyéb óvodai pályázatok: 

- „Boldogságprogram” – Boldog Óvoda cím megtartása (Máriafalvai Óvoda) 

- „Magyarország legszebb konyhakertje” pályázat 

- Gyurmavilág pályázat (36 kg/10 színű gyurmacsomag -Bajcsy Óvoda) 
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- A Magyar Parasport Napja pályázata (A Béke Sugárúti, a Máriafalvai, a Mágocsi és 

a Bajcsy Óvoda részvételével) 

- Jobb Veled a Világ Alapítvány - Kowalsky meg a Vega: Lehetetlen nincs című 

dalára videóklipp készítése a boldogságórás gyerekek által készített üzenetekből 

(Máriafalvai Óvoda) 

- Lélekmozgató Program - Magyar Parasport Nap pályázata – FODISZ 

- Békés Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH) a Békéscsabai 

Család és KarrierPONT-tal közösen „Ünnep a családomban” 

- Békéscsabai Jókai Színház pályázata - Kiss Ottó verseire 

A márciusban országszerte kialakult váratlan járványhelyzet alapjaiban megváltoztatta 

eddigi pedagógiai munkánkat, tevékenységeinket. Céljaink, feladataink átalakultak, 

alkalmazkodtunk a digitális világ lehetőségeihez. Valamennyi tervezett rendezvényünk 

meghiúsult. A pályázatok „óvodai jellege” szintén változott abban, hogy az adott 

lehetőséget online eljuttattuk a szülők számára, melyeken a gyermekek egyénileg 

vehettek részt. 

 

3.1.4 Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikéről rendelkeznek az 

óvodapedagógusok megfelelő információkkal, ismerik minden gyermek szociális 

helyzetét. Az óvodapedagógusok a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban alkalmazzák 

azokat a pedagógiai módszereket, amelyekkel minden gyermeknél fejlődést tudnak 

elérni. 

 

Az intézményünk támogató rendszert működtet: 

 felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, 

 integrációs nevelési módszereket alkalmaz, 

 tehetségműhelyekben fejleszt. 

 

Az önálló tanulás támogatása érdekében, pedagógiai programmal összhangban történik a 

nevelési – tanulási módszerek, eljárások kiválasztása, kidolgozása és azok bevezetésének 

megtervezése. A tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek 

mellett a kimagasló képességekkel rendelkező gyermekek is megkülönböztetett figyelmet 

kapnak.  

Az intézmény pedagógusai a pedagógiai programmal összhangban alkalmazzák a 

korszerű nevelési – tanulási módszereket, eljárásokat. 
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Az alábbi tábla bemutatja a tehetségműhelyekben való részvétel megoszlását. 

 

 Angol Úszás 
Modern-

tánc 
Ovi-foci Néptánc Hittan 

Gyógy 

torna 

Bozsik 

Program 
Jóga Összesen 

Bajcsy Zs.  5 9 13 17 1 9 12  66 

Béke 

Sugárúti 
 21 10 10 8 8 5 10 10 82 

Ewoldt Elíz  14  7  11 17 8 6 63 

Galbácskerti 10 22  8  16 34 13  103 

Gyulavári  4  10  13 5 6 6 44 

Mágocsi úti 19 25  8  3 8 12 7 82 

Máriafalvai  6  7  13 12 10  48 

Törökzug 14 14 5 14  7  14  78 

Összesen 43 111 24 77 25 72 90 85 29 566 

 

„Kíváncsi láda” tehetségazonosító eszközzel (melyet óvodánk biztosít számukra) a Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye szűri 

óvodáinkban a tehetségígéreteket. Tehetségfejlesztő csoport működik 5 tagintézményünkben 20 fővel (Gyulavári, Galbácskert, Mágocsi, Ewoldt, 

Béke), melyet a Szakszolgálat szakembere vezet. A tehetségműhelyekben anyanyelvi és kreativitást fejlesztő foglalkozások folynak. 
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3.1.5 Gyermekrendezvények és programok2 

2019 szeptemberétől, 2020 márciusáig az alábbi rendezvényeken jelent meg az 

Egyesített Óvoda: 

1. 2019. 09. 02. Szent Miklós Park átadó ünnepsége  

2. 2019. 09. 07. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság - családi nap  

3. 2019. 09. 08. Civil piknik – futóbiciklik átadása a képviselő asszony által a Bajcsy 

óvodások részére 

4. 2019. 09. 18. Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap rendezvénye a Göndöcs-

kertben az önkormányzat és a Béke Sugárúti Óvoda szervezésével 

5. 2019. 09. 19. „Körforgalom létesítése Gyula belvárosában” projekt átadó ünnepsége 

az önkormányzat és a Béke Sugárúti Óvoda szervezésével 

6. 2019. 09. 21. Kerékpár átadó ünnepség – Máriafalvai óvoda 

7. 2019. 09. 27. XV. Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és Mozdonyparádé 

Békéscsabán 

8. 2019. 10. 01. Az Idősek világnapja alkalmából köszöntés a Magyar Városi Idősek 

Nappali Klubjában a Mágocsi Óvoda által 

9. 2019. 10. 01. Az Idősek világnapja alkalmából köszöntés a Gyulavári Idősek 

Klubjában a Gyulavári Óvoda által  

10. 2019. 10. 04. Bozsik Intézményi Program - Ovis Grassics Fesztivál 

11. 2019. 10. 04. Terep-Rally verseny gyulán 

12. 2019. 10. 05. Baba-mama börze pedagógus segítőkkel 

13. 2019. 10. 06. Október 6.-i megemlékezés Gyulaváriban 

14. 2019. 10. 10. Grimm kiállítás 

15. 2019. 10. 11. A Törökzugi Óvoda átadó ünnepsége 

16. 2019. 10. 18. Magyar Festészet Napja rendezvénye a Béke Sugárúti Óvoda és a 

Gyulai Városszépítő Egyesülettel által 

17. 2019. 11. 02. VII. Halloween-futás – óvodások részvétele a programban, 

óvodapedagógusok aktív részvétele, segítsége a program megvalósításában. 

Szervező: Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület 

18. 2019. 11. 07. Erkel születésének évfordulója, Erkel Emlékház meglátogatása 

19. 2019. 11. 13. Magyar Nyelv Napja – valamennyi óvodában 

20. 2019. 11. 18. „Európai Mézes Reggeli Program” valamennyi óvodában 

21. 2019. 11. 29. Gyulai Piac és Vásárcsarnok fenyőállítási rendezvénye 

22. 2019. 12. 01. Városi Advent - Adventi vásár az óvodák részvételével 

23. 2019. 12. 03. Ünnepi Gyermekkönyvhét a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban 

24. 2019. 12. 05. Mikulás ünnepség a Szép Alkony Idősek Otthonában a Gyulavári óvoda 

által 

25. 2019. 12. 08. XII. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál 

26. 2019. 12. 11. Karácsonyi műsor a Bajcsy óvoda által a Napfény Nappali Központban 

27. 2019. 12. 12. Vöröskeresztes Nap 2019. 12. 12. Ovis sportnap a Városi 

Tornacsarnokban valamennyi óvoda részvételével 

                                                           
2 Innovációs munkaközösség beszámolójából. 
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28. 2019. 12. 13.Karácsonyi műsor a 3. számú Idősek Klubjában a Galbácskerti Óvoda 

által 

29. 2019. 12. 16. Magyar Városi Idősek Nappali Klubja -  Karácsonyi Ünnepi műsor a 

Mágocsi Óvoda által 

30. 2019. 12. 16. Fenyőállítás a Vasútállomáson a Béke Sugárúti Óvoda részvételével és 

műsorával 

31. 2019. 12. 18. Karácsonyi ünnepség a Kastélykert Otthonban a Gyulavári Óvoda által 

32. 2020. 02. 08. Fellépés az Evangélikus jótékonysági bálon –Béke Sugárúti Óvoda 

33. 2020. 02. 18. Lila Iskola „Játékkészítő” előadása  

34. 2020. 02. 26. Farsangi műsor a Gyulavári Idős Klubban a Gyulavári óvoda által 

 

Intézményünk kiemelt rendezvénye:  

 Ovis Sportnap 

 

Valamennyi tagintézmény folyamatosan részt vett a könyvtári programokban, valamint 

a helyi, gyermekeknek szóló színházi előadásokon. A Béke Sugárúti Óvoda rendszeres, 

bérletes színházi előadáson vett részt a békéscsabai Napsugár Bábszínházban. Sajnos a 

vírushelyzet miatt a három Ovis Sportnapból csak egyet a színházi négy előadásból csak 

kettőt sikerült megvalósítani.  

A fent említett rendezvényeken kívül számos tagintézmény vett részt egyéb, óvodájukat 

érintő önálló programokon, melyekről maguk az óvodák számolnak be éves 

tevékenységeik bemutatásában. 

A rendezvények során továbbra is folyamatos visszajelzések érkeztek az Egyesített 

Óvoda által szervezett események színvonalas szervező munkájáról. A gyermekek 

megannyi fellépése, szereplése során maximális elégedettség kísérte felkészítő 

munkánkat, s a gyermekek fantasztikus teljesítményét. Programjainkba kellő 

motiváltsággal igyekeztünk bevonni a szülőket, családokat, de változó arányban jelenik 

meg e területen az óvodák hatékony működése.  

 

3.1.6 Pályázatok 

Egyesített Óvoda: 

TOP-7.1.1-16-H-072-1 kódszámú pályázat a Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 

stratégiához kapcsolódva. 

Gyula Város Egyesített Óvodája pályázott két tagintézmény (Törökzug és Mágocsi úti 

Óvoda) vonatkozásában 7 millió Ft-ra az udvari játszóeszközök uniós elvárásnak való 

megfeleltetésére, az által, hogy az eszközök ütéscsillapítását gumitégla lerakásával oldjuk 

meg. Prevenció, baleseti lehetőségek megelőzése, egészséges környezet biztosítása. 

Állapot: Kivitelezés alatt. 
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Máriafalvai Óvoda: 

TOP-7.1.1-16-H-072-2 Kulturális és közművelődési, gyermekek, fiatalok közéleti 

bevonását célzó programok szervezésének támogatása TOP CLLD helyi felhívás: 

Máriafalvai lakosainak egészségmegőrző és közösségépítő programsorozata. 

Kért összeg: 2.500.000 forint.  

Elbírálása folyamatban van. 

 

Az óvodák szakmai életét, a nevelést segítő eszközök beszerzését, óvodai 

programokat minden évben támogatják az alapítványok. 

 

Eredmény 2019-ben: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 5 óvodai 

alapítvány pályázott.  

 Működési- Szakmai 

pályázat 

Béke Sugár úti Óvoda 500.000 Ft 

Ewoldt Eliz Óvoda 1.335.000 Ft 

 

2020-ban: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 5 óvodai alapítvány 

pályázott.  

 

 Működési – Szakmai pályázat 

Béke Sugárúti Óvoda 500.000 Ft 

Törökzugi Óvoda 1.500.000 Ft 
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3.1.7 Egyéb 

    

 Törökzugi Óvoda Átadó Ünnepsége 2019.10.11. 

Az óvoda 2019. nyarán „A foglakoztatás és az életminőség javítása, családbarát, 

munkába állást segítő óvodák fejlesztése Gyulán” című TOP-1.4.1-16-BS1-2017-

00015 azonosítószámú pályázat keretében újult meg. Egy gyönyörű, a mai kornak 

minden tekintetben megfelelő óvodát kaptunk! Köszönet érte! 

 

 
 

 
 

 Szintén ennek a pályázatnak a keretén belül részleges felújítás történni a Gyulavári 

Óvodában, ahol a kinti játszótér kapott egy fedett teraszt, új burkolatot és 

játszóeszközöket. Önkormányzati felújítási keretből kicserélték a nyílászárókat és 

lefestették az utcafronti falat. 
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 2019-2020 nevelési évben a törvényi előírásoknak megfelelően megírtuk illetve 

módosítottuk a következő szabályzatainkat: 

 Pedagógiai program – 2019.08.26 

 SZMSZ – 2019.08.26 

 Házirend – 2019.08.26. 

 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, 

amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő – 

oktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, 

innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményben. A szervezeten belüli információáramlás 

hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának. 

Négy munkaközösség működött ebben az évben is. A korszerű, hatékony pedagógiai munka 

érdekében a munkaközösségi tervekben meghatározott rendszerességgel találkoztak, szakmai 

konzultációkban, illetve szakmai műhelymunkákban vettek részt. 

Fontos hogy megteremtsük a kollégák között a jó emberi kapcsolatok létrejöttének és az 

együttműködésnek a feltételeit. Hallgassuk meg a kollégáktól érkező visszajelzéseket, 

igényeket, javaslatokat építsük be a mindennapi munkába, a team munka megszervezése, 

a tagintézmény-vezetők legyenek bevonva a döntések előkészítésébe. Napi szinten 

elárasztanak az információk, a feladatok, melyek sok esetben rövid határidejű szervezést, 

azonnali adatközlést igényelnek. A havi rendszeres vezetői értekezletek, féléves dajkai, 

karbantartói csoport megbeszélések segítették a feladatok elvégzését.  

 

4.1 Kiemelt nevelési feladatunk volt: 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2019/20-es nevelési év kiemelt feladata:  

- Konfliktus kezelése gyermek - gyermek, gyermek-szülő, szülő - óvoda 

(óvodapedagógus) között. 

- Mesepszichológia 

 

További feladatunk: 

A 2018/19-es nevelési évben mért, összesített DIFER eredmények alapján  

- az írásmozgás koordinációs képességek,  

- az elemi számolási készség,  

- a tapasztalati következtetés,  

- a tapasztalati összefüggés-megértés fejlesztése 

 

Indoklás: 

- Rohanó világunkban egyre több alkalommal találjuk szembe magunkat konfliktusokkal. 

Megoldásukhoz más-más kompetenciák szükségesek a pedagógusoktól.  

- A DIFER mérés adatai alapján a munkaközösség rögzítette a rendelkezésére álló mért 

adatokat intézményenként, majd értékelve az eredményeket, összehasonlításra került az 

országos átlaggal.  
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Célunk:  

- Hatékony konfliktuskezelés alkalmazása érdekében elméleti, szakmai ismereteink 

bővítése. 

- A gyermeki személyiség tudatos, tervszerű fejlesztése. 

 

A feladat megvalósítása: 

- a nevelési értekezletek témáját, az előadókat, szakembereket ennek megfelelően 

választottuk meg  

- egyéni és csoportos fejlesztő játékok alkalmazása 

 

4.2 Őszi nevelési értekezlet: 

2019. 10.31. 9 00 óra  

Helyszín: Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Mágocsi úti Óvoda 

 

Előadó: Rokszinné Bordás Edit Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

Tagintézménye tanácsadó szakpszichológusa 

Téma: Tájékoztatás a tanköteles korú gyermekek új vizsgálati eszközéről  

 

Előadó: Kissné dr. Korbuly Katalin Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar nyugalmazott docense 

Téma: Konfliktus kezelése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő-óvoda 

(óvodapedagógus) között. A konfliktuskezelés az óvodapedagógusok lelki egészségének 

szolgálatában/I-II.rész 

 

Eredmény:  

Elméleti és gyakorlati téren sok ismeretet nyújtott interaktív délelőtt folyamán 

megismerkedhettünk új konfliktuskezelési módokkal és stresszkezelési eljárásokkal, amit be 

tudtunk építeni a mindennapjainkba. 

 

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzése: 

HACCP oktatás helyszín: Mágocsi úti Óvoda  

 

Előadó: Sarkadi László gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök, minőségirányítási 

szakmérnök.  

Téma: HACCP oktatás 

 

4.3 Tavaszi nevelési értekezlet: 

2020. 04.09. 9 00 óra 

Sajnos a koronavírus-járvány miatt a szakmai rendezvényünk elmaradt. Remélhetőleg a 

későbbiekben pótolni tudjuk majd Dr. Kádár Annamária pszichológus előadását. 
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4.4 DIFER mérés eredményei, összehasonlítása az előző év mérésével és az országos 

átlaggal:  

- Az 1. táblában azok a gyerekek szerepelnek, akik adott év augusztus 31-ig betöltötték a 

4. életévüket, de még nincsenek 5 évesek. 

- A 2. táblában azok a gyerekek szerepelnek, akik adott év augusztus 31-ig betöltötték az 

5. életévüket, vagy attól idősebbek. 

 

 

 

 

Az 5. életévüket betöltött és idősebb gyerekeknél kimutatható a fejlesztések következtében 

bekövetkező pozitív változás. Ez évi eredmények az azonos korú gyermekeknél 

meghaladták az előző évben mért eredményeket, és majdnem minden esetben az országos 

átlagot is. 
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4.5 Előadások 

 Gyulai Egészségfejlesztési Iroda szervezésében „A zene szerepe az egészleges 

személyiség fejlődésében” című gondolatébresztő előadáson vehettünk részt. Hasznos 

gondolatokat hallhattunk Kárpáti Noémi előadásában, hogy miért érdemes a zenét és az 

éneklést az élet első napjaitól kezdve beiktatni a gyermeknevelésbe. 

 

 Mini Akadémia II. keretében - „Szülők iskolája Gyulán” című eladást tartott a Mágocsi 

úti Óvodában Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. Az előadáson a 3-6 éves korú 

gyermekek betegségeiről, azok kezeléséről hallhattunk nagyon hasznos információkat. 

Nagy sikerű rendezvényen a szülőkön kívül több kolléga is részt vett. 

 

  
 

4.6 „Ovis Sportnap”  

 

„Ovis Sportnap” ( 2019.12.12) keretein belül, együttműködtünk a Prohászka Zsolt Városi 

Tornacsarnokkal és a Gyulasport Nonprofit Kft-vel. Ez a rendezvény a nevelési évben 3 

alkalommal volt betervezve de a vírushelyzet miatt sajnos csak egy alkalommal valósult 

meg. A délelőttön továbbra is jelen voltak a szülők, társintézmények, média.  

 

  
 

A rendezvény sikerességét igazolja, hogy aki már az előző évben is részt vett az eseményen, 

nagy lelkesedéssel várta az új sportolási lehetőséget. A délelőtt folyamán megfigyelhető volt, 

hogy a „tapasztaltak”, már magabiztosan tájékozódtak a nagy térben, élvezték a tét 

nélküli „versengést”, szemben azokkal a gyermekekkel, akik most léptek először a 
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sportcsarnokba. Nagyon sajnálom, hogy nem volt több rendezvény megszervezésére 

lehetőségünk, így nem teljesült kis az Ovis Sportnap.  

Mindemellett köszönetemet szeretném kifejezni a Tornacsarnok vezetőjének, Kertes 

Istvánnak és a jövőben is folytatni szeretnénk az együttműködést. 

 

4.7 DIOO program működtetése 

A Bajcsy-Zsilinszky úti Óvoda harmadik éve működteti a „Digitális Okosjáték 

Óvodásoknak” nevű nagysikerű programot. A gép 16 területen egymás után nehezedő 

feladatokat állít a gyermekek el. Az év folyamán szükségesnek látták - a hallásfejlesztés 

érdekében - az iroda helységében elhelyezni a gépet. Jó döntésnek bizonyult, mert a 

gyermekek fejlődésére pozitívan hatott.  

 

4.8 További feladataink voltak 

 Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. 

Feladatunk volt: motiválni a kolléganőket az önkéntes jelentkezésre 

Cél: 2022-ig minden pedagógus I-ben lévő kolléganő átkerüljön a pedagógus II. 

fokozatba 

 

2020-ban a következő kolléganők minősültek, vagy minősülni fognak: 

 

Óvoda Pedagógus Célfokozat Eredmény 

Béke Sugárúti Óvoda Mártonné Csonka 

Gabriella 

Pedagógus I. 2020. őszén lesz 

Béke Sugárúti Óvoda Borbély Éva Pedagógus II. 94% 

Gyulavári Óvoda Lehoczki Katalin Pedagógus I. 2020. november 17. 

Törökzugi Óvoda Fazekasné Balla 

Erika 

Pedagógus II. 99% 

 

Az eredmények azt igazolják, hogy óvodapedagógusaink magas szinten végzik 

munkájukat. 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kijelölt tagintézmények, vezetők 

felkészítése. 

Feladatunk volt:  

- az Országos tanfelügyeleti kézikönyv megfelelő szintű ismerete, 

- kérdőívek, interjúk, önértékelések, fejlesztési tervek kitöltése, elkészítése, feltöltése 

határidőre az OH által működtetett informatikai rendszerbe, 

- a helyszíni ellenőrzés előkészítése, szakmai, lelki támogatása a kolléganőknek. 

Cél: Sikeres szakmai ellenőrzés elérése. 
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Vezetői tanfelügyeleten vettek részt: 

Név Megjegyzés Állapot 

Dr. Király Éva Intézményvezetői ellenőrzés Megtörtént 

Gugolyáné Marosán 

Márta 
Intézményvezetői ellenőrzés Megtörtént 

Szilágyi Ferencné Intézményvezetői ellenőrzés 
Egyelőre törölve 

( Covid 19. miatt) 

 

Itt nincs %-os eredmény. A vezetői tanfelügyelet során a vezető munkáját ellenőrzik, a 

vezető pályázata, a Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók alapján. 

Mindezeket megelőzik a kérdőíves felmérések, azok összegzett eredményei, 

dokumentumelemzés. A helyszínen interjú készül a vezetővel és munkáltatójával. Ezt 

követően a bizottság készít egy jegyzőkönyvet, melyben leírtak alapján a vezetőnek 

önfejlesztési tervet kell készítenie. Mindez kétévente ismétlődik. 

 

Intézményi tanfelügyeleten részt vett: 

 

Feladatellátási hely Feladatellátási hely címe Állapot 

Béke sgt-i Tagóvodája 5700 Gyula, Béke Sugárút 53. 
Egyelőre törölve 

 (Covid 19. miatt) 

Gyulavári Tagóvodája 5711 Gyula, Széchenyi út 56. Megtörtént 

Galbácskerti Tagóvodája 5700 Gyula, Temesvári u. 47. 
Egyelőre törölve 

(Covid 19. miatt) 

 

Az intézményi tanfelügyelet kiterjed az adott tagintézményre. Átfogó 

dokumentumelemzés történik (Pedagógiai Program, SZMSZ, továbbképzési program, 

beiskolázási terv, mérési eredmények, munkatervek, beszámolók, vezetői ellenőrzés 

eredményei). Kérdőívek, interjúk, bevonva a vezetőt, kolléganőket és a szülőket. A 

bizottság megállapításai alapján a vezetőnek 5 évre szóló intézkedési tervet kell 

készítenie, amely összhangban áll minden más alapdokumentummal. Intézményi külső 

ellenőrzés 5 évente egyszer történik. 

 Humán erőforrás szakmai kompetenciájának erősítés továbbképzések által.  

Feladatunk volt:  

- mivel anyagilag nem igazán tudjuk támogatni a továbbtanulási-képzési lehetőségeket, az 

OH által kínált ingyenes képzések figyelemmel kísérése, megismertetése a 

kolléganőkkel, 

Cél: Magasan kvalifikált óvodapedagógusok 
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Összegzés:   

Intézményünkben a 2019/2020-es nevelési év folyamán összesen 2752 órát töltöttek 

továbbképzéssel a pedagógusok. Ez az óraszám nagyon sokat nőtt a tavalyihoz képest. 

Köszönhető a GINOPOS 6.1 IKER képzésnek. Az IKER képzés szükségességét az előző év 

óvodapedagógus fejlesztendő területeinek ismeretében volt szükséges megszervezni. 

(fejlesztendő terület: infokommunikációs eszközök használata, alkalmazása) 

- Szakvizsgát adó képzés: 2 fő  

- GINOP 6.1 képzés IKER1-IKER2: 34 fő 

- EFOP- COACH képzés 24 órás képzés: 3 fő 

 

Egyéb továbbképzések: 

 10 órás továbbképzés: 11 fő 

 

POK által szervezett 30 órás továbbképzésre 3 fő óvodapedagógus jelentkezett, de egyelőre 

a vírushelyzetre való tekintettel, ezek a képzések elmaradtak. 

 Pedagógusaink nem csak továbbképzéseken bővítik szakmai ismereteiket, hanem 

szívesen tanulunk más óvodák napi gyakorlataiból és óvodánkban megtartott 

szociális műhelymunkán. is. Ebben a nevelési évben a megye több óvodájába és saját 

intézményünkbe 51 pedagógusunk látogatott el tapasztalatszerzés céljából. 

 

Összesítő Jó gyakorlaton részt 

vettek létszáma 

Szeptember 0 

Október 0 

November 0 

December 0 

Január 51 

Február 0 

Március 3 

Április 0 

Május 0 

Összesen: 54 Fő 

 

4.9 Szakmai találkozások 

 Rendszeres találkozók az óvodai szakmai munkaközösségi tagokkal, melyen a kiemelt 

nevelési feladatok tervezésének, szervezésének, végrehajtásának aktuális megbeszélése 

történik. 

 A szakmai munkaközösség több kapcsolattartási formát alkalmazott. Túlsúlyba kerültek 

e-mailes információcserék, ezt elsősorban az azonnali feladatok, illetve a már elindított 

folyamatok működtetése indokolta. 

 A belső szakmai ellenőrzésekben való aktív részvétel, tapasztalatokról való beszámoló. 
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 Szakmai látogatásokra került sor, amelyet az intézményvezető, intézményvezető- 

helyettesek, és a szakmai munkaközösség vezető végzett. Minden tagintézményben 

szakmai látogatásra került sor, komplex értékeléssel, önértékeléssel az új ellenőrzési 

folyamatoknak megfelelően.  

 Teljes nevelési évben folytattuk a pedagógus, vezetői és intézményi önértékelés 

eredményeinek feltöltését az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe. 

 

4.10 Nyári nyitvatartási idő 

Az Egyesített Óvoda egész évben biztosítja a gyerekek ellátását. 2020-ban a vírushelyzet 

következményeként, minden óvoda nyitva tart a teljes nyári időszakban. Segítenünk kell a 

szülőknek, akik szabadságuk nagyrészét elhasználták a vírus ideleje alatt. Előzetes felmérés 

alapján, tagintézményeink 70%-75% -os kihasználtsággal fognak működni. Ugyanakkor az 

óvodai ellátáson kívül együttműködünk, helyet, időt, eszközt, biztosítunk idén egy nyári 

tábornak, melyet változatos lehetőséget biztosít a családok számára. 

-  „Jóga-Móka” az öröm és a mozgás tábora. 

Vezetője: Somi Margó jógaoktató/szülő 

Helyszín: Törökzugi Óvoda 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

Intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül 

figyelünk és mérjük (pl: szülők, kérdőív) a partnerek igényeit. Az intézmény kihasználja azokat 

a lehetőségeket, ahol a környezet számára bemutathatja eredményeit és feladatvállalásával 

megjelenik a szűkebb – tágabb közösségben (szakmai szervezet, város életében) is. 

 

Feladataink: 

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kidolgozása, kialakítása megtörtént tagintézményi és intézményi 

szinten is. 

 Az együttműködések tartalma szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba és elégedettségük mérése részlegesen megtörtént. (szülői kérdőívek) 

 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában, 

továbbá a tagintézményekben közösségi, vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi 

szerepvállalás is. 

 Az érettségihez szükséges önkéntes diákmunka keretén belül óvodánkban 13 diákot 

fogadtunk. 
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 Szakmai gyakorlatukat intézményünkben eltöltött hallgatók száma: 

Óvoda 

Szarvasi 

Óvóképz

ő 

Dajka 

képzés 

Békéscs

aba 

Békéscsaba 

Gyógypeda

gógiai 

assszisztens 

Gyulai 

Szakképzési 

Centrum 

(gyakorló 

ápoló)  

Oktoperisz 

KFT, 

Békéscsaba 

Óvodapeda

gógiai 

asszisztens 

BEST - 

WORK 

Pedagógiai 

felnőttképzé

s, 

Gyermekpsz

ichológiai 

konzulens 

képzés 

BEST - 

WORK 

Pedagógia

i 

felnőttkép

zés, dajka 

képzés 

Bajcsy Zs. 

Óvoda   1    1 

Béke sgt. 

Óvoda 1       

Ewoldt E. 

Óvoda 1       

Galbácskerti 

Óvoda    1    

Gyulavári 

Óvoda  1    1  

Mágocsi úti 

Óvoda 1    1  2 

Máriafalvai 

Óvoda  1      

Székhelyinté

zmény 1     1 1 

 

Fontosnak tartjuk a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítását. Első 

kapcsolattartási forma a gyermek óvodába lépése előtt a családlátogatás. Kapcsolattartási 

formák a szülői értekezletek, szülői klubok, napi találkozások, négyszemközti 

beszélgetések, mind az óvodapedagógusokkal, mind a vezetőkkel.  Bevonjuk a szülőket a 

mindennapi tevékenységeinkbe, ünnepségeinkbe, rendezvényeinkbe, kérdőívek 

segítségével igyekszünk mérni elégedettségüket.  

A rendezvényekről készített felvételeket zárt közösségi csoporton belül osztjuk meg. A 

mindennapi élet eseményeit projektoros kivetítéssel szülői értekezleten mutatjuk be. Nagyobb 

rendezvényeinkről a Gyula Televízió és a Gyulai Hírlap ad tájékoztatót. 

A Galbácskerti Óvoda minden évben „Cinege Hírmondó Ovi Újságot” készít, ebben számol 

be az év eseményeiről. Az intézmény Pedagógiai Programja tartalmazza azoknak a 

meghatározását, akikkel általánosan tartunk kapcsolatot. A tagintézmények arculatuknak 

megfelelően alakították külső partneri kapcsolataikat. Együttműködési megállapodások 

alapján (bölcsőde, iskolák, civil szervezetek, Tornacsarnok), valamint törvényi előírásoknak 

(védőnő, gyermekorvos, Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság, Családsegítő, 

üzemorvos, stb.) megfelelően tartjuk a kapcsolatot. 

Intézményünk honlapja és facebook oldala segíti óvodai nevelésünk minél jobb megismerését, 

tájékoztatót ad a tagintézmények rendezvényeiről. 
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Fejlesztendő terület: A mai kornak megfelelő, jól átlátható, kezelhető honlap létrehozása.. 

 

6. PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló 

tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak 

számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit, hogyan használja ki. Az 

intézmény a nevelési, tanulási – tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 

megfelelően alakította ki. Az intézmény szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló 

szakmai környezet kialakítása. 

 

6.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Szempont: Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

 

6.1.1 Az óvodai nevelés objektív feltételei 

 az óvoda épülete, udvara, környezete, 

 az óvoda belső berendezése, 

 az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége, 

 esztétikus környezet kialakítása. 

 

6.1.2 Óvodáink épületei 

Óvodáink épületeinek állapotfelmérését a fenntartó végzi, sürgősségi sorrendet állít fel a 

munkák elvégzésére. Elkülönítve az önerőből elvégezhető és a nagyságrendileg nagyobb 

beruházást igénylő munkák pályáztatási lehetőségét. Az ütemezésnek köszönhetően több 

óvoda felújításra került az előző években (Béke Sugárúti Óvoda, Máriafalvai Óvoda, 

Mágocsi Úti Óvoda, Bajcsy Zsilinszky úti Óvoda). 2019. nyarán, fenntartói pályázat által, 

teljes mértékben megújul a Galbácskerti és Törökzugi Óvoda. Szintén ennek a 

pályázatnak a keretén belül részleges felújítás történni a Gyulavári Óvodában, ahol a 

kinti játszótér kapott egy fedett teraszt, új burkolatot és játszóeszközöket. Önkormányzati 

felújítási keretből kicserélték a nyílászárókat és lefestették az utcafronti falat. 

Önkormányzati felújítási keretből megjavították a Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda hátsó 

épületének tetőszerkezetét. 

Ezúton szeretném megköszönni minden kedves képviselőnek, hogy egész évben 

támogatták, támogatják a körzetükhöz tartozó óvodákat. 

 

Fejlesztendő terület: 

 Ewoldt Elíz Óvoda bővítése, teljes körű felújítása,  

 Gyulavári Óvoda belső tereinek felújítása, 

 Béke Sugárúti Óvoda hátsó épületében közösségi helyiségek, tornaterem kialakítása, 

 Máriafalvai Óvoda bővítése, fejlesztő és tornaszoba kialakítása.  
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Tárgyi feltételek  

A tárgyi eszközbővítés folyamatos. Az eszközök beszerzése első sorban költségvetésből 

és az óvodai alapítványok pályázati forrásaiból, szülői felajánlásból, területi 

képviselők támogatásából, saját pályázatok segítségével történt. Ezúton köszönjük a 

támogatóinknak a tárgyi eszközeink bővítéséhez nyújtott segítséget. 

Óvodáink otthonosak, a csoportszobák harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik a 

pedagógiai programok sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben 

töltsék a gyermekek, felnőttek az óvodákban töltött idejüket. Az intézmény komfortja, a 

csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája, karbantarthatósága jó 

feltételeket teremt a nevelőmunkához. 

Óvodáink udvarán füves, betonos felületek váltják egymást, valamint nagyméretű 

homokozók állnak a gyermekek rendelkezésére. Minden eszközünk rendelkezik 

engedéllyel, valamint időszaki ellenőrzésekkel. Jelentős pályázati forrásból a 

Törökzugi Óvoda udvari játékai alá közel 400m2, a Mágocsi úti Óvoda játékai alá 

100m2 gumitégla lehelyezése van folyamatban. 

Az Országos Tanfelügyeletnek az intézményi ellenőrzésekor feladata volt a (2. melléklet 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező 

(minimális) eszközeiről és felszereléséről alapján) a felszereltségünk vizsgálata, mely 

hiányosságokat nem állapított meg. 

Költségvetésünkből a 2019-2020-es nevelési évben az alábbi beszerzések voltak 

jelentősebbek, mely az óvodák napi tevékenységét, a gyermekek, felnőttek 

munkafeltételeit javították: 

 

2019. szeptember Bajcsy 90 db tányér 45 074 Ft 

  Bajcsy 20 db token díj (DIOO) 254 000 Ft 

  Törökzug 20 db fém vizes kancsó 45 669 Ft 

  Törökzug karnis 9 999 Ft 

  Törökzug 3 db badella zsámoly 140 627 Ft 

  Törökzug mosogató állvány 47 117 Ft 

  Törökzug postaláda 4 941 Ft 

  Törökzug sportszerek (Maraton) 176 000 Ft 

  Törökzug udvari járólapok átrakása 2 893 996 Ft 

  Törökzug beépített szekrény 1 542 150 Ft 

2019. október Bajcsy, Béke létra 68 510 Ft 

  Galbácskert 3 db szék 52 680 Ft 

  Galbácskert Berlin sarok garnitúra 225 400 Ft 

  Galbácskert asztal 38 700 Ft 
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  Galbácskert Switch 51 080 Ft 

  Galbácskert roló + függöny 221 641 Ft 

  Galbácskert 3 db szőnyeg 67 993 Ft 

  Törökzug habbetű dekoráció 100 510 Ft 

2019. november 8 db okos telefon 404 287 Ft 

  Törökzug hűtő 36 990 Ft 

  Törökzug kerítés lábazat javítás 561 975 Ft 

  5 db takarító-porszívó 152 970 Ft 

  5 db számítástechnikai eszköz 54 874 Ft 

  Titkárság használati eszközök 20 150 Ft 

  Titkárság létra 19 990 Ft 

2020. február 9 db pendrive 45 000 Ft 

  Ewoldt hűtő 39 990 Ft 

  Ewoldt plaformkocsi, zsúrkocsi 64 758 Ft 

  Béke szobalétra 16 915 Ft 

  Bajcsy mosógép 89 990 Ft 

  37 db ételmintásüveg 14 002 Ft 

  Gyulavári 3 db wc űlőke 16 983 Ft 

2020. március Bajcsy 2 db szűrő 168 145 Ft 

  Bajcsy poroltó 11 430 Ft 

  Titkárság salgó polcrendszer 220 601 Ft 

2020. április Törökzug szúnyogháló 67 000 Ft 

összesen:   7 992 137Ft 

 

Kiemelt feladataink közé tartozik a pedagógusok számítástechnikai kompetenciáinak 

fejlesztése, az ehhez tartozó infrastruktúra kialakítása.  

A 8 óvodában található eszközállomány: 

- 4 db számítógép 

- 24 db laptop 

- 11 db fényképező gép 

Minden óvoda rendelkezik zenelejátszó eszközökkel, mindenhol van internetelérés, a 

legtöbb helyen már a csoportszobákban is.  
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Fejlesztendő terület: 

Mindenhol legyen megfelelő számítástechnikai eszközállomány, internetelérés. Ebbe 

bevonjuk az alapítványok támogatását is. 

Minden óvoda udvarában szeretnénk, ha lenne fúrt kút. Jelenleg 2 kivételével mindenhol 

ivóvízzel történik a locsolás. Ez gazdasági szempontból nem elég takarékos megoldás. A 

jó idő bekövetkeztével minden nap locsolni kell, és az óvodaudvarok méreteit tekintve 

nem kevés vizet fogyasztunk ezen időszakban. 

 

6.2 Személyi feltételek 

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele 

határozza meg. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt szakképzett óvodapedagógusok 

foglalkoztak a gyermekekkel.  

 

Személyi állományunk: 94 fő, ebből: 

 

 Óvodapedagógus: 53 fő, ebből: 

  - Intézményvezető: 1 fő 

  - Intézményvezető helyettes 3 fő  

  - Tagintézmény – vezető: 5 fő 

 Óvodai pszichológus: 1 fő (fél állásban) 

 Óvodai nevelést segítők: 40 fő, ebből: 

 - óvodatitkár: 2 fő 

 - pedagógiai asszisztens: 8 fő 

 - óvodai dajka: 26 fő 

 - karbantartó: 4 fő 

 

Korszerű, szaktudományos ismeretekkel rendelkező, jól felkészült, innovatív, változások 

kezelésére alkalmas kollektívával rendelkezünk.  Kiemelten kezeltük a helyi sajátosságokból 

és lehetőségekből adódó képzések bevezetését, valamint ebben az évben is sikeres minősítő 

eljáráson magasabb fokozatba léphettek kollegáink. Az alábbi diagram bemutatja, hogy 

jelenleg az 53 óvodapedagógusból: 

 

 Mesterpedagógus:  5 fő 

 Pedagógus II. fok:  22 fő 

 Pedagógus I fok:  25 fő 

 Gyakornok:  1 fő 
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Kimutatás Gyula Város Egyesített Óvodája alkalmazottainak keresőképtelen 

napjairól 2019. szeptember 01. és 2020. május 31. közötti időszakban 

 

Óvoda neve: Táppénzes napok száma (munkanap) összesen: 

Bajcsy Zs. Úti Óvoda 12 

Béke sgt. Óvoda 68 

Ewoldt Elíz Óvoda 120 

Galbácskerti Óvoda 12 

Gyulavári Óvoda 81 

Mágocsi Úti Óvoda 283 

Máriafalvai Óvoda 14 

Székhely (Törökzugi Óvoda) 60 

Mindösszesen: 650 

 

45 fő volt táppénzen, 650 munkanap = 5200 munkaóra. A helyettesítést belső 

helyettesítőkkel oldottuk meg. Szerencsére idén, a tavalyihoz képest a felére csökkent a 

táppénzes munkaórák száma, így eddig nem okozott nagy nehézséget a helyettesítés 

megszervezése..  

 

6.2.1 Intézményvezető helyettesek, tagintézmény - vezetők 

A helyettesek és tagintézmény-vezetők minőségi munkát végeztek, hiszen a 

csoportjukban dolgozva mindent elkövettek a gyermekek nevelésért, valamint a vezetői 

kihívásokat is a legtöbbször maximálisan teljesítették. Igyekeztünk a kommunikációs - 

információs hálót hatékonyan működtetni. A vezetők a leadandó feladatokat általában 
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pontosan küldték el, megfelelő időben tájékoztattak az egyes eseményekről, 

problémákról. Több sikeres rendezvény megszervezésére került sor ebben az évben, 

amelyek méltón tükrözték óvodáink egyedi arculatát.  

Óvodapedagógusok 

A csoportok szervezésében az igényekhez és lehetőségeinkhez igazodunk, így 

tagintézményeinkben vegyes életkorú, ill. azonos életkorú gyermekekből álló csoportot 

egyaránt működtetünk. Minden óvodában egymást támogató, környezetük igényeit jól 

ismerő, munkájára igényes, jó szakmai kondícióval bíró testület neveli - oktatja a 

gyermekeket.  

Nevelési filozófiánk terén a gyermekközpontúság érvényesítését, eddigi nevelési 

értékeink megőrzését, a gyermeki személyiségben rejlő lehetőségek kiteljesítését 

tartottuk a legfontosabbnak. Arra törekedtünk, hogy a hozzánk járó gyermekek 

egészséges, érzelmi biztonságot nyújtó, aktív cselekvésre ösztönző légkörben 

nevelkedjenek. Felelősnek érezzük magunkat azért, hogy a gyermekek fejlődése 

érdekében nyitottak legyünk partnereink és minden olyan lehetséges támogató iránt, akik 

segíthetik működésünk és pedagógiai munkánk színvonalának emelését 

 

6.2.2 Óvodai nevelést segítők 

Óvodatitkárok 

Az óvodatitkárok a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látták el a feladataikat. 

Két óvodatitkár végzi a személyi anyaggal kapcsolatos adminisztrációt, a 

változásjelentéseket. A nagy intézmény megköveteli, hogy az óvodatitkárok személyesen 

ismerjék az alkalmazottakat, minden problémájukat próbálják tapintatosan, gyorsan 

intézni. A munkatársakkal jó kapcsolatot alakítottak ki, bátran fordulhatnak hozzájuk a 

problémáikkal a dolgozók. Feladatuk továbbá a kijelölt tagintézményekben a térítési díjak 

beszedése, az étkezés megrendelése, az adott tagintézmény - vezetővel való egyeztetés 

után.  

 

Pedagógiai asszisztensek 

Munkájukat (8 fő) a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai 

program, SZMSZ, házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a 

vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végezték. A 

gondjukra bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartoztak. 

Gondoskodtak a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása 

szerint. Kiemelkedő volt a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és 

lebonyolításában való segítség, a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek 

megsegítése, a másság elfogadtatása (személyes példaadás), a gyerekek biztonságos 

körülményeinek megteremtése, a balesetek elkerülésének kivédése, a 

tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosítása, az óvodai ünnepségek, 

hagyományok megszervezése, lebonyolítása. Figyelemmel kísérték a csoportra, 

gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását felelősségteljesen segítették.  

2 fő pedagógiai asszisztens a székhelyintézményben a titkárság munkáját segíti, mely 

közvetetten hat a tagintézményekben folyó pedagógiai munkákra. Közülük 1 fő 
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számítástechnikai tudása nélkül nem boldogulnánk a különböző informatikai 

felületekkel, a portfólió feltöltésekkel, a pedagógus, vezető, intézményi önértékelések 

feltöltésével.  

Óvodai dajkák 

Szakképzett dajkák fő feladata a környezet tisztán és rendben tartása, az egészséges 

környezet megteremtése, konyhai teendők, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. A 

tisztítószerek megrendeléséért dicséret illeti őket. A 26 dajka többek között segítette az 

óvónők nevelő munkáját is. Gyermekszerető viselkedésükkel, személyi 

gondozottságukkal, kommunikációs és beszédmintájukkal hatnak az óvodás gyermekek 

fejlődésére. Fontosnak tartom, hogy tisztelték a gyermeket, a szülőt, kapcsolataikra a 

tapintat, az elfogadás volt a jellemző. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is 

kihangsúlyozza a dajkai munka jelentőségét. A HACCP rendszert, az adatlapokat, a 

műszaknaplót, a gépkönyvet napra készen vezették a dajkák, a felelősök jól végezték a 

dolgukat.  

 

 
 

6.3 Szervezeti feltételek 

Intézményi struktúránk a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, amely 

megmutatja a dolgozók kapcsolatrendszerét. 

Kidolgozásra került a szervezeten belüli felelősi rendszer, melyet az éves munkaterv 

tartalmaz. 

Nagy előrelépésnek tartom, hogy a kollegák a továbbképzéseken szerzett ismereteket, 

valamint önképzés útján hozzájutott ismereteket, tapasztalatokat megosztották egymással, 

belső továbbképzések, konzultációs programok, műhelymunkák keretében.  

 

Dajka-képző
42%

Szakmunkás
8%

Érettségi
40%

Felsőfokú 
szakképzettség

5%

Főiskola
5%

Nevelő munkát segítők végzettsége
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7. AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMBAN 

MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN 

MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

Feladatunk: 

- Az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követni,  

- ciklikusan értékelni és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az 

intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálni, 

-  majd szükség esetén változtatni a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. 

 

A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen vannak. 

 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi 

szabályozókkal, jogszabályokkal, rendeletekkel, az Országos Alapprogrammal 

összhangban fogalmazta meg. 

 Az intézmény stratégiai célkitűzései operatív szinten az éves munkatervben jelenik meg. 

 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi 

gyakorlat része. 

 

Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljaink megvalósításához szükséges feladatokat az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a saját Pedagógiai Programban fogalmaztuk 

meg, ennek megfelelően igyekszünk mindent megtenni, hogy minőségi nevelést nyújtsunk a 

különböző társadalmi helyzetű gyermekek részére, külön figyelmet fordítva a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekre. Folyamatosan biztosítottuk a helyet, időt, eszközt a 

gyermekek számára a legfontosabb tevékenységéhez, a játékhoz. Mindennapjainkban jelen van 

a hátránykompenzálás, tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, a mindennapos 

testmozgás, melynek feltételeit és napi gyakorlatát biztosítjuk. Az anyanyelvi-, és a 

környezettudatos nevelés mellett biztosítjuk, hogy megfelelő tematikus tervekben minden 

tevékenységi forma egymásra épülve, komplex módon jelenik meg. A megvalósítás mikéntje a 

reflexiókban olvasható a csoportnaplókban. A reflexiók alapján készültek el az újabb tervek, 

melyek az éves szinten kerülnek meghatározásra. A folyamat irányítójának, az 

óvodapedagógusnak ezért komoly felelőssége és egyúttal szabadsága volt, döntései pedig 

erősen függtek az adott pedagógiai helyzetektől. 

 

Összegzés 

Beszámoló elkészítésekor a tanfelügyeleti rendszer intézményi kompetenciáihoz az 

Önértékelési kézikönyv az óvodák számára és az intézmény általunk meghatározott belső 

elvárásaihoz rendeltem működésünket, eredményeinket. A fent leírtak csak bepillantást 

nyújtanak arról a magas színvonalú szakmai tevékenységről, amelyet 53 óvodapedagógus 40 

óvodai nevelést segítő alkalmazott, óvodai pszichológus, logopédus, fejlesztő-

gyógypedagógus, közel 600 gyermek érdekében tesz. A rendszer működésében kiemelt szerepe 

van a vezetőknek, óvodapedagógusoknak, akik a mindennapokban legközelebb állva az óvoda 

partnereihez, a gyermekekhez, a szükségletek és igényekhez kapcsoltan határozzák meg a 

feladatokat. A Koronavírus ideje alatt kiemelt figyelemmel távmunkát végeztek, annak 

érdekében, hogy a gyermek az otthoni környezetében is megkapja az óvodai élethez kapcsolódó  

 





1. melléklet 

Beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről a 2019/20-as 

nevelési év tevékenységeiről 

 

        

         A 2019/20-as tanév folyamán is óvodapszichológiai tevékenység keretein belül az egyes 

tagintézményekben szeptember hónaptól kezdtem. A már protokollszerűen működő kezdeti 

időszak legfontosabb feladata az egyes intézményekkel történő kapcsolat felvétel, illetve a 

pszichológiai ellátás beindításához szükséges szervezési feladatok teljesítése történt. 

       (Szülői értekezleteken való részvétel, szórólapok eljuttatása az intézményekbe, 

csoportvezetőkkel való konzultáció, segítségre szoruló gyermekek felmérése, 

tanácsadás....stb). 

Újszerű megoldásként lépett életbe, az intézményekben tartózkodás havi beosztásnak 

megfelelő változása. Ezen szórólapok kiosztása és e-mailban való elküldése is megtörtént. 

Az idei (2019/20-as nevelési évben is) a  pszichológusi munkám tágabb értelemben vett 

célját a gyermekek problémájának széles látókörből és komplex nézőpontból történő 

megközelítése adta. Ahogy az eddigi évek gyakorlatában az már bevált, egyaránt alkalmaztam 

pedagógiai-pszichológiai és család, rendszerszemléletű és preventív célzatú 

egészségmagatartásra épülő megközelítéseket. Konkrét célkitűzésemet ebben a tanévben is -

az előzőekhez hasonlóan- az óvodákban folyó pedagógiai munka segítését, a preventív lelki 

egészségvédelem közvetett vagy közvetlen módjának alkalmazását, a szülői tanácsadást és 

családsegítést fogalmaztam meg. Óvodapszichológusként fontosnak tartottam az 

együttműködést az óvoda vezetésével és más dolgozóival, illetve annak szakszerű 

elősegítését, hogy az elkerülhetetlenül fellépő konfliktusok és problémák körültekintő, 

differenciált, konstruktív megoldása egységes rendszerré váljék.  

Az erre vonatkozó tervezetek szempontjából azt mondhatom el, hogy ebben a nevelési évben 

néhány kitűzött feladat ugrásszerű hatékonysággal valósult meg: pl. pedagógus 

konzultációk. Azonban korrekcióra –mint mindig- jelen nevelési évet követően is szükség 

van. (Különös tekintettel a helyi Pedagógiai Szakszolgálat kordinátori munkája, közös 

csoportok vezetése, szülőcsoportok szervezése, vezetése.) 

 

Összefoglalva a feladatokat a következőkben határoztam meg: 

Az óvodapszichológus munkakör kötelességei alapján a 2019/20-as tanévben is a 

következő feladatokat terveztem és láttam el: 
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1. Konzultáció a pedagógus társakkal / Esethez kapcsolódóan és önálló pedagógus 

konzultáció formájában is megvalósult./ 

2. Szakmai szempontok alapján tapasztalatszerzés az adott intézmény működéséről, egyes 

gyermekekről, szülőkről, nevelőtestületről /Ez a feladat ebben a nevelési évben szintén 

hatékonyabban megvalósult, leginkább problémákhoz kapcsolódóan./   Ebben sokat 

jelentett a havonta történő óvodaváltás.   

3. Szűrővizsgálatok, óvodai keretek között elvégezhető pszichometrikus mérések végzése, 

melynek célja a gyermek személyiség fejlődésének korrekciója. /Megvalósult./ 

4. Szakmai kapcsolattartása a helyi Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal és más 

jelzőrendszeri intézménnyel (CS.S.K; Gyámhatóság) /Részben megvalósult, az intézményi 

közös munka még személyi feltételek hiányában fejlesztésre szorul./ 

5. Konzultáció konkrét nevelési problémák megoldása, lehetőségek kiaknázása céljából 

                                                                             / Ebben a nevelési évben is megvalósult. / 

6.Konzultatív kapcsolat és pszichológiai tanácsadás szülőkkel   /Megvalósult. / 

7. Egyes gyermekekhez kapcsolódóan konzultáció a csoportvezetőkkel.  

                                                                          /Részben megvalósult, fejlesztésre szorul./ 

 /Ez a feladatkör az időbeli és az adott időre vonatkozó elérhetőségi korlátok miatt csak 

1-2 kimelten problémás esetben tudott megvalósulni/ 

7.Szükség esetén adott szakterületről ismeretterjesztést biztosítottam a szülők számára; 

szükség esetén telefonos formában is                                         /Megvalósult./ 

8. Módszerek, eljárások megválasztásában a szakmai autonómiát alkalmaztam. 

9.Lehetőség szerinti részvétel az óvodák életében /Kis részben valósult meg, a 

következő tanévben ez is kiemelt feladat marad. A havonta történő intézményváltás ezt a 

feladatrészt részben segítette/ 

A feladatkörök megvalósulása 2019/20-as nevelési évben is az egységesített óvodákra terjedt 

ki, heti 11+6 konzultációs órában. 

A plusz órák főleg szülői értekezleteken való részvételekre, konzultációk tartására, 

intézményekbe való kint tartózkodásra, vizsgálati-projektív tesztek értékelésére és 

szakvélemények írására használtam fel. 

Az óvodapszichológusi munka a már hagyományosnak bizonyuló fázisokban valósult meg. A 

szakmai munka keretét protokollárisan ezen fázisok adják, a tartalmi rész változhat. 
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Ezek a következők: 

1. A kezdeti időszak az idei tanévben is a pszichológiai tevékenység elindításának 

megszervezése adta. Ezt augusztus hónapban kezdtem, a júniusi hónapban függőben maradt 

esetekkel.  

2. Második fázisban a pszichológiai tanácsadás elindítása történt. Ezt a szakaszt elsősorban 

a tanácsadásra bejelentkező szülők száma határozta meg. Az idei év tapasztalatai alapján is 

elmondható: 

A tanácsadásra önként jelentkező szülők száma kitöltötte a heti 11 órás óraszámot – a 

2019/20-as nevelési év szintén kezdeti heteinek nehezebb indulása után-, így az óvodai 

csoportok jelzése az akut és többszörösen problémás gyermekekre korlátozódott.  

Az 2019/20-as évben is nagy számban szükségesnek bizonyult a párkapcsolati és 

családterápiás jellegű tanácsadás, gyermekét egyedül nevelő szülők és a válás folyamatát 

megélő, illetve igazságügyi szakértői vizsgálatban többszörösen résztvevő gyermekek és 

szülők tanácsadásának elindítása is. Ugyan így szükségletként jelent meg a 

gyászmunkában történő segítségnyújtás kérése is./ Ez kiemelt feladatként szerepelhet 

továbbra is az ellátás folyamatában, mivel az ez irányú szükséglet tapasztalataim szerint 

növekszik. / 

Új ellátásként lépett be a covid-19-es pandémia miatt elrendelt vészhelyzet miatti e-óvoda 

létrejötte. Ezen kerten belül videó-chet és telefonbeszélgetés formájában beszéltem, illetve 

tartottam kapcsolatot a szülőkkel.  

 

3. Harmadik fázisban a pszichológiai tanácsadás kivitelezési protokolljának megfelelően 

szülői konzultációkat szerveztem, ahol a konkrét gyermek, konkrét problémájának 

megbeszélése történt. Megkeresésre szülői értekezleteken vettem részt, e-mailes kérdések 

megválaszolása, szükség esetén a csoportvezetőkkel konzultáció tartása. 

 

Részletezve: 

Az óvodánként megvalósult főként szülői kezdeményezésre/pedagógus tanácsára 

tanácsadásban részesült gyermekek száma: 

Széchenyi Úti Óvoda: 2 egyéni 

Mágocsi Óvoda: 6 egyéni,  8 szülői tanácsadás, 1 pedagógus tanácsadás. 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda: 7 egyéni  3 szülő  

Békesugárúti Óvoda: 10 egyéni, 4 szülői tanácsadás, 2 pedagógus tanácsadás 
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Törökzugi Óvoda: 6 egyéni   2 szülői tanácsadás, ebből 1 szülő heti rendszerességgel járt.  

2 pedagógus  

Máriafalvi Óvoda: 2 egyéni , 2 szülői  tanácsadás  

Galbácskerti Óvoda: 5 egyéni, 1 pedagógus tanácsadás  

Ewoldt Elíz Óvoda: 2 egyéni 

 

 

 

Összesen:                                                             

 

 -  40 gyermek részesült egyéni pszichológiai tanácsadásban,  

-  Szülőknek tanácsadás ( csak nekik, gyermek ellátás nélkül) : 19 szülő  

- Gyermekét egyedül nevelő vagy válófélben lévő szülői tanácsadás: 3 szülő  

- Pedagógus számára pszichológiai tanácsadás:  3 óvodapedagógus.   

 -Pedagógus konzultáció gyermekhez kapcsolódóan telefonon vagy személyesen  

gyermek hez kapcsolódóan  6 

-Önálló pedagógus konzultáció: 8  

 

Változás az előző évek tapasztalataihoz képest: 

Megnőtt a hosszabb távú esetvezetések száma és az önálló szülői tanácsadások és különösen a 

pedagógus tanácsadás és pedagógus konzultációk  száma. 

 

 

Összegezve: 

A következő tanév megvalósítandó céljai között továbbra is fontosnak tartom: 

-Szülőcsoportok, és a hétköznapi élet pszichológiája cikksorozat sorozat szervezését. Ez 

utóbbit adekvátan megvalósíthatónak tartom. 

- Szélesebb körű ellátás biztosítását, a fentebb leírt egyensúly megteremtésével. 

-Továbbra is a pszichológiai, mentálhigiénés kultúrához kapcsolódó információterjesztést, 

lehetőség szerint fórumok szervezését. 

- Kiemelt: Az óvoda vezetőivel és munkatársaival való rendszeres és szorosabb 

kapcsolattartás továbbra is. 
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Köszönöm az óvodák vezetőinek és minden ódapedagógus munkatársnak, dajkáknak az 

óvodák pszichológiai kultúrájának kiépítésében nyújtott segítségét, toleranciáját és türelmét. 

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                   Dragán Zsuzsanna 

                                                                                               klinikai szakpszichológus 

                                                                                           gyógypedagógus-pszichopedagógus 

 

 

 

 

 

 

Gyula, 2020-05-20 
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Gyula Város Egyesített Óvodája Szakmai munkaközösségének 

éves beszámolója a 2019-2020-as nevelési évben 

 

Szakmai munkaközösségünk törvényi hátterét a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről1  szóló,71.§ (1) bek. biztosítja: Hatályos: 2020.04.11.-2020.08.31. 

71. § (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség 

hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző 

véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat 

felmérése alapján a 2019/20-es nevelési év kiemelt feladatai: 

 

1. Konfliktus kezelése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő - óvoda 

(óvodapedagógus) között. 

2. Mesepszichológia 

3. További feladatunk: A 2018/19-es nevelési évben mért, összesített DIFER 

eredmények alapján  

 az írásmozgás koordinációs képességek,  

 az elemi számolási készség, 

 a tapasztalati következtetés, 

 a tapasztalati összefüggés-megértés fejlesztése. 

 

A szakmai munkaközösség további feladatai voltak: 

 

1. A 2019/20-as nevelési évben előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani a nevelési 

értekezleteket, ehhez hatékony együttműködés az Intézmény vezetőjével, Dr. Becseiné 

Lock Gabriellával, a szakmai team tagokkal, valamint a szakmai napjaink meghívott 

partnereivel. 2020.03.18.-tól hatékony együttműködés Makráné Gombkötő Zita 

intézményvezető-helyettessel. 

2. A pedagógiai program beválásának vizsgálata 

3. A törvényi szabályozók változása esetén az óvoda működését meghatározó 

dokumentumok, szabályzatok érvényességének figyelemmel kísérése, aktualizálása. 

4. Óvodai csoportnaplók vezetésével kapcsolatos teendők koordinálása, segítése, 

ellenőrzése. 
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5. Folyamatos kapcsolattartás és hatékony együttműködés a többi munkaközösséggel, 

azok munkájának támogatása, segítése.  

a Intézményi-, ill. más társszervezetek, város által szervezett programokhoz, 

rendezvényekhez való csatlakozás. Innovációs team munkájának nyomon követése, 

segítése. 

b Az Önértékelést Támogató Munkacsoport munkájának segítése. 

c DIFER munkaközösség munkájának nyomon követése, segítése. 

6. Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. Az óvodapedagógus szakmai és 

módszertani kultúrájának fejlesztése. 

 

7. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kijelölt tagintézmények, vezetők 

felkészítésének támogatása. 

 

8. Beiskolázási terv elkészítése intézményi nyilvántartás, pedagógusok kérelmei alapján 

 

9. Szakmai találkozók az óvodai szakmai munkaközösségi tagokkal, melyen a kiemelt 

nevelési feladatok tervezésének, szervezésének, végrehajtásának aktuális megbeszélése 

történik. 

 

10. A belső szakmai ellenőrzésekben való aktív részvétel, a 2019/20-as vezetői látogatási 

terv szerint. 

11.  Az éves munkaterv értékelése, következő év új céljainak, feladatainak meghatározása. 

 

Megvalósulások: 

 

1.  Az őszi nevelési értekezlet előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. 

 

időpont : 2019. 10.31.  900 óra 

helyszín: Gyula Város Egyesített Óvodája tagintézménye Mágocsi úti Óvoda tornaszoba, 

Gyula, Mágocsi köz 1. 

Résztvevők köre: Gyula Város Egyesített Óvodája nevelőtestülete 

Először tájékoztatást kaptunk a tanköteles korú gyermekek új vizsgálati eszközéről 
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Előadó: Rokszinné Bordás Edit 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye tanácsadó szakpszichológusa 

Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2019/20-es nevelési év egyik kiemelt feladata; melyet a nevelőtestület tanévnyitó 

értekezleten a 4/2019 határozati számmal elfogadott: 

Konfliktus kezelése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő-óvoda (óvodapedagógus) 

között. 

 

Cél: Elméleti szakmai ismeretek bővítése. 

 A konfliktuskezelés az óvodapedagógusok lelki egészségének szolgálatában/I-II.rész  

Előadó: Kissné dr. Korbuly Katalin 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar nyugalmazott docense 

 

A program elégedettségmérő kérdőív kitöltésével zárult (anonim). 

Program elégedettségmérő kérdőív értékelése 

1.A programmal kapcsolatos előzetes tájékoztatás minden fontos részletre  

kiterjedt. 

5 

94% 

4 

6 % 

3 2 1 

2.A program helyszínével elégedett vagyok. 5 

98% 

4 3 2 1 

2% 

3.A program szervezettségével elégedett vagyok. 5 

96% 

4 

2% 

3 

2% 

2 1 

4.A program tartalma a tájékoztatásnak megfelelt. 5 

94% 

4 

2% 

3 

4% 

2 1 

5.A program a gyakorlatban hasznosítható tudást adott. 5 

74% 

4 

16% 

3 

6% 

2 

4% 

1 

6.A programot tartó pedagógusok felkészültsége, szaktudása megfelelő volt. 5 

96% 

4 

4% 

3 2 1 

7.A programot tartó pedagógusok kommunikációja nyílt és hiteles volt. 5 

94% 

4 

4% 

3 2 1 
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8.Az elhangzott információk, a bemutatott (nevelési/oktatási) módszerek 

szakmai tudásomat/módszertani ismereteimet tovább gazdagították. 

5 

82% 

4 

14% 

3 2 

4% 

1 

9.Pozitív tapasztalataim a programmal kapcsolatban: 

 Tetszett, hogy interaktív volt az előadás (stressz kezelési módszer). 

 Interaktív, kellő mértékben változatos (gyakorlatias, frissítő, szünettel tagolt). 

 Az előadó mindenre kiterjedő előadása a konfliktuskezelésre. 

 Sok ismeretet nyújtott elméleti és gyakorlati téren. 

 Tetszettek a gyakorlati példák. 

 

Ügyeletes óvoda: Ewoldt Elíz Óvoda 

A humánerőforrást biztosítottuk az ügyeletben. 

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzése: HACCP oktatás 

helyszín: Mágocsi úti Óvoda, Maci csoport 

kezdés időpontja: 930 óra  

 

Előadást tart: Sarkadi László gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök, minőségirányítási 

szakmérnök.  
Bukta-T Oktató- és Szolgáltató Bt. 

5600 Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utca 15. 
 

Az értekezleten szendvicsebédet, ásványvizet és almát biztosítottunk.  

 

 

 A tavaszi nevelési értekezlet előkészítése, megszervezése  

időpont: 2020. 04.09.  900 óra 

helyszín: Gyula Város Egyesített Óvodája tagintézménye Mágocsi úti Óvoda torna terem, 

Gyula, Mágocsi köz 1. 

Résztvevők köre: Gyula Város Egyesített Óvodája nevelőtestülete, pedagógiai munkát segítő 

dajkák, pedagógiai asszisztensek. 

Cél: Elméleti szakmai ismeretek bővítése.  

Konfliktus kezelése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő-óvoda (óvodapedagógus) 

között. Az óvodában előforduló konfliktushelyzetek és azok kezelése. 
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Előadó: Dr. Kádár Annamária pszichológus 

Sajnos a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet hirdettek ki, s emiatt ez a szakmai 

rendezvényünk elmaradt. Remélhetőleg a későbbiekben pótolni tudjuk majd Dr. Kádár 

Annamária pszichológus előadását. 

2. A pedagógiai program beválásának vizsgálata 

 

A nevelési munkát meghatározó külső szabályozók azonosítása, ismerete mellett fontos volt 

szem előtt tartani a belső szabályozókat is, melyek a következők voltak:  

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 Helyi Pedagógiai program 

 Éves Munkaterv 

 Házirend 

 SZMSZ 

 Gyakornoki szabályzat 

 Továbbképzési terv 

Mindezek ismeretében követjük nyomon pedagógiai programunk beválását. 

3. A törvényi szabályozók változása esetén a szabályzataink, a pedagógiai program 

aktualizálása. 

 

 Pedagógiai Programunkat módosítottuk már a tavalyi nevelési évben a 2018. 

szeptember 1-jén hatályba lépő Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

módosításai miatt.  

 A Pedagógiai Szakmai Ellenőrzések elvárásai szempontjából Pedagógiai 

Programunkban külön részként kívántuk megjeleníteni pedagógiai elvárás 

rendszerünket. 

 

További módosítások voltak: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény legújabb módosításai  

A törvény 8. § (1) módosítása  

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 

amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-

oktatásra készíti fel. 

 Az óvodai nevelés alóli felmentés változása: hogy az eddigi ötödik életév helyett csak 

a negyedik életéve betöltéséig adható számára a szülő kérésére felmentés a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól.  

A felmentési kérelem benyújtásának szabályai szigorodtak:8.§ (2) a szülő a kérelmét 

tárgyév május 25-éig nyújthatja be, amely alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 
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tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 

életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv) 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

 2020. január 1-jétől a jegyzőnek megszűnik a felmentést engedélyező hatásköre és 

egy Kormány által kijelölt szervhez kerül át. 

 A köznevelésről szóló törvény 45. § módosított (2) bekezdése szerint (2020. január 1-

jétől) 

a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. 

 A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig nyújthatja be a felmentést 

engedélyező szervhez. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.  

 

20. A köznevelési intézmény működésének rendje 

 25.§ (6) A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró 

óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozik, az 

egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a gyermek, tanuló 

felügyeletéről maga gondoskodik.  

Intézményeink szociális segítője Hetényiné Erdős Kata. 

 

4. Óvodai csoportnaplók vezetésével kapcsolatos teendők koordinálása, segítése, 

ellenőrzése. 

 

Beszámolót készítettem Gyula Város Egyesített Óvodáinak csoportnapló ellenőrzéséről 

mind formai, mind tartalmi szempontból 2019/2020. I. félév végén. 

Szükség szerint a tagintézmény-vezetőkkel ismertettem az egységes szempontokat a 

csoportnaplók vezetésével, ellenőrzésével kapcsolatban, a tagintézmény-vezetők többsége az 

előző nevelési években már megismert szempontok alapján ellenőrizte az adott 

tagintézményben a csoportnaplókat. 

A tagintézmény-vezetők által megküldött csoportnapló tartalmi ellenőrzése táblázatokból 

készítettem  összegző elemzést, melyet mellékeltem az Intézmény-vezetőnek. 

A csoportnaplók tartalmi ellenőrzése azt mutatja, hogy az óvodapedagógusok tervező munkái 

napra készek, s a szakmai ellenőrzéseknek megfelelő szintűek, komplexek, tartalmaik 

szakmai nyelvezete megfelelő szintet mutat. Tervezésük során figyelembe veszik a 

Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célokat, feladatokat, saját óvodai arculatukat, az 

e nevelési évre meghatározott kiemelt nevelési feladatainkat, a DIFER mérőeszköz által mért, 

-  országos átlagokhoz viszonyított - fejlesztendő területeket, a differenciálás lehetőségeit. Az 

intézményvezetővel, a tagintézmény-vezetőkkel, valamint a szakmai munkaközösségben a 

team tagokkal egyeztetett egységes szempontok alapján vezetik óvodapedagógusaink az e-

naplót. Következetes, tudatos, komplex tervező munkát végeznek.  
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A koronavírus-járvány okozta megváltozott nevelési-, oktatási módszerekhez gyorsan 

alkalmazkodtak óvodapedagógusaink, s a szülőket az online közösségi oldalakon keresztül 

informálták minden héten, ill. napi szinten a távoktatás keretei között az adott hét tervezett 

tevékenységeiről. Az óvodapedagógusok a szülők számára a gyermekek személyiségét, 

érdeklődését és egyéni képességeit ismerve ajánlottak olyan játékos tevékenységformákat, 

élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők gyermekükkel otthonaikban is 

megvalósíthatnak. 

Óvodapedagógusaink ingyenes számítógép kezelői továbbképzések által szerezhettek 

informatikai ismereteket, gyakorlatot a nevelési év során. 

 További csoportnapló ellenőrzést a nevelési év végén is el kell végezni 2020.08.31-ig! 

5. Folyamatos kapcsolattartás a többi munkaközösséggel, azok munkájának 

támogatása, segítése.  

 

 Innovációs team munkájának nyomon követése, segítése. 

Szoros és számtalan az innovációs munkaközösséggel, s annak vezetőjével 

való kapcsolattartás és segítségnyújtás a városi rendezvények és az 

intézmények közös programjainak lebonyolításában. 

 

 Az Önértékelést Támogató Munkacsoport munkájának segítése. 

Szükség esetén szakmai segítséget nyújtottam az önértékelés folyamatában 

lévő óvodapedagógusoknak az önfejlesztési tervek elkészítésében. Az 

Önértékelési tervben kijelölt óvodapedagógusok szakmai ellenőrzéseiben 

aktívan részt vettem, s szakmai megbeszéléseken, segítő szándékú 

észrevételeimmel támogattam az ellenőrzésben részt vevő 

óvodapedagógusokat. 

 

 DIFER munkaközösség munkájának nyomon követése, segítése. 

 

A DIFER munkaközösség vezetőjével is szoros a kapcsolattartásom. Csoport- 

és tagintézmény szinten, valamint intézményi szinten is értékelte a mérések 

eredményeit, szakszerű megállapításai segítették azonosítani az intézményi 

szintű kiemelkedő és fejleszthető területeket. Ezek figyelembe vételével 

határoztuk meg e nevelési év további kiemelt nevelési céljait, feladatait. 
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6. Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. Az óvodapedagógus szakmai és 

módszertani kultúrájának fejlesztése. 

 

Szakmai segítséget nyújtottam a pedagógiai minősítési eljárásra jelentkezett  

kolléganőknek a portfólióírásra, a minősítési eljárásra való felkészülésben, portfólió 

védésben. Szakmai segédanyagokat állítottam össze számukra, melyeket emailben 

eljuttattam minden érintettnek. Szóbeli tájékoztatást tartottam a portfólió kötelező és 

szabadon választható dokumentumairól, a főbb tartalmi- és formai elvárásokról, a 

fontos határidők betartásáról, a források elérhetőségéről, etikus használatáról.  

 

7. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kijelölt tagintézmények, vezetők 

felkészítésének támogatása. 

 

Elsősorban az Önértékelést Támogató Munkacsoport segítette a pedagógiai szakmai 

ellenőrzésre, OH által kijelölt tagintézmény-vezetőket és tagintézményeket. Elméleti, 

és gyakorlati tanácsokkal segítettem az érintettek felkészülését a folyamatban. 

 

8. Beiskolázási terv elkészítése 

 

A hosszú távú beiskolázási tervet az elmúlt nevelési évben készítettük el. Ebben a 

nevelési évben az intézmény-vezető készítette el a rövid távú beiskolázási tervet, 

figyelembe véve a kolléganők egyéni érdeklődési körét, ill. az intézményi szintű 

képzési szándékot. Ennek érdekében IKER I-II. számítógép kezelői akkreditált 

továbbképzés keretein belül további óvodapedagógusok bővíthették ismereteiket. 

 

9. Az éves munkaterv értékelése, következő év új céljainak, feladatainak 

meghatározása. 

Online szavazással a legtöbb javaslat a következő témákra érkezett: 

A 2019/20 -as nevelési év kiemelt feladata lesz: 

 Matematikai tapasztalatok, elemi számolási készség fejlesztése, 

 Környezettudatos fenntartható fejlődés. 

 

Összegzés: 

A szakmai munkaközösségi tagokkal ebben a nevelési évben is rendszeresek voltak a 

találkozóink, melyeken a kiemelt nevelési feladatok tervezésének, szervezésének, 

végrehajtásának aktuális megbeszélése történt. A team tagok szakmai hozzászólásaikkal 
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elősegítették a konstruktív együttműködést, a munkaközösség eredményességét, szakmai 

nézeteiket felelősen felvállalták, tagintézményeik véleményét hathatósan képviselték. 

A szakmai munkaközösségben több kapcsolattartási formát is alkalmaztunk az év során: 

emailes információcseréket,- melyeket elsősorban az azonnali feladatok, illetve a már lezárt 

folyamatok működtetése indokolt-, szóbeli- és írásbeli tájékoztatásokat is alkalmaztam az 

egymás közötti kommunikációk során. 

 

Az Intézményvezetővel való kapcsolattartás 

Intézményvezető asszonnyal és a szakmai intézményvezető-helyettessel folyamatos volt a 

szakmai kapcsolattartás, mind írásban, emailen, telefonon vagy személyes szóbeli tájékoztatás 

során. Kapcsolatunkat a konstruktivitás, a szakmai alkotó együttműködés jellemezte. 

 

Törekszem a hiteles, elkötelezett, együttműködésre kész szakmai munkaközösség 

kialakítására, megtartására, irányítására, ahol minden tag bátran fejtheti ki szakmai 

álláspontját. Bízom benne, hogy ebben a nevelési évben is segíteni tudtuk 

óvodapedagógusaink szakmai fejlődését. 

 

 

Szilágyi Ferencné 

                                        Szakmai munkaközösség- vezető 

2020.05.14. 

 



3. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája  

Difer munkaközösség 2019/2020-as tanévértékelő 

beszámoló  
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Intézményünk a törvényi szabályozásoknak megfelelően 2017. szeptember 01. 

megalapította a Difer munkaközösséget. Célunk a minőségközpontú óvodai nevelés 

elvárásrendszerének eleget téve a pedagógiai mérés, értékelés elvégzése. Tagjai: Bencze Erika, 

Domokos Emőke, Csóka Piroska, Házsené Megyesi Mária, Kónyáné Husvéth Katalin, Nagy 

Aranka, Osgyáni Katalin és Bota Flóra Tímea munkaközösség vezető.  

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban 

rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

 (4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – 

szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló 

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.  

93/A. § (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről 

folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, 

fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.  

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

a) a gyermek anamnézisét,  

b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), 

valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos 

egyéb megfigyeléseket,  

c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,  

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a 

fejlesztést végző pedagógus, fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,  

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.  

 

Intézményünk a törvényi illetve a pedagógiai munkánk eredményessége érdekében 

eleget tett a Difer programcsomag bevezetésével. Minden csoport számára biztosítva lettek a 

tárgyi feltételek. Fentartói segítséggel a programcsomag és a hozzá tartozó segédanyagok 

minden óvodai csoportunkban megtalálható. Az oktató- nevelő munka eredményessége, 

fejlesztése érdekében a diagnosztikus módszer kulcsszerepet tölt be. A program egy országos 

szinten is elismert, alkalmazott módszer mely segítségével munkánkat reálisan értékelhetjük, a 
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gyermekek fejlődéséről önmagához viszonyított képet kapjuk. A diagnosztikus értékelési 

rendszer segíti pedagógusainkat, hogy gyermekeink fejlődési szintjéről pontos információval 

rendelkezzen, a tanév során pedig a megfelelő területeken erősítse képességeit.  

Jelenleg intézményünkben a továbbképzés alól felmentett, illetve az újonnan érkezett 

pedagógusok kivételével mindenki részesült a megfelelő továbbképzésben a fejlődésvizsgáló 

rendszer hatékony használata érdekében. Az idei nevelési évben jelentkeztetett pedagógusaink 

továbbképzése a veszélyhelyzet miatt elmaradt.  

 

 

2019. szeptemberében elkészült az éves munkaterv mely tartalmazta a 2019/2020-as 

tanévre vonatkozó célokat, feladatokat. 

Munkaközösség célja és feladata:  

 A munkaközösség éves tervet készít. 

 Szakmai munkaközösség munkájának segítése az írásmozgás koordináció 

képességének, tapasztalati következtetések és az elemi számolási készség 

fejlesztésében.  

 Önértékelést támogató munkacsoport segítése a látogatások előkészületeiben, kiemelt 

figyelmet fordítva az írásmozgás- koordináció, tapasztalati következtetések és elemi 

számolási készség fejlesztésének megvalósulására.    

 DIFER mérő eszközzel való mérés elkészítése, a pedagógusok munkájának segítése.  

 A mért eredmények alapján a pedagógusok saját gyermekcsoportjukra elkészítik a 

csoportos fejlesztései tervet és szükség szerint az egyéni fejlesztési tervet. Tervek 

elkészítésének segítése.  

 Mért adatok informatikai felületen való rögzítése. 

 A korábbi évekhez viszonyított eredmények összehasonlítása, rögzítése. 

 Év végén összegző eredmények, diagramok elkészítése.  

 Munkaközösség vezetőként és tagintézmény vezetőként az idei évben kiemelt 

feladatként szeretném a Bajcsy-Zsilinszky úti óvodában a DIFER felmérés eredményeit 

a DIOO program fejlesztéseivel összhangba hozni.  

 

Megvalósult feladataink 

 

1. A pedagógusok az immár négy éves tapasztalataik alapján sikeresen alkalmazzák a 

fejlesztő játékokat a csoportokon belül. A szakmai munkaközösség visszajelzése 
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alapján a csoportnaplókban megfigyelhető a tudatos és jó átgondolt, eredményekre 

épülő fejlesztése. Az eddig elkészült Difer játékgyűjtemény használata bevált, a 

pedagógusok saját ötleteikkel egészítik ki és az anyaggyűjtésükben rögzítik az új 

játékokat.  

 

2. A törvényi elvárásoknak eleget téve az óvodánkban működik Belső ellenőrzési csoport. 

A nevelési év során belső ellenőrzés előkészületeiben nem kértek segítséget. Pedagógus 

minősítő, tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentációinak előkészítésében nyújtottunk 

segítséget.  

 

3. Az eddigi évekhez képest a mérési ütem a tanköteles korú gyermekek beiskolázási 

törvény módosítás miatt tértünk el. Ennek értelmében annál a tanköteles korú 

gyermeknél végezték el hamarabb a mérést, akinél a pedagógus és a szülő sem tudta 

egyértelműen eldönteni az iskola érettséget, segítséget nyújtottunk a Difer mérés 

eredményével. Az időpontok ezen kívül változatlanok maradtak. Amennyiben a 

gyermek a 4. életévét augusztus 31-ig betöltötte, abban az esetben a mérést el kell 

végezni az adott tanévben. Azok gyerekek, akik 2019.augusztus 31-ig betöltik a 

negyedik életévüket október 31. , valamint azok, akik 2019. augusztus 31-ig töltik az 5. 

életévüket, tehát tanköteles korú gyermekek, január 31. kellett elvégezni a mérést.  

Minden gyermek számára elkészült a Teljes vagy a Rövidített difer mérés, teljes képet 

adva a gyermek 7 részképességterületen nyújtott teljesítményére. Kivéve az SNI, BTM 

szakvéleménnyel rendelkező gyermekeknél a mérést nem kell elvégezni. 

 

4. A tanév során a pedagógusok a 2017/2018-ban elkészült difer játékgyűjteményt 

használták. Amennyiben a tervezésükben más forrásból emeltek ki játékot akkor a 

gyűjteménybe írták és forrást jelöltek meg. A mért eredmények számítógépes 

rendszerbe való rögzítését követően a munkaközösségi tagok kiosztották 

intézményükben a csoportra vonatkozó táblázatokat, amelyben jól látható az egyéni, 

csoportos illetve a tagintézményi átlagok. Ezekre az eredményekre alapozva kezdhették 

meg a csoportos fejlesztéseket. A nevelési év során egy tagintézményben kértek 

segítséget a mérés menete és a rögzítéséve kapcsolatban.  

 

5. Az intézményünk rendszergazdája által-, és a vezetőség jóváhagyásával elkészített 

számítógépes táblázatokat alkalmazzuk a rögzítés céljából. A pedagógusok számára a 
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táblázat könnyen kezelhető és jól átlátható. A mérés elvégzését követően a pedagógusok 

rögzítették a kapott eredményeket, a munkaközösségi tagok kiszámolták az átlagokat 

amelyből könnyen elkészítettük a diagrammokat. Mint már említettem minden 

gyermek-, csoport-, és tagintézmény rendelkezik önálló diagrammal, amelyből az 

átlagok is nyomon követhetőek. Azon gyermekek akik az idei évben tanköteles korúak 

lettek, már az előző tanévben is mérve lettek, így ők már rendelkeztek egy diagrammal. 

Az új eredmények a régi mellé lettek rögzítve amely jól tükrözi az egy év alatt megtett 

fejlődésüket.  

 

6. A rögzítést követően különböző diagrammok elkészítésére nyílt lehetőség.  

 4-5 évesek óvodai átlaga 

 5-6-7 évesek óvodai átlaga  

 Országos átlaghoz mért átlagok 

  2013- 2014 születésű gyermekek fejlődési átlaga. 

 A 2018/2019 tanév 4-5 éveseinek átlaga és a 2019/2020 tanév 4-5 éveseinek 

átlaga.  

 A 2018/2019 tanév 5-6-7 éveseinek átlaga és a 2019/2020 tanév 5-6-7 éveseinek 

átlaga. 

 

7. Az eredmények ismeretében a Szakmai munkaközösség vezetőjével, Szilágyi 

Ferencnével, javaslatot tettünk az Intézményvezető-helyettes asszonynak, Makráné 

Gombkötő Zitának, a következő tanév kiemelt területére. Az írásmozgás- koordinációja 

mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az elemi számolási készségek tudatosabb 

tervezésére. A továbbképzési lehetőségeket kihasználva a Környezeti nevelésre 

nagyobb hangsúlyt fektetünk. A nevelőtestület a tanévzáró értekezlet során fogadják el 

a javaslatokat a 2020/2021 nevelési évre.   

 

Értékelés: 

 

A mért eredmények azt tükrözik, hogy a kívánt cél felé halad intézményünk. A 

tudatosabb és célratörőbb fejlesztéseknek köszönhetően a gyermekek mérési eredményei 

jobbak az előző tanévhez képest az Egyesíttet Óvoda átlagai alapján, Viszont a tagintézmények 

átlagai nagyon eltérőek. Megfigyelhető, hogy a kiemelt területen nőtt az átlag, viszont vannak 
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olyan esetek ahol a többi területen visszaesés történt. Természetesen ez se jelent negatív 

visszaesést mivel a gyermekek egyéni átlagában növekedés figyelhető meg. 

A kiemelt nevelési feladatunk az tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés 

megértés fejlesztése volt. Az intézmény teljes tantestületének részvételével ebben a tanévben 

nem történt továbbképzés a témában. Néhány tagintézmények a választott nevelés nélküli 

munkanap alkalmával foglalkoztak a témával.  

 A gyermeki eredményekből, illetve a csoportos átlagok elkészítése mindenképp 

előnyére fog válni a pedagógusok számára a mindennapi életük gördülékeny megtervezése 

érdekében. Az tagintézményi átlagok a vezetők számára fontos információkat tartalmaznak, 

mely segítségével képet kapnak  az intézményükben zajló nevelő, oktató munka sikerességéről. 

A gyermeki fejlődések könnyebben nyomon követhetőek és a gyermekekről önmagukhoz 

képest reális képet kapnak a pedagógusok és a szülők is.  

Értékelésemben nem szeretnék külön kitérni a tagintézményi átlagokra, vezetőink 

beszámolójában ez megtalálhatóak. Az Intézményi átlagokat szeretném szemléltetni. 

Megfigyelhető, hogy az országos átlaghoz viszonyítva gyermekeink minimális fejlődési eltérést 

produkáltak a vizsgálat során. Az idei nevelési évben az Intézmény átlag alapján nem tudok 

olyan részterületet kiemelni amely drasztikus eltérést mutat az országos átlaghoz képest. 

Minden alkalommal hozzáteszem, hogy az országos átlag megállapítása régen történt és 

szükségességét látom egy új átlag számítására, mert a kor és a technikai eszközök mindennapos 

használatával a gyermekek ez idő alatt a fejlőésükben is változást mutatnak és elavultak az 

eredmények. Javaslom, hogy a saját gyermekeinél a már meglévő 3 év eredményéhez mérten 

állapítsuk meg a fejlesztendő és kiemelkedő területeiket.   

A munkaközösség éves munkáját sikeresnek tekintem, céljainkat megvalósítottuk, 

feladatainkat elláttuk. A tagok közötti kommunikáció hatékony és mindenki törekedett segíteni 

a pedagógusok munkáját. A határidőket betartottuk. A veszélyhelyzet előtt mi már elvégeztük 

a munkánkat, feladatainkat nem befolyásolta.  

Ezúton szeretném megköszönni az egész nevelési év folyamán nyújtott segítő 

munkájukat és a Gyula Város Egyesített Óvodája minden pedagógusának az elvégzett 

méréseket.  

 

 

Gyula, 2020. május 19.      Bota Flóra Tímea  

              Munkaközösség vezető  
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4-5 évesek  Bajcsy-Zs. 

úti Óvoda 

Béke sgt. 

Óvoda 

Ewoldt 

Eliz 

Óvoda 

Galbácskerti 

Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

úti 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Törökzugi 

Óvoda 

Intézményi 

átlag 

Írásmozgás 

koordináció 
29% 27% 39% 25% 41% 25% 54% 40% 35% 

Beszédhang hallás 83% 90% 76% 82% 78% 72% 60% 67% 76% 

Relációsszókincs 63% 78% 78% 79% 68% 70% 53% 72% 70% 

Elemi számolási 

készség 
47% 58% 58% 51% 46% 40% 39% 68% 51% 

Tapasztalati 

Következtetés 
53% 45% 59% 41% 61% 52% 52% 45% 51% 

Tapasztalati 

összefüggés- 

megértése 

64% 63% 69% 59% 61% 67% 41% 51% 59% 

Szocialitás 71% 64% 66% 73% 81% 67% 74% 59% 68% 

Difer INDEX 58% 62% 63% 59% 58% 56% 53% 57% 58% 



8 
 

5-6-7 évesek  Bajcsy-Zs. 

úti Óvoda 

Béke sgt. 

Óvoda 

Ewoldt 

Eliz 

Óvoda 

Galbácskerti 

Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

úti 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Törökzugi 

Óvoda 

Intézményi 

átlag 

Írásmozgás 

koordináció 
62% 50% 59% 56% 53% 39% 57% 47% 53% 

Beszédhang hallás 97% 95% 98% 97% 91% 93% 77% 93% 94% 

Relációsszókincs 85% 88% 90% 89% 83% 87% 77% 74% 86% 

Elemi számolási 

készség 
80% 72% 87% 69% 63% 72% 56% 71% 71% 

Tapasztalati 

Következtetés 
81% 82% 83% 73% 76% 89% 80% 55% 77% 

Tapasztalati 

összefüggés- 

megértése 

81% 78% 89% 79% 84% 78% 61% 51% 75% 

Szocialitás 87% 64% 76% 82% 88% 77% 71% 716% 78% 

Difer INDEX 82% 77% 83% 78% 76% 76% 68% 67% 76% 
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4. melléklet 

 

 

 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája 

Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervezés munkaközösség 

2019/2020-as tanévértékelő beszámoló 

„Az egész világ megváltozott. Csak a tündérmesék maradtak a régiek.” 

Lois Lowry 

l. Személyi feltételek 

             Munkaközösség vezető: Bajóné Aradszky Anett 

                                                     Béke Sugárúti Óvoda 

                    Munkaközösség tagjai:  

• Lehoczki Katalin - Gyulavári Óvoda 

• Fazekasné Balla Erika - Székhelyintézmény 

• Szelei Zsanett – Máriafalvai Óvoda 

• Nagyné Bóné Emma - Mágocsi Óvoda 

• Deákné Kovács Andrea  - Ewoldt Elíz Óvoda 

• Riczu Antónia  - Galbácskerti Óvoda 

• Mohai Tiborné – Bajcsy Óvoda 
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ll. Tárgyi feltételek 

 

A tárgyi feltételek hosszú stagnáló időszak után némi javulást mutatnak. A pedagógusok nagy 

része rendelkezik tablettel, laptoppal, bár még mindig vannak olyanok is, akik többen 

használnak közös gépet. Az óvodában végzett munka továbbra is minden esetben kiegészül az 

otthoni munkával, az egyénileg, otthon használt, saját eszközök bevonásával.  

Többszöri kérésre adathordozó eszközöket valamennyi tagintézmény kapott, sajnos legtöbb 

esetben itt is közös használatról döntöttek az illetékesek, egy-egy esetben kapta meg a 

munkaközösségi tag az innovációs feladatok kizárólagos ellátására. A cél pedig mindenképp 

ez lett volna, hiszen az év folyamán számos pályázat, rendezvény, fénykép kerül rá, melyeket 

sokkal egyszerűbb és könnyebb úgy összegezni és adott esetben megkeresni, ha nem zavarják 

más adatok a rendszerezést, s nem nehezítik meg az adott munkát azzal, ha jogosultsága 

végett a pendrive épp másnál van használatban.  

A lényeg éppen az volt, hogy ne kerüljön rá más jellegű tartalom! 

 

lll. A munkaközösség kiemelt céljai, feladatai 

 

A munkaközösség tanév eleji éves munkatervében meghatározta a csoport irányelvét jelző 

céljait, feladatait: 

Pályázatok: 

• folyamatos, naprakész pályázatfigyelés 

• adott pályázati lehetőség megvitatása  

• pályázatírás előkészítése 

• pályázathoz szükséges információk beszerzése 

• részletes tájékoztatás minden tagintézmény részére 

• nyertes pályázatok levezetése, koordinálása 

• határidők figyelése, betartása 

• beszámolók, dokumentációk elkészítése 

• sikertelen pályázatok megvitatása 

• ismeretek folyamatos bővítése 
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• a munkaközösség célja, hogy összefogja a pályázati tevékenységeket,  

• segítse a pedagógiai munkát és erősítse a tagintézmények egységét 

 

Rendezvényszervezés: 

• a tanév városi rendezvényeinek pontos ismerete 

• önálló szervezés, társszervezés, illetve részvétel meghatározása 

• városi rendezvények időrendi meghatározása 

• óvodai vonatkozású csatlakozás lehetőségei 

• intézmények közti feladat meghatározása 

• reszortfelelősök kijelölése 

 

Jó gyakorlatok 

• intézményeinkben, az Egyesített Óvoda tevékenységeiben fellelhető lehetőségek 

áttekintése, értékelése, megvitatása 

• jó gyakorlatok elkészítése 

 

lV.  Kapcsolattartás  

 

A kapcsolattartás célja, feladata és formája nem változott, munkánk nélkülözhetetlen alapja. 

Elsődleges, minden tevékenységünk engedélyét adja az egyesített óvoda vezetője, ki ellenőrzi, 

segíti, támogatja munkánkat.  

Állandó kapcsolattartásra van szükségünk a tagóvodák vezetőivel, pedagógusokkal, 

szülőkkel, gyermekekkel, az óvodák technikai dolgozóival. 

Kiemelt kapcsolatot tartunk a szakmai munkaközösséggel, vezetőjükkel, Szilágyi 

Ferencnével. 

A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának munkatársaival éves 

kapcsolatunk van a városi rendezvények koordinálása tekintetében. Ebben az évben itt több 

nehézséggel is számolnunk kellett.  
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Szintén a rendezvények tekintetében állandó kapcsolatban vagyunk a Gyulai Kulturális és 

Rendezvényszervező Nonprofit Kft. munkatársaival.  

Hosszú évek óta segítő munkatársként vagyunk jelen az Összefogás a Sérült Gyermekekért 

Közhasznú Egyesület rendezvényein.  

A gyulai piac rendezvénye a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. Velük is évek óta fennálló, 

kölcsönösen támogató a partnerségünk.  

Továbbra is sikeres együttműködést folytattuk a gyulai vasútállomás MÁV-csoportjának 

vezetőségével.  

A Víz Világnapja és egyéb programok alkalmából állandó partnerünk a Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság. 

Partnerünk a Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület, akikkel közösen ebben az 

évben először, a Magyar Festészet Napján látványos fa-installációt állítottunk ki. Minden 

évben együtt veszünk rész a húsvéti ünnepet megelőző városkép kialakításában, mely a 

járványhelyzet miatt az idei alkalommal sajnálatos módon elmaradt.  

Rendezvényeink támogatásaiban évek óta segítséget nyújt a gyulai Dürer Nyomda Kft. 

Már hagyományként minden évben részt veszünk a Sérült Fiatalok Megyei Találkozóján, ahol 

a Hatodik Érzék a Fogyatékkal Élőkért Egyesülettel, valamint Alt Norbert alpolgármesterrel 

tartunk közvetlen kapcsolatot, bár sajnos az idei évben ez is elmaradt, de a múlt emlékeit 

őrizve reményekkel teli várjuk a folytatást. 

Az Együtt Gyulaváriért Kulturális, Környezetvédelmi, Ifjúsági és Szociális Közhasznú 

Egyesület együttműködésével évente került megrendezésre a Gyulavári Napok 

programsorozat, mely szintén elmarad az idei évben. 

Alpolgármesteri támogatással a város Futónagykövete minden évben megrendezte a Húsvéti 

Nyuszifutást, mely lebonyolításában számított az Egyesített Óvoda segítségére. Ígéretet 

kapott, de végül a programon csak néhány önkéntes pedagógus volt jelen. Ennek 

következményeként az idei évben már nem érkezett hozzánk segítség kérése az előző évek 

sorozatos negatív tapasztalatai miatt, pedig a rendezvényen több száz gyermek és család vett 

részt, s nagy szükség lett volna a gyakorlott pedagógusi munkára mind a futóverseny, mind a 

versenyfeladatok, díjkiosztás ellátására.  
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V. Pályázatok 

A rajzpályázatokon kívüli egyéb pályázatok: 

-  „Magyarország legszebb konyhakertje” pályázat 

- Gyurmavilág pályázat (36 kg/10 színű gyurmacsomag -Bajcsy Óvoda) 

- A Magyar Parasport Napja pályázata (A Béke Sugárúti, a Máriafalvai, a Mágocsi és a 

Bajcsy Óvoda részvételével) 

- Jobb Veled a Világ Alapítvány - Kowalsky meg a Vega: Lehetetlen nincs című dalára 

videóklipp készítése a boldogságórás gyerekek által készített üzenetekből (Máriafalvai 

Óvoda) 

Link: www.boldogsagora.hu/hirek/premier-tobb-mint-1000-boldogsagoras-gyerek-

akiknek-lehetetlen-nincs/  

 

VI. Rendezvények 

 

2019 szeptemberétől 2020 márciusáig az alábbi rendezvényeken jelent meg az Egyesített 

Óvoda:  

 

1. 2019. 09. 02. Szent Miklós Park átadó ünnepsége – Fellépőként volt jelen Bajóné 

Aradszky Anett tánccsoportja. 

2. 2019. 09. 07. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság - családi nap. Gyermekprogramjainak 

szervezésében segítséget nyújtott Bajóné Aradszky Anett, a kreatív feladatok 

lebonyolításában a Mágocsi Óvoda óvodapedagógusai.  

3. 2019. 09. 08. Civil piknik – futóbiciklik átadása a képviselő asszony által a Bajcsy 

óvodások részére 

4. 2019. 09. 18. Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap rendezvénye a 

Göndöcskertben az önkormányzat és a Béke Sugárúti Óvoda szervezésével 

5. 2019. 09. 19. „Körforgalom létesítése Gyula belvárosában” projekt átadó ünnepsége 

az önkormányzat és a Béke Sugárúti Óvoda szervezésével 

6. 2019. 09. 21. Kerékpár átadó ünnepség – Máriafalvai Óvoda 

7. 2019. 09. 27. XV. Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és Mozdonyparádé Békéscsabán 
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8. 2019. 10. 01. Az Idősek világnapja alkalmából köszöntés a Magyar Városi Idősek 

Nappali Klubjában a Mágocsi Óvoda által 

9. 2019. 10. 01. Az Idősek világnapja alkalmából köszöntés a Gyulavári Idősek 

Klubjában a Gyulavári Óvoda által  

10. 2019. 10. 04. Bozsik Intézményi Program - Ovis Grassroots Fesztivál 

11. 2019. 10. 04. Terep-Rally verseny gyulán 

12. 2019. 10. 05. Baba-mama börze pedagógus segítőkkel 

13. 2019. 10. 06. Október 6.-i megemlékezés Gyulaváriban 

14. 2019. 10. 10. Grimm kiállítás 

15. 2019. 10. 11. A Törökzugi Óvoda átadó ünnepsége 

16. 2019. 10. 18. Magyar Festészet Napja rendezvénye a Béke Sugárúti Óvoda és a Gyulai 

Városszépítő Egyesülettel által 

17. 2019. 11. 02. VII. Halloween-futás – óvodások részvétele a programban, 

óvodapedagógusok aktív részvétele, segítsége a program megvalósításában. Szervező: 

Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület 

18. 2019. 11. 07. Erkel születésének évfordulója, Erkel Emlékház meglátogatása 

19. 2019. 11. 13. Magyar Nyelv Napja – valamennyi óvodában 

20. 2019. 11. 18. „Európai Mézes Reggeli Program” valamennyi óvodában 

21. 2019. 11. 29. Gyulai Piac és Vásárcsarnok fenyőállítási rendezvénye 

22. 2019. 12. 01. Városi Advent - Adventi vásár az óvodák részvételével 

23. 2019. 12. 03. Ünnepi Gyermekkönyvhét a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban 

24. 2019. 12. 05. Mikulás ünnepség a Szép Alkony Idősek Otthonában a Gyulavári Óvoda 

által 

25. 2019. 12. 08. XII. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál 

26. 2019. 12. 11. Karácsonyi műsor a Bajcsy óvoda által a Napfény Nappali Központban 

27. 2019. 12. 12. Vöröskeresztes Nap – Bajóné Aradszky Anett tánccsoportjának 

fellépésével 

28. 2019. 12. 12. Ovis sportnap a Városi Tornacsarnokban valamennyi óvoda 

részvételével 

29. 2019. 12. 13. Karácsonyi műsor a 3. számú Idősek Klubjában a Galbácskerti Óvoda 

által 

30. 2019. 12. 16. Magyar Városi Idősek Nappali Klubja - Karácsonyi Ünnepi műsor a 

Mágocsi Óvoda által 
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31. 2019. 12. 16. Fenyőállítás a Vasútállomáson a Béke Sugárúti Óvoda részvételével és 

műsorával 

32. 2019. 12. 18. Karácsonyi ünnepség a Kastélykert Otthonban a Gyulavári Óvoda által 

33. 2020. 02. 08. Fellépés az Evangélikus jótékonysági bálon (Bajóné Aradszky Anett 

tánccsoportja) 

34. 2020. 02. 18. Lila Iskola „Játékkészítő” előadása  

35. 2020. 02. 26. Farsangi műsor a Gyulavári Idős Klubban a Gyulavári óvoda által 

 

Valamennyi tagintézmény folyamatosan részt vett a könyvtári programokban, valamint a 

helyi, gyermekeknek szóló színházi előadásokon.  

A fent említett 35 rendezvényen kívül számos tagintézmény vett részt egyéb, óvodájukat 

érintő önálló rendezvényeken, melyekről maguk az óvodák számolnak be éves 

tevékenységeik prezentálásában. 

 

VII. „Jó gyakorlatok” 

 

A tanévben két jógyakorlat készült: a Béke Sugárúti Óvoda a „Biztonságos közlekedésre 

nevelés” és az „Élj egészségesen!” témakörökben készítette el jógyakorlatait. 
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VIII. Gyula Város Egyesített Óvodája 2019/2020-as tanévének pályázati 

összesítője 

 

Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sgt-i 

Óvoda 

Ewoldt 

Elíz 

Óvoda 

Galbác

skerti 

Óvoda 

Gyulav

ári 

Óvoda 

Mágoc

si 

Óvoda 

Máriaf

alvai 

Óvoda 

Székhe

ly 

intézm

ény 

1. 

„Magyarország 

legszebb 

konyhakerje „ 

pályázat 

     folyam

atban 

  

2. Lélekmozgató 

Program - Magyar 

Parasport Nap 

pályázata – 

FODISZ  

megren

dezve 

megren

dezve 

   megren

dezve 

megren

dezve 

 

3. Gyurmavilág 

pályázat 

részt 

vett 

       

4. Jobb Veled a 

Világ Alapítvány-

Boldogságóra 

pályázata 

      megval

ósult 

(videók

lipp) 

 

5. XII.Gyulai 

Méz- és 

Mézeskalács 

Fesztivál 

Békés Megyei 

Méhész Egyesület 

rajzpályázata 

„A Méhek 

Titokzatos Élete” 

10 fő 

 

1 

díjazott 

5 fő 

 

0 

díjazott 

9 fő 

 

1 

díjazott 

 10 fő 

 

1 

díjazott 

  9 fő 

 

1 

díjazott 



9 
 

6. Víz Világnapi 

rajzpályázat: 

„Állatok, 

melyeket a 

klímaváltozás 

fenyeget” 

Körös-vidéki 

Vízügyi 

Igazgatóság 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

részt 

vett 

 

 

folyam

atban 

7. A Magyar 

Festészet Napja 

pályázata 

 

részt 

vett 

 

2. díj 

különdí

j 

részt 

vett 

 

különdí

j 

részt 

vett 

 

1. díj 

részt 

vett 

részt 

vett 

 

3.díj 

részt 

vett 

 

különdí

j 

részt 

vett 

 

különdí

j 

részt 

vett 

8. Békés Megyei 

Család 

Esélyteremtő és 

Önkéntes Ház 

(CSEÖH) a 

Békéscsabai 

Család és  

KarrierPONT-tal 

közösen 

„Ünnep a 

családomban” 

8 fő 

 

0 

díjazott 

 7 fő 

 

0 

díjazott 

 8 fő 

 

0 

díjazott 

3 fő 

 

0 

díjazott 

 6 fő 

 

0 

díjazott 

9. Ünnepi rajz és 

esszépályázat 

Nemzetstratégiai 

Kutató Intézet 

„A magyar zászló 

és címer 

megünneplése” 

 4 fő 

 

0 

díjazott 

6 fő 

 

0 

díjazott 

 5 fő 

 

0 

díjazott 

2 fő 

 

0 

díjazott 
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10. Lékó Ilona 

Környezetvédelmi 

Emlékverseny 

pályázata: 

„Erdei 

kirándulás” 

6 fő  

 

0 

díjazott 

 10 fő 

 

0 

díjazott 

   4 fő 

 

0 

díjazott 

8 fő 

 

0 

díjazott  

11. Szív 

Világnapja 

alkalmából a Gál 

Ferenc Főiskola 

Egészség és 

Szociális 

Tudományi Kara 

által kiírt 

pályázat: 

"Tégy szíved 

szerint" 

     10 fő 

 

1 

díjazott 

  

12. Körösök 

Völgye Natúrpark 

Egyesület által 

rajzpályázata 

"Vegyél helyit, 

egyél helyit" 

     5 fő 

 

1 

díjazott 

  

13. Karácsony 

János Katolikus 

Általános Iskola 

által kiírt 

rajzpályázat: 

"Noé bárkája" 

 7 fő 

 

4 

díjazott 

   2 fő 

 

1 

díjazott 

  



11 
 

14. A Magyar 

Madártani és 

Természetvédelmi 

Egyesület 

rajzpályázata: 

"Erdei 

fülesbagoly" 

     10 fő 

 

folyam

atban 

  

15. „Szolgálnak 

és Védenek- 

Értünk vannak” 

Országos rendőr-

főkapitányság 

centenáriumi 

rajzpályázata 

  1 fő 

 

folyam

atban 

     

16. Békéscsabai 

Jókai Színház 

pályázata - Kiss 

Ottó verseire 

     1 fő 

 

1 

díjazott 

6 fő  

17. ORFK - 

Országos Baleset 

– megelőzési 

Bizottság „Így 

közlekedtek Ti” 

 9 fő 

 

3 

díjazott 

  5 fő  4 fő 6 fő 

18. Maradj 

Otthon Óvodai 

Konzultáció által 

meghirdetetett 

rajzpályázat 

Petőné Vigh 

Katalin 

szervezésében: 

"Együtt lenni jó" 

     1 fő 

 

folyam

atban 
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IX. Értékelés - összegzés 

Valamennyi óvoda összesen 18 pályázaton vett részt. Ez a számadat jóval kevesebb, mint az 

előző évben, de az összehasonlítás nem releváns a kialakult járványügyi helyzet miatt, 

melyben a számok jelentősége elveszett.  

Legtöbb pályázaton a Mágocsi Óvoda vett részt. Őket követi megegyező arányban a Béke 

Sugárúti Óvoda, a Máriafalvai Óvoda, az Ewoldt Elíz Óvoda és a Bajcsy Óvoda. Őket követi 

szintén megegyező arányban a Székhelyintézmény és a Gyulavári Óvoda. Sajnos a többi 

intézménynél jóval kevesebb az idei évben a Galbácskerti Óvoda pályázata.  

A rajzpályázatok továbbra is magas arányban vezetik az intézményi pályázatok megoszlását. 

Részvételünk 18 rajzpályázaton történt, míg az egyéb pályázatok számát az idei évben 

hatalmas csökkenés jellemezte ismét (mindösszesen 4). Ezt a járványügyi helyzet csak 

részben indokolja. Valójában minden évben változó ez a számadat, s bár az előző tanévben 

igen magasra emelkedett, előtte is, s most is a kedvező lehetőségek hiánya miatt nem áll 

módunkban az intézményeknek pályázni. Évek óta nem találunk a pedagógusok 

továbbképzéseire, beiskolázásaira, eszközigényre, kültéri, beltéri játékok vásárlására, 

táboroztatásra, stb. megfelelő pályázatokat. Előfordulnak olyan kedvező ajánlatok is, 

melyeknek a feltételeit nem tudjuk megvalósítani. (Pl. „Boldogságprogram”, melynek 

feltétele olyan szakmai továbbképzés, mely költsége egyéni finanszírozású.) 

A márciusban országszerte kialakult váratlan járványhelyzet alapjaiban megváltoztatta eddigi 

pedagógiai munkánkat, tevékenységeinket. Céljaink, feladataink átalakultak, 

alkalmazkodtunk a digitális világ lehetőségeihez. Valamennyi tervezett rendezvényünk 

meghiúsult. A pályázatok „óvodai jellege” szintén változott abban, hogy az adott lehetőséget 

online eljuttattuk a szülők számára, melyeken a gyermekek egyénileg vehettek részt. 

A munkaközösség tagjai online programokat kerestek, melyeket szintén eljuttattak az adott 

célcsoportokhoz. Ilyenek voltak például az gyermekeknek szóló online koncertek, a 

bábszínházi, színházi előadások. 

„Megváltozott a világ. Most minden más, mint azelőtt volt. És ez így is marad, soha többé 

nem térünk vissza oda, ahonnan elindulunk.” (Agatha Christie) 

Egyrészt valóban igen, másrészt minden igyekezetünkkel igyekszünk visszatérni a 

gyermekeket támogató programokhoz, az érték adó és értékeket megtartó rendezvényekhez. 
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A munkaközösség munkáját és kapcsolattartását folyamatosan nehezítette, hogy az Egyesített 

Óvoda havi megbeszélésein – a korábbi évekkel ellentétben – az idei évben a munkaközösség 

képviseletének nem volt helye.  

A munkaközösség a tervezett megbeszéléseket hiánytalanul megtartotta, a megbeszéléseken a 

tagok egész tanévben szinte 100%-os előfordultsággal vettek részt. Valamennyi 

rendezvényen, minden alkalommal képviseltette magát munkaközösségünk. A határidők 

betartása maximálisan megtörtént. A munkaközösség valamennyi kitűzött feladata 

megvalósult 2020 márciusáig.  

Köszönöm támogató és segítő, aktív munkáját a munkaközösségnek! 

 

 

Gyula, 2020. május 15.                                                                 Bajóné Aradszky Anett 

                                                                                                       munkaközösség vezető 
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Gyula Város Egyesített Óvodájában, ötödik éve működik az önértékelés és az önértékelést 

támogató munkacsoport. Létszáma 8 fő.  

Tagjai: Enyediné Nagy Krisztina, Néma Erika, Pertovszki Eszter, Nagy Attiláné, Gondáné 

Csontos Éva, Szabóné Arató Klára, Bota Flóra Tímea, Makráné Gombkötő Zita  

 

2019. szeptemberében a munkacsoport tagjai megbeszélték az éves munkatervüket, majd 

intézményvezetői jóváhagyás után minden kolléga számára ismertetve lett a munkaterv 

tartalma, valamint megfogalmazásra kerültek a pedagógiai munka ellenőrzésének kiemelt 

területei. 

 
Munkatervünk  tartalmazza: 

 

- az intézményvezetői látogatásban részt vevő pedagógusok és az őket látogatók 

névsorát, valamint a látogatás időpontját. 

 

Intézményvezetői 

látogatásban részt vevő 

pedagógusok: 

Intézményvezetői látogatásban részt 

vevő pedagógusokat látogatók névsora: 

Látogatás 

időpontja: 

1. Szűcs Melinda Bettina Dr. Becseiné Lock Gabriella, Szabóné 

Arató Klára, Nagy Attiláné 

2019. november 7. 

2. Nagy Bálint Judit Dr. Becseiné Lock Gabriella, Szabóné 

Arató Klára, Nagy Attiláné 

2019. november 14. 

3. Izsó Diána Dr. Becseiné Lock Gabriella, Szilágyi 

Ferencné, Makráné Gombkötő Zita 

2019. november 21. 

4. Kériné Oláh Mária Dr. Becseiné Lock Gabriella, Makráné 

Gombkötő Zita, Budai Szűcs Éva 

2019. november 28. 

5. Lehoczki Katalin Dr. Becseiné Lock Gabriella, Szilágyi 

Ferencné, Dr. Király Éva 

2019. december 12. 

6. Kardos Kitti Katalin Dr. Becseiné Lock Gabriella, Makráné 

Gombkötő Zita, Dr. Király Éva 

2020. január 16. 

7. Séner Anikó Dr. Becseiné Lock Gabriella, Szabóné 

Arató Klára, Nagy Attiláné 

2020. január 23. 

8. Benkőné Bada Szilvia Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Petrovszki Eszter, Makráné Gombkötő 

Zita 

2020. február 11.  

 

- intézményvezetői látogatásra szükséges dokumentumok listáját (csoportprofil, 

tematikus terv, foglalkozási terv, tevékenység terv, az adott időszakban a 

nevelőmunka, játék…. ped. önértékelése dokumentum 7 sz. melléklete, látogatás 

végeztével csatolandó a dokumentumokhoz a reflexió) 
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- pedagógus, vezető, intézményi önértékelés módszerét, gyakoriságát, érintettek 

körét, felelősöket, dátumokat. 

- munkaközösség tagjainak éves feladatait 

 

A pedagógiai munka ellenőrzésének kiemelt területei: 

- DIFER mérés eredményeinek megtekintése 

- mért eredmények alapján elkészült csoportos fejlesztési tervek megléte 

- differenciálás megvalósítása 

- egyéni és csoportos fejlesztések megvalósításának lehetőségei (ahol van SNI 

gyermek, egyéni fejlesztési tervek megléte) 

- értékelés módszerei, eszközei 

- csoportnapló áttekintése 

 

Önértékelés: 

 

Az év során folyamatosan zajlottak intézményünkben az önértékelések. Pedagógus önértékelés 

esetében már minden Belső Ellenőrzési Munkacsoport Tag tudta, hogy az önértékeléshez 

milyen dokumentációk szükségesek ezen kívül segítették az önértékelés folyamatát. Pedagógus 

önértékeléssel kapcsolatos problémák nem merültek fel az idei évben sem, köszönhetően a 

munkacsoport tagok tájékozottságának, segítőkészségének, tapasztalatainak. 

 

Pedagógus Önértékelését ebben a nevelési évben 7 pedagógus végezte el és töltötte fel az 

Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületre. 1 pedagógusnak még folyamatban van 

a feltöltése. Így a nevelési év végére elmondható, hogy a jelenleg dolgozó 53 fő pedagógusból 

52 elvégezte az önértékelését. 

 

Pedagógus Önértékelésből kimaradt pedagógus: 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella Intézményvezető, Gyula Város Képviselőtestülete határozata 

alapján: – Kötelező 6 óra csoportban eltöltött munka alól felmentette. 

2020. január 01. naptól, nyugdíjba vonulása miatt, felmentési idejét tölti. 

 

 

Vezetői Önértékelését: 2 tagintézmény-vezető végezte el és töltötte fel az informatikai felületre.  

  ( Szilágyi Ferencné, Gugolyáné Marosán Márta) 

 

Intézményi Önértékelést 2 tagintézmény (Béke Sugárúti Óvoda, Galbácskerti Óvoda) végezte 

el. 

 

Mivel Gyula Város Egyesített Óvodájának önértékelése folyamatos, (5 év) ezért az Önértékelési 

kézikönyvben a 4.3.3.1 fejezetben felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások 

közül a vastag betűvel kiemelt intézményi elvárásokat évente vizsgálnia kell a 

munkaközösségnek. 

A hatékony munka érdekében a munkaközösségi tagok két csoportban vizsgálták a kiemelt 

elvárásokat. Ezek rögzítésre is kerültek. 

 

 

Annak érdekében, hogy az egységes intézményi önértékelés esetében reálisan meg tudjuk 

határozni a pedagógusok kiemelkedő és fejlesztendő területeit, minden tagintézmény 
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összesítette a pedagógusok önfejlesztési tervei alapján (pedagógus önértékelés alkalmával 

készül önfejlesztési terv) kiemelkedő és fejlesztendő területeiket. 

 

Munkacsoport a 8 tagintézménytől kapott eredményeket szintén összesítette, így idén továbbra 

is fejlesztendő területként jelent meg: 

- Korszerű IKT eszközök használata a pedagógiai munka során. 

illetve új területként megjelent a: 

- Konfliktusok hatékony kezelése, problémamegoldás módszereinek bővebb 

ismerete. 

 

Munkaközösségünk tagjai összesítették a vezetői önértékelések kiemelkedő és fejlesztendő 

területei is! Fejlesztendő területek a tagintézményekben specifikusan jelentkeztek! 

Egy terület idén is mindkét óvodában is megjelent: 

-  DIFER mérési eredmények hatékony beépítése a nevelési-tanulási folyamatba, 

fejlesztési területek meghatározása. 

 

Természetesen az összesítést elvégeztük az intézményi önértékelések kapcsán is, ahol szintén 

specifikusak voltak a fejlesztendő terültek, de itt is volt összecsengés ( ismételten ugyan az mint 

tavaly)  a : 

- A gyermekek teljesítményének értékelése, DIFER mérési eredmények értékelése, 

elemzése, szakmai tanulságok levonása, és visszacsatolása, felhasználása a 

következő tervezéseknél, beépítése a mindennapi szakmai munkába- területen. 

 

Összesítésként  

Pedagógus önértékelés:  

 

2019/2020 nevelési évben önértékelést végző pedagógusok összesített eredménye 95,14 %. Ez 

az eredmény 0,44 % elmaradást mutat az előző évhez képest, de mindemellett jól látszik, hogy 

továbbra is nagyon szép eredményeket érnek el a pedagógusok! 

 

(2015.-2020.) Gyula Város Egyesített Óvodájában 2020.05.20-án,  

51 pedagógusnak van befejezve az önértékelése, egy pedagógusnak jelenleg folyamatban van! 

Az 51 pedagógus összesített eredménye 96,4 %. 

 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés: 

 

Intézményünkben a 2019-2020-as nevelési évben, több ízben volt kijelölve Tanfelügyeleti 

ellenőrzés. 

 
Pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésre 1 fő óvodapedagógust jelöltek ki.  

- Szűcs Melinda -2020.10.13. (eltörölve) 

 

Vezető tanfelügyeleti ellenőrzésre intézményünkből 2 főt jelöltek ki ebben a nevelési évben 

- Gugolyáné Marosán Márta – 2020.02.25. 

- Szilágyi Ferencné – 2020. 03.31. (eltörölve) 

 

- Dr. Király Éva – 2019.10.08. (2018/2019-es nevelési évben lett kijelölve) 
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Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 2 tagintézményt jelöltek ki ebben a nevelési évben 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Béke Sugárúti Óvoda – 2020.05.08. (elmaradt) 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Galbácskerti Óvoda – 2020.05.15. (elmaradt) 

 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Gyulavári Óvoda 2019.11.26. (2018/2019-es nevelési 

évben lett kijelölve) 

 

A hatékony munka érdekében több alkalommal tartottunk megbeszélést a munkaközösségi 

illetve az érintett tagintézmény-vezető kollégákkal is. Itt megbeszéltük a tanfelügyeleti 

kézikönyvekben leírtakat, tanfelügyeleti ellenőrzéshez szükséges dokumentumok kitöltését az 

ellenőrzés menetét, illetve a munkacsoport tagjainak és tagintézmény-vezetők feladatait az 

ellenőrzés kapcsán! 

 

Ennek tükrében a Vezető önértékelés dokumentumainál: 

- Vezetői önértékelő kérdőív (9 kérdőív) – vezető tölti ki magáról 

- Kollégák részére kérdőív (10 kérdőív) – Intézményvezető esetében minden 

pedagógus tölti – Tagintézmény-vezető esetében 2 kolléga tölti 

- Szülői kérdőív (11 kérdőív) – Tagintézmény-vezető esetében csoportonként 3 

kérdőív 

- Vezetővel készített interjú (12 interjú) – Vezető tölti ki magáról 1 példányban (ha 

szükséges önértékelési munkacsoport segítségével) 

- Vezetőtárssal készített interjú ( 13 interjú) – Tagintézmény-vezető esetében 1 

kolléga 

- Vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú (14 interjú) - Tagintézmény-

vezető esetében az intézményvezető tölti ki. 

- A dokumentumelemzés és megfigyelés szempontjai (15 dok. elemző) - 

Tagintézmény-vezető esetében a tagintézmény-vezető tölti ki, adott tagintézmény 

önértékelési munkacsoport tagjának segítségével. 

 

Intézményi önértékelés dokumentumainál: 

- Nevelőtestületi kérdőív (10 kérdőív) – Minden pedagógus tölti. 

- Szülői kérdőív (11 kérdőív) - Csoportonként 3 kérdőív 

- Intézményi önértékelés során a vezetővel készített interjú (16 interjú) – 

Tagintézmény-vezető tölti ki saját tagintézményéről 

- Intézményi önértékelés során a szülők képviselőivel készített interjú (17 interjú) – 

Csoportonként 2 szülőt kérünk fel 

- Az intézményi önértékelés során a pedagógus képviselőivel készített interjú (18 

interjú) – Munkaközösségi tagok  

- Intézmény átfogó önértékelése. A dokumentumelemzés és megfigyelés szempontjai 

(19 önért. elemző) –Önértékelést Támogató Munkacsoport Tag végzi. 

 

9 tanfelügyeleti (vezetői, intézményi) ellenőrzésből 8 vezetői és 7 intézményi ellenőrzés 

valósult meg eddig. 

Vezetői és Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzések alkalmával, megfogalmazásra kerültek a 

vezető és intézmény kiemelkedő területei, illetve fejesztendő területei. (alapjuk a vezető és 

intézmény önértékeléséhez tartozó kompetenciák). 

Fejlesztendő területekre elkészültek az intézkedési tervek! Az intézkedési tervek 

megvalósulását nyomon követhetjük a későbbiekben, a tagintézmény-vezetők év végi 

beszámolójában. 
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A 2019-2020-as nevelési évben, véleményem szerint a pedagógus önértékelések kapcsán igen 

hatékony munkát végeztek a munkacsoport tagjai, intézményvezető és tagintézmény-vezetők 

egyaránt. Önértékelésünk 5-ik évében, minden (egy folyamatban) jelenleg dolgozó kolléganőnk 

elvégezte az önértékelését. Tanfelügyeleti ellenőrzések, sajnos rajtunk kívülálló okok miatt a 

Covid 19 vírus miatt maradtak el. Az Oktatási Hivatal törölte is az ellenőrzések időpontjait, így 

azok valószínűleg a 2020/2021-es nevelési évben lesznek újra esedékesek.  

Éves munkatervünket figyelembe véve, minden feladatunkat megvalósítottuk! 

 

 

 

Gyula, 2020. 05. 20.         Makráné Gombkötő Zita 

      Önértékelést Támogató Munkacsoport Vezető 
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Az éves beszámolót a Gyula Város Egyesített Óvodája által megfogalmazott 2019/2020 tanévre 

vonatkozó nevelési feladatok, valamint az Önértékelési kézikönyv negyedik javított kiadásában 

meghatározott szempontok alapján készítettem el.  

 

1. Pedagógiai folyamat.  

 

Pedagógiai folyamatunk a Nemzeti Alapprogram, a Gyula Város Egyesített Óvodája Pedagógiai 

Programja és az óvodánk arculatát meghatározó Szorgos Méhecskék Helyi Óvodai Programja 

elveire épül.  

A vezetői pályázatom megszavazásával a kollektíva elfogadta az általam tervezett 

változtatásokat és ennek tükrében valósult meg a 2019/2020 tanév éves munkaterve, mely alapjául 

szolgál a nevelési évnek.   

 

1.1. Tervezés 

 

A tanév megkezdését követően a nevelőtestületben történő változásokból adódóan az új 

reszortfelelősök kijelölése történt meg. Az előző évek eredményeit figyelembe véve tervezték meg 

a pedagógusok munkájukat. A Difer eredményeknek köszönhetően csoportra és gyermekre tudták 

megalkotni fejlesztő foglalkozásaikat.   

Tagintézményünkben a csoportnaplók vezetése a már több éve jól bevált elektronikus formában 

történik. Mindkét csoportban az óvodapedagógusok heti váltásban rögzítik nevelőmunkájuk 

tervezetét a szakmai munkaközösség által meghatározott formai és tartalmi elemeknek 

megfelelően. A pedagógiai szabadság elvárásainak megfelelően maguk választják ki a heti 

témájukat, de mindig törekednek az évszakoknak, ünnepnapoknak megfelelő nevelési feladatokat, 

célokat tűzni gyermekeink elé. Emellett a gyermekek érdeklődési körükre is alapoznak, rugalmasan 

alkalmazkodnak, élnek a gyermekek által kezdeményezett nevelési lehetőségekkel. 

A tematikus tervek elkészítésekor a külső világ tevékeny megismerése az kiinduló pont és e 

köré a témák köré építik fel az egész hetes műveltség tartalmú foglalkozásaikat. Projekt módszer 

alkalmazását figyelhetjük meg a pedagógusok dokumentációjában. A vegyes életkorú csoportok 

sajátosságaiból adódóan a differenciálás módszere folyamatos. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek egyéni fejlesztésüket segítve külön feladatok, egyéni fejlesztési tervek találhatóak a 

dokumentációkban, havi és heti lebontásban. A hely pedagógiai programunknak megfelelően 

minél több lehetőséget biztosítunk a tapasztalat útján történő tanulás lehetőségének. Az 

anyaggyűjtés az évszakoknak megfelelő, naprakész és jól áttekinthető, precíz mindkét csoport 

dokumentációjában.   

A kialakuló helyzethez alkalmazkodva a pedagógusok heti terveket készítettek a gyermekek 

számára, amelyeket online küldtünk el a szülőknek ezzel is segítve az otthoni fejlesztést, a szakmai 

munkaközösség által elvárt szempontrendszereknek megfelelően. A gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjüket figyelembevétele mellet a pedagógusok törekedtek arra, hogy olyan játékokat, 
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feladatokat ajánljanak a szülőknek, amely otthonukban is megvalósítható, a szükséges eszközök 

otthonukban is rendelkezésükre állnak. 

 

1.2. Megvalósítás 

 

Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósítását sajnos a veszélyhelyzet kissé 

megnehezítette. Sajnálatosan a március 15. utáni tervezett programjainkat nem tudtuk 

megvalósítani. A nevelési oktatási céljainknak megvalósítása a szülőkre hárult, amelyet mi online 

formában tudtunk csak segíteni.  

A március 15. előtti programjaink, céljaink megvalósításában sikeresnek bizonyult a 

pedagógusok együttműködése.  

 

1.3. Ellenőrzés 

 

A gyermeki fejlődés ellenőrzése érdekében pedagógusaink többféle módszert alkalmaznak. A 

Goodenought-féle emberrajz ábrázolás, a fejlődésmérő napló, DIOO gép és a Difer mérési 

eszközök alkalmazásával tárják fel a gyermekek fejlettségi szintjét. A négy módszer kőzül a leg 

reálisabb képet a Difer mérési eredményeiből nyerik pedagógusaink. Az idei nevelési évben 

novemberében elkészültek a 4-5 évesek mérésével, a tanköteles korú gyermekeinknél januárban 

tették meg ugyanezt.  

A veszélyhelyzetből adódóan az idei nevelési évben csak két óvodapedagógusnak valósult meg 

sikeresen a belső ellenőrzése. Egy pedagógusnak sajnos el kellett halasztani a látogatását. A 

megvalósuló látogatásoka alkalmával minden az önértékelési csoport által meghatározott 

szempontok alapján történt. Az egységesen alkalmazott önértékelési jegyzőkönyv szempontjai 

alapján meghatározásra kerültek a fejlesztendő és kiemelkedő területek mindkét pedagógusnál.  

  

Fejlesztendő területek: 

  - Gyermeki önértékelés fejlesztése. 

  - Idővel való gazdálkodás.  

 

Kiemelkedő területek:  

  - Egyéni képességek figyelembevétele, differenciálás.  

  - Projekt módszer ismerete, alkalmazása.  

  

 Az idei tanévben intézményünkben a pedagógiai munkára vonatkozóan külső szakember 

által végzett ellenőrzés nem történt.  

Az általam végzett csoportlátogatások, pedagógus ellenőrzések előre megbeszélt időpontban 

történtek mely kiterjedtek az alábbi területekre:  

- Csoportnapló ellenőrzése 

- Tematikus terv ellenőrzése 
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- Az eredményekre való tekintettel történő tervezés ellenőrzés  

- Pedagógus által kiválasztott két műveltségterületre kiterjedő foglalkozási terv ellenőrzése 

- Látogatás utáni reflektálás  

 

A pedagógiai dokumentációkkal kapcsolatos ellenőrzések, mulasztási napló, fejlődésmérő 

napló folyamatosak voltak, kisebb korrigálásokra volt csak szükség. A sok éves tapasztalat 

megfigyelhető a dokumentált munkában is, megfelelően használják a pedagógus kompetenciákat. 

Az online oktatás során folyamatosan ellenőriztem a szülőknek kiküldendő anyagokat és az 

online segítség nyújtás meglétét egy zárt facebook csoporton belül.    

 A nevelést segítő munkatársak esetében egy alkalommal történt külsős szakember által 

történő ellenőrzés, amely sikeren lezajlott, hiányosságot nem jeleztek irányunkban. Az én 

részemről, mint tagintézmény vezető a dajkák munkájának ellenőrzése folyamatosan történt, 

különös tekintettel a veszélyhelyzet bekövetkeztével történő fertőtlenítési munkáltokra 

vonatkozón.  

A tanév alatt tett spontán látogatások során felmerültek apróbb mulasztások a karbantartási 

munkálatokat végző kollegánk vonatkozásában. A rábízott napi feladatokat nem, vagy rézben 

végezte el. Jelzéssel éltem irányába, illetve a vezetőségi irányába is megtettem ezt a lépést.  

Továbbá megtörtént az óvoda udvari játékainak ellenőrzése, mely során megállapítottuk, hogy 

az udvari babaház nem biztonságos, ezért lebontásra került. Az udvaron található többi játék 

megfelel az előírásoknak melyről jegyzőkönyv is készült. A karbantartó heti és havi lebontásban 

ellenőrzi az épület levegőztető rendszerének szűrőét, a menekülési útvonalat jelző lámpákat.  

A katasztrófa védelem által végzett külső ellenőrzésnek mindkét épületünk megfelelt.  

 

1.4. Tapasztalatok a csoportlátogatások során  

 

Az előre tervezett csoportlátogatás során a pedagógusok írásos dokumentációja az útmutató 

szempontjainak figyelembevételével készült el.  

A pedagógusok szakmailag jól felkészültek, ismerik a csoportjukba járó gyermekek 

személyiségét és ehhez viszonyítva tervezték meg a napjukat. Mindkét esetben minőségi, fejlesztő 

hatású foglalkozásokat figyelhettem meg. A nevelést segítők és a pedagógus közti kapcsolat 

megfelelőnek bizonyult. Mindkét pedagógus személyisége a gyermekcsoportnak megfelelő, 

határozott, de mégis anyáskodó és a gyermekek irányába szeretetet sugárzó. A látogatások során 

hospitálási napló készült melyben az adott helyzetekre, szituációkra reagálva megtalálhatóak a 

feljegyzéseim. A jegyzőkönyv és a látogatás dokumentumai a pedagógusok önértékelési 

dokumentációjában megtalálható.  

Szeretném megemlíteni a spontán csoportokba történő látogatásaimat, mely során minden egyes 

alkalommal azt tapasztaltam, hogy a pedagógusok a gyermekcsoport figyelmének központjában 

helyezkednek el és fejlesztő hatású játékokat, foglalkozásokat tartanak. Öröm a csoportokba 

bemenni mert minden alkalommal történik a gyermekek számára érdekes dolog.  
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1.5.  Értékelés  

 

A pedagógusok részéről a gyermeki fejlődés nyomon követhető a fejlődésmérő napló, a 

Goodenought-féle emberrajz elemzése, a DIOO program és a Difer mérési eredmények alapján. A 

legpontosabb értékelést a Difer mérés eredményeiből kapják a pedagógusok és a szülők. 

Pedagógusaink minden héten kapnak egy diagrammot, melyben a gyermekek átlag  

teljesítményeiről tájékozódhatnak. Külön azért nem szeretném kiemelni a program eredményeit, 

mert a program saját alkalmazáson belül fejleszti a gyermekeket játékos módon, a pedagógus 

személye csak a felügyelethez szükséges.  

A diagrammokon jól megfigyelhetőek a tagintézményünk  átlagának eredményei. Kiemelt 

fejlesztési feladatunk, az egyén fejlesztések mellett a 4-5 éves korosztálynál az írásmozgás 

koordináció és az elemi számolási készség fejlesztése. Sajnos ez a terült évek óta elmaradást mutat 

ennél a korosztálynál. A pedagógusaink már elkezdték az erre irányuló fejlesztéseket 

gyermekeinknél.  

Az 5-6-7 éves korosztály kiemelkedően jó teljesítményt ért el a fejlődésben. A diagrammon az 

is megfigyelhető, hogy saját önmagukhoz képest is mennyit fejlődtek. Az országos átlaghoz 

viszonyítva mind a 7 részképesség területhez mérten jóval magasabb fejlődési szintet értek el. Ezek 

az eredmények azt tükrözik, hogy a pedagógusok tudatosan tervezik az eredményekre alapozva a 

fejlesztéseket.  
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Novemberben minden szülő részt vett fogadóórán, mely során megkapták a gyermekük 

fejlődéséről a megfelelő tájékoztatást. Sajnos a második féléves tájékoztató elmaradt a 

veszélyhelyzet miatt.  

A pedagógusok dokumentációja minden esetben igényes, naprakész és a szakmaiságukat 

tükrözi, mely a szakmai munkaközösség által meghatározott tartalmi és formai elvárásoknak 

megfelelő. Az ellenőrzések alkalmával figyelembe vettem a kompetenciaterületeket, ezek mentén 

értékeltem a pedagógusokat.  

A gyermekcsoportban végzett munkájuk fejlesztő hatású. A sajátos nevelési igényű gyermekek 

csoportba való beilleszkedését segítik, toleranciát és türelmet tanúsítanak feléjük, a többségi 

gyermekek számára megfelelő példát biztosítva ezáltal.  

A dajka nénik amellett, hogy a számukra kijelölt munkát elvégzik, bekapcsolódnak, segítik a 

pedagógusok munkáját a gyermekcsoportban. Kiemelendő az általuk végzett segítő munka, 

amelyet a pedagógusainknak nyújtanak a mindennapok során.  

1.6. Korrekció 

 

A csoportlátogatás után történő megbeszélés alkalmával a pedagógusok reflexióval 

értékelhették önmagukat és én is elmondhattam a saját tapasztalataimat. Ez a fajta együttműködés 

nem csak a látogatott napokra jellemző intézményünkben, hanem a mindennapjainkra is. 

Fontosnak tartjuk a tapasztalatok megosztását, mert ezáltal sokat fejlődhetünk, láthatjuk 

erősségeinket, az esetlegesen fejlesztendő területeinket, mely alapján építhetjük szakmaiságunkat.  

A belső ellenőrzési csoport által összeállított pedagógus önértékelési dokumentációjában 

található foglalkozás megfigyelési jegyzőkönyv alapján minden pedagógus értékelve lett. A 

jegyzőkönyv a személyi anyagokban megtalálható.  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

A legtöbb gyermek számára az óvoda az első közösségi helyszín. Az első naptól kezdve a 

nevelés, fejlesztés mellet a pedagógusok feladata a gyermekek személyiségének és közösségének 

fejlesztése. Személyiségüket csak úgy lehet igazán fejleszteni, ha a pedagógusok megismerik azt 

és pozitív megerősítéssel tudnak hatni rá, ezért nagyon fontos számunkra az egyénre szabott 

differenciálás a mindennapi tevékenységeink során. Integrált intézmény lévén ez különösen igaz a 

közösségfejlesztése szempontjából. A pedagógusok munkáját tükrözi a gyermekeink érzékenysége 

a másság elfogadása iránt. Kis gyermekkorban megtanulják az empátia, tolerancia és türelem 

fontosságát embertársaik iránt.  

2.1. Személyiségfejlesztés 

 

Tagintézményünkbe az újonnan belépő gyermekeknél a mozgásfejlettség megállapítására 

fejlődésmutató lapot használunk, valamint a már említett Goodenought-féle rajzvizsgálatot. Az 

augusztus 31-ig a 4. életévüket betöltött gyermekeknél novemberben, majd az 5. életévüket 
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augusztus 31-ig betöltött gyermekeknél januárban végezzük el a Difer mérést. Ez azért fontos, mert 

a gyermeki fejlődés nyomon követese önmagukhoz mérten valósul meg.  

Óvodánk a fejlesztés érdekében bevezette a DIOO elnevezésű program használatát. A gép 16 

területen egymás után nehezedő feladatokat állít a gyermekek el. Az év folyamán szükségesnek 

láttuk - a hallásfejlesztés érdekében - az iroda helységében elhelyezni a gépet. Jó döntésnek 

bizonyult, mert a gyermekek fejlődésére pozitívan hatott. Kedvelik a játékokat, de az irányító 

felnőttnek oda kell figyelni, hogy ne csak mindig egy területnek a játékaival játszanak, így az 

infokommunikációs eszközök használatát is elsajátítják játék közben.  

A szülők igényei szerint, illetve a pedagógusok javaslata alapján az idei tanévben a népi 

gyermekjátékok-, a modern tánc-, a foci- és az úszás területein segítettük elő a tehetséges 

gyermekek kibontakoztatását.  

Tagintézményünkben integrált nevelés folyik, amely elősegíti a sajátos nevelési igényű, 

beilleszkedési-, tanulási-, magatartásbeli nehézséggel küzdő gyermekek személyiségfejlesztését.  

 

2.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekeink ellátása az idei tanévben az előírásoknak megfelelően 

zajlott. Intézményünkben összesen 9 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk. A 

törvény értelmében a számított létszámnál 2 főként 4 gyermeket, 3 főként 5 gyermeket 

számolhattunk a létszámba. A gyermekeink számára szükség volt logopédusra, mozgásfejlesztő 

szakemberre, autizmus spektrum zavarra specializálódott gyógypedagógusra, 

fejlesztőpedagógusra, szurdopedagógusra.  

A külsős pedagógusok fejlesztései mellet az óvodapedagógusok is nagy hangsúlyt fektetnek a 

fejlesztésekre: a csoportok nagy létszáma és némely gyermek súlyos problémái ellenére is 

törekszenek a legjobb tudásuk szerint nevelni, fejleszteni a gyermekeket.  

 

⮚ Logopédia: 2 óra 

⮚ TSMT/SZIT: 10 óra 

⮚ Gyógypedagógia: 11 óra 

⮚ Szurdopedagógia: 2 óra  

 

2.3. Hátránykompenzáció 

  

Tagintézményünkben a jelenlegi tanévben nem volt hátrányos helyzetű, vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek.  Jól működő gyermekvédelmi hálózat jött létre, melyben külsős 

segítségünk az óvodai szociális segítő és a Gyermekjóléti szolgálat. Sajnos ebben a nevelési évben 

egy alkalommal jelzéssel kellett élnünk a szolgálat irányába. A gyermeket nevelő apa feltehetően 

bűncselekményt követett el a gyermek nevelő környezetében, melynek tudomásunkra jutása után 

kötelesek voltunk jelzéssel élni. A gyermek azóta elköltözött családjával, nem jár az 

intézményünkbe.  
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2.4. Óvodai pszichológus értékelése 

 

A 2019/2020 tanévben különösen nagy szerepet játszott a gyermekek és a családok életének 

segítésében az óvodai pszichológusnak. A családok nagyon együttműködőnek bizonyultak: 

megfogadták a pedagógusok tanácsát, ha segítségre volt szükségük, több alkalommal kértek 

segítséget a problémák megoldására.  

Sajnos egyes családokban olyan súlyos tragédiák történtek, amelyek feldolgozásában szükség 

volt a pszichológus segítségére. A pedagógusok is igénybe vették szakmai segítségadást azért, hogy 

segíthessék a gyermekeket a gyász feldolgozásában. A pszichológus által irányított csoportos 

foglalkozás szükségszerű lett volna, de a veszélyhelyzet bekövetkeztével ez sajnos nem 

valósulhatott meg. A szakember heti szinten nyújtott telefonos segítséget a felmerülő problémák 

lehetséges megoldásában pedagógusaink számára. A gyermekek aktuális állapotáról tájékoztattuk 

egymást, mind az ő óráin történtekről, mind pedig az óvodai csoportban való viselkedésükről. 

Egyéni foglalkozásra 5 gyermekünk járt.  

 

2.5. Pedagógiai szakszolgálat  

 

Szeptembertől a pedagógiai szakszolgálat megkezdte munkáját, a tanköteles korú gyermekek 

őszi szűrése is megtörtént. A feltárt eredmények alapján megkezdték a csoportos foglalkozásokat, 

3 gyermek diszlexia prevenciós foglalkozáson, 3 gyermek logopédiai foglalkozáson vett részt. 

További vizsgálatot javasoltak 3 gyermeknél, akiknél az eredmények alapján megállapították a 

beilleszkedési-, a tanulási- és a magatartási nehézségeket. Beilleszkedési, valamint tanulási 

nehézséggel 6 gyermekünk küzd.   

Diszlexia prevenciós: 1 Fő 

Szenzomotoros fejlesztés: 6 Fő 

Képességfejlesztés: 2 Fő 

Gyógypedagógia fejlesztés: 2 Fő 

Beszédfejlesztés: 1 Fő 

Logopédiai foglalkozás: 2 Fő 

 

2.6.   Szociális segítő  

 

Az idei nevelési évben óvodánk személyi feltételei új szociális segítővel bővültek. Feladata a 

gyermekek szociális hátterének felderítése és problémák esetén segítése volt. A tanév elején sokat 

segített a gyermekcsoportnak a gyász feldolgozásában, majd a későbbiek során az agresszió 
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kezelésében segédkezett. Báb előadást tartott az agresszió feldolgozásának témájában. Részt vett 

nyitott óvodai rendezvényeinken, melyek során a szülőkkel is megismerkedhetett, így 

eredményesebb szociális képet kapott a családokról. Konzultált szülőkkel problémáikról és 

különböző stratégiákat ajánlott fel azok leküzdésére. Egy alkalommal élnünk kellett a 

Gyermekjóléti szolgálat irányába jelzéssel, mely során az intézményünk dokumentációs 

munkájában segített, a szolgálatnak pedig a gyermeki anamnézist segítette az óvodai élet 

tapasztalatai alapján.  

 

2.7.Közösségfejlesztés 

 

A 2019/2020 nevelési évben a Difer mérés eredménye alapján a tapasztalati következtetés és a 

tapasztalati összefüggés megértéséhez szükséges mesélés, verselés művészeti területe lett a kiemelt 

nevelési feladatunk. A témához kapcsolódóan óvodánk nevelőtestülete meseterápiás foglalkozáson 

vett részt. Az újonnan alakult testületünk részére nagyon tanulságos volt, egymás megismerését 

elősegítette, közelebb hozta egymáshoz az embereket. Célunk a csapatépítés és a szakmai 

fejlődésünk volt, amely sikeresen megvalósult.  

A Szülőkkel történő közösségfejlesztés a nyitott programjaink alkalmával valósult meg. A 

munkatervben meghatározott nyílt napjaink egy része valósulhatott meg. E pár alkalom a Nagyi 

pite party, az Adventi barkács délután, a Városi adventi vásár, a délutáni szülők által megtartott 

meseolvasás, a Kiszebáb égetése mind azt a célt szolgálták, hogy a szülők is érzékeljek, hogy 

hasznos tagjaik óvodánknak és az óvodában történő pedagógiai munkába is jobban 

beleláthassanak. Rendezvényeinkkel a kitűzött célunkat, feladatunkat elértük. Óvodánkban a szülői 

közösség munkája a gyermekek és az óvoda megfelelő fejlődését biztosítja.  

 

3. Eredmények 

 

Az intézményben folyó nevelő- oktató munka során szükséges annak vizsgálata, hogy a 

pedagógiai programban, a munkatervben és a helyi arculatban megfogalmazott célok elérése reális-

e az elért eredmények alapján. A vizsgálat során kapott eredmények alapján információt kapunk 

arról, hogy a pedagógiai folyamatokban, illetve a szervezeti működésben milyen irányú 

fejlesztésre, változtatásra van szükség a  kitűzött cél elérése érdekében.  
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3.1.Tagintézmény által elért eredmények az idei tanévben  

 

3.1.1. Létszámadatok   

 

Számított létszám alapján:  

2019. október 01. statisztikai létszám:    51 fő 

2020. május 31. létszám:      53 fő  

 

A beiratkozó gyermekek létszáma indokolta a jegyző irányába tett létszám túllépési engedély 

kérelmezését. Így a megengedett 50 fő helyet a nevelési évet 51 fővel kezdtük meg. Évközben 

folyamatosan változat az adatok, 4 gyermekünk költözés miatt kiiratkozott óvodánkból 2 gyermek 

évközben érkezett óvodánkba és a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma is folyamatosan 

változott. A változások bekövetkeztével 53 gyermekkel zárjuk az idei nevelési évet.  

 

3.1.2.Beiskolázási adatok  

 

A 2019/2020 tanévben a tanköteles korú gyermekek beiskoláztatásra vonatkozó törvények 

megváltoztak.  

Törvényi hivatkozás:  

2011. évi CXC. tv. 45.§ (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 

életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 

kezdődik. 

A törvény 2020. január 1. napján került hatályban, amely nagyban megnehezítette a pedagógiai 

szakszolgálatok munkáját. A szülőknek tudomásul kellett venniük, hogy amennyien kérnek 

vizsgálatot és a szakszolgálat a vizsgálat eredménye alapján nem találja indokoltnak, hogy 

gyermeke további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt akkor megkell kezdenie szeptember 

elsejétől az iskolai neveltetését.  

Az új jogszabályok értelmében 2 gyermek esetében látta a szülő szükségesnek a kérelem 

benyújtását. Erre nem volt szükség mert egy gyermek sajátos nevelési igényű felülvizsgálata 

alkalmával, a másik gyermek beilleszkedési, tanulási magtartás nehézséggel küzdő vizsgálat során 

a vizsgálatot végző pedagógusok indokoltnak látták a további egy évig történő óvodai nevelését, 

így még egy tanévig óvodai nevelésben vehetnek részt.  

(Az adatokban eltérés figyelhető meg az óvodában maradt gyermekeinknél, mert az egyik 

gyermek tanév közben elköltözött, nem jár már az óvodánkba.)  
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Tanköteles korú gyermek:  8 fő 

Iskolába ment:   7 fő  

Óvodában maradt:   1 fő 

 

3.1.3.Rajzversenyek  

● Festészeti pályázat – Gyulai Városszépítők és Környezetvédők rajzpályázata „Őszi levél” 

2-dik helyezést ért el a Pillangó csoportunk és külön díjasok lettek a Katica csoportosaink 

● Békés Megyei Méhész Egyesület rajzpályázata 10 gyerek rajzpályázatát küldtük be 1 

gyermekünk díjazott lett 

● Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház a Békéscsabai Család Karrier Pont-

tal közös rajzpályázata „Ünnep a családunkban” 8 gyerek rajzpályázatát küldtük be 

● Lékó Ilona emlék rajzpályázata „Erdei kirándulás” – 6 gyerek pályázatát küldtük be 

●  Víz Világnapi Rajzpályázat - 2 csoport rajzpályázatát küldtük be 

 

A veszélyhelyzet kihirdetése után is online elküldtük a szülők részére a rajzpályázati 

lehetőségeket. Egyenlőre a jelentkezésekről és az eredményességéről nem kaptunk visszajelzést.  

 

3.1.4.Tehetséggondozó foglalkozás 

 

Pedagógiai szakszolgálat vizsgálatai alapján tagintézményünkben az idei évben nem volt általuk 

irányított tehetséggondozó foglalkozás. Külsős szakemberek általa irányított tehetséggondozó 

foglalkozások a szülők igényei szerint lettek megszerezve.  

● Vízhez szoktatás: 5 fő 

● Színházi előadás: 7 fő 

● Nép gyermekjátékok: 15 Fő 

● Modern tánc: 9 Fő 

● Láb torna:  

● Ovi foci: 9 Fő  

● Hittoktatás 

 

3.1.5.Gyermekrendezvények, programok  

● Nagyi pite party 

● Magyar Népmese napja  

● Papírgyűjtés 

● Szőlő szüret 

● Kacagó Bábszínház 

● Mézes reggeli 
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● Adventi barkács délután  

● Mikulás ünnepség 

● Lucázás 

● Luca napi műsor a Napfény Napközi otthonban  

● Fenyő ünnep 

● Tick-tack Bábszínház előadása 

● Városi foci bajnokság 

● Lélekmozgató program 

● Farsang, télkergetés 

● Nőnapi köszöntés 

● Játszóház 

● Színházi előadásokon való részvétel 

Online programok, rendezvények:  

⮚ Víz világnapja 

⮚ Autizmus világnapja 

⮚ Húsvét 

⮚ Föld napja 

⮚ Méhek világnapja 

⮚ Anyák napja 

⮚ Egyenruhás hét 

⮚ Gyereknap  

 

Városi rendezvényeken való részvétel:  

⮚ Családi piknik 

⮚ Autómentes világnap 

⮚ Grimm- mese kiállítás 

⮚ Október 6. megemlékezés 

⮚ Babaruha program 5 éves születésnapi rendezvénye 

⮚ Könyv hét  

⮚ Városi adventi vásár 

 

3.1.6.Pályázatok, együttműködések 

 

- Gyurmavilág pályázat 36 kg/10 színű gyurmacsomag 

- Lélekmozgató óvodai-iskolai program – Magyar Para sport Napja 

- Továbbiakban pályázatot nyújtunk be Gyula Város Önkormányzata által meghirdetett 

legszebb konyhakert címért.  
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3.1.7.Egyéb 

 

Óvodánkat támogató alapítvány, az Újvári Ovisokért Alapítvány 2 alkalommal nyújtott be 

pályázatot. Első pályázatunkkal váró listára kerültünk, a második pályázatot elutasították.  

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködések 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája ként a tagintézmények közti együttműködés, 

információáramlás középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, mely alappillére a 

pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A nyolc tagintéményben munkaközösségek 

működnek, mely tagintézményenként rendelkezik ez taggal.  

Az idei nevelési évben négy munkaközösség működött, tagintézményünk 4 kolleganője vett 

részt a megbeszéléseken, adta át az információt a többieknek. Ez a rendszer jól bevált, sikeresen 

működik az információ áramlása ezzel a módszerrel.  

A veszélyhelyzet fennállását követően online tartottuk a kapcsolatot egymás közt. A 

nevelőtestületi értekezleteket videochat segítségével tartottuk meg. A gyermekek számára a 

foglalkozások online lettek elküldve, pár alkalommal a pedagógusok videóval kedveskedtek 

számukra.  

 

4.1.Kiemelt nevelési feladataink  

 

A 2019/2020 nevelési évben a Difer mérés eredménye alapján a Tapasztalati következtetés és a 

Tapasztalati összefüggés megértéséhez szükséges Mesélés, verselmés művészeti területe lett a 

kiemelte nevelési feladatunk. Napjainkban  

 

4.2.Szakmai találkozó 

 

Tagintézményünkben integrált neveléssel segítjük a sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelését, fejlesztését. Pedagógusaink szakmai fejlődésük érdekében törekednek a speciális 

nevelést igénylő gyermekek fejlődése érdekében e területen történő továbbképzéseken való 

részvétel. Kapcsolatban állunk külsős intézményekkel amelyek szegregáltan nevelik a 

gyermekeket. Gyógypedagógusiak tapasztalataikkal sokat segítenek az intézményünkön belül 

felmerülő feladatok megoldásában. Egyre nagyobb számban nevelődnek nálunk autizmus 

spektrum zavarral küzdő gyermekek. Az idei nevelési évben szám szerint öt gyermekünk 

diagnózisában szerepelt autizmus spektrum zavar. Óvodapedagógusként nem rendelkezünk 

gyógypedagógiai képesítéssel, mely az ilyen típusú gyermeki problémák fejlesztését segítené elő, 

ezért törekszünk a témával kapcsolatos továbbképzésen részt venni.  

⮚ Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett 

továbbképzés, Találkozás az autizmussal. 
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⮚ IKER I továbbképzésen az egész nevelőtestületünk részt vett.  

⮚ Sakk játszótér jó gyakorlatának bemutatásán való részvétel.  

⮚ Nemzeti Pedagógus Kar által szervezett találkozón való részvétel.  

⮚ Pedagógus szakszolgálat által szervezett, a tankötelezettségre vonatkozó új jogszabályokról 

tartandó tájékoztatáson való részvétel.  

⮚ Békéscsabai POK által szervezett értekezleten való részvétel.  

⮚ Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett 

továbbképzés, Én és a világ, én és a másik.  

⮚ Mini Akadémia programján való részvétel.  

 

Sajnos a veszélyhelyzet kialakulása miatt március követő továbbképzéseken nem tudtunk részt 

venni.  

 

5. Intézményűnk külső kapcsolatai  

 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai 

élet alatt, és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek éltében. A 

kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladathoz és a szükséglethez. A kapcsolatok 

kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező, ezért- lehetőségei szerint- 

törekszik a szakmai kapcsolatok kialakítására a Kárpát-medence magyar nyelvű külhoni 

intézményeivel.  

● Kapcsolataink:  

● Család  

● Bölcsőde  

● Pedagógiai szakszolgálat intézményei  

● Közművelődési intézmények  

● Gyermekjóléti szolgálat és CSSK  

● Egészségügyi intézmények  

● Iskolák  

● Fenntartó  

● Körzeti Képviselő 

● Pedagógiai szakmai szolgáltató  

● Médiák  
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6. Pedagógiai munka feltételei  

6.1. Tárgyi feltételeink  

 

Tárgyi eszközeink bővítése folyamatos. Óvodánk tárgyi eszközeinek beszerzését a fenntartónak, 

a körzeti képviselőnknek,  a szülői munkaközösségnek és az óvodánkat támogató alapítványnak 

köszönhetjük.  

Fenntartói támogatásból az idei nevelési évben beszerzésre került:  

⮚ 30 darab lapostányér 

⮚ 30 darab mélytányér 

⮚ 30 darab kistányér 

⮚ 12 darab ételmintás üveg 

⮚ 1 darab létra 

⮚ 2 darab levegő szűrők 

 

Körzeti képviselő által nyújtott támogatások:  

⮚ Falfesték  

⮚ Udvari virágok  

⮚ Konyhakerthez szükséges eszközök 

 

Szülők által nyújtott támogatások:  

⮚ Karácsonyi ajándékok 

⮚ A gyermekek mindennapi tevékenyéghez szükséges vizuális eszközök  

⮚ Fűmag 

⮚ Palánták, növények 

 

Alapítvány által nyújtott támogatás:  

⮚ Nyomtató patronok 

 

6.2.A óvodai nevelés objektív feltételei  

 

 az óvoda épülete, udvara, környezete, 

 az óvoda belső berendezése, 

 az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége, 

 esztétikus környezet kialakítása. 
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6.3.Óvodánk épülete 

 

Óvodánk otthonos, a csoportszobák tágasak, harmonikusan berendezettek, a gyermeki 

igényeknek megfelelően. Törekszünk a kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső 

környezet kialakítására. Árnyékot adó, lombos fák biztosítják a gyermekek számára a nyári 

melegben az árnyékolást. Udvari játékeszközeinket folyamatosan bővítjük.  

A nevelési év megkezdését megelőzően a körzeti képviselőnk jóvoltából megtörtént a 

tornaszoba felújítása. A tető szerkezetének egészét és a nyílászárókat kicserélték. A főépület a 

2016-os felújításának köszönhetően kisebb karbantartási feladatokat igényelt. A belső levegőztető 

rendszer éves szűrőcseréje megtörtént. A bezárás után kihasználtuk a lehetőséget és a tisztasági 

festést is elvégeztük a teljes épületen belül.  

Az óvoda udvarának karbantartási munkálatai most kezdődnek el. Kialakításra kerül egy 

gyógynövényes kert, egy sziklakert, egy bogárhotel és reményeink szerint egy konyhakert is. 

Terveink között szerepel a járda felújíttatása és az udvar újra füvesítése.  

 

6.4.Személyi feltételek  

 

Az óvodai nevelés minőségét és sikerességét alapvetően az óvoda személyi feltételei határozzák 

meg. Tagintézményünkben a teljes nyitvatartási idő alatt szakképzett óvodapedagógusok 

foglalkoznak a gyermekeinkkel. Személyi változás nem történt, három óvodapedagógus, két dajka, 

egy tagintézmény- vezető látja el a mindennapi feladatokat intézményünkben.  

Pedagógus előmeneteli rendszer alapján:  

⮚ Pedagógus II. fokozatban 2 fő 

⮚ Pedagógus I fokozatban 2 fő  

 

6.5.Helyettesek, tagintézmény- vezetők  

 

 Az idei nevelési évben mindössze egy alkalommal volt szükség egy pedagógus kollegánk 

egyheti távollétét ellátni helyettesítéssel, melyet belső helyettesítéssel oldottunk meg.  

 Tagintézmény- vezetői helyettesítésemet Mohai Tiborné kolleganőmre bíztam, 

távollétemben ő felelős óvodánk megfelelő működéséért.  

  

6.6.Óvodapedagógusok  

 

Tagintézményünkben dolgozó óvodapedagógusok nevelési filozófiájára a gyermekközpontúság 

jellemző. Két vegyes életkorú csoportból adódóan arra törekszünk, hogy a gyermeki 

személyiségekben rejlő lehetőségeket a legjobb módszerekkel segítsük. Az integrált intézményből 

adódóan a legfontosabb pedagógiai módszerünk a differenciálás. A gyermeki problémák 

súlyossága ellenére megfelelő fejlesztő környezetet biztosítunk gyermekeink számára. 
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 Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek egészséges, érzelmileg biztonságot nyújtó, 

aktív, cselekvésre ösztönző légkörben nevelkedjenek.   

6.7.Óvodai nevelést segítők  

 

A szakképzett dajkák fő feladata a környezet tisztán és rendben tartása, az egészséges környezet 

megteremtése, konyhai teendők, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. A HACCP rendszert, az 

adatlapokat, a műszaknaplót, a gépkönyvet naprakészen vezették, a tisztítószert hatékonyan 

osztották be, rendelésüket mindig időben megtették.  

Az elvégzendő feladatok mellett a pedagógusok munkájába is besegítenek. Gyermekszerető, 

gondoskodó, megnyugtató személyiségükkel fontos szerepet töltenek be a gyermeki 

személyiségfejlődésben. A  szülőkkel megfelelően kommunikálnak, tisztelik egymást.  

Mindezek mellet szeretném kiemelni és megköszönni a munkájukat amelyet a veszélyhelyzet 

megléte óta tanúsítanak. Az intézmény napi többszöri fertőtlenítése mellett folyamatosan 

fertőtlenítik a használatban lévő eszközöket, biztosítják a gyermekek étel kiosztását, gondoskodnak 

a bent lévő gyermekek megfelelő higiéniai állapotáról. 

A karbantartási munkálatokat a Gyulavári Óvoda tagintézmény vezetőjével együttműködve 

valósítjuk meg. A két tagintézményben egy közös karbantartó látja el a szükséges munkákat.  

 

7. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés 

 

Az Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja megfelel a jelenlegi törvényi elvárásoknak és 

koherens az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával. Tervező munkánkban a célok és 

feladatok meghatározása összhangban van a Pedagógiai Programban, valamint a Szorgos 

méhecskék helyi arculatunkban megfogalmazott elvárásokkal. Óvodapedagógusaink a 

módszertani szabadságot megtartva a helyi pedagógiai programban meghatározott céloknak és 

feladatoknak megfelelően végezték munkájukat.  

Intézményünk folyamatosan biztosítja a gyermekek számára a tevékenységekhez szükséges 

eszközöket, időt és helyet a nyugodt kiegyensúlyozott mindennapokhoz. Pedagógusaink minden 

gyermeket egyenlő bánásmódban részesítik. A műveltségi tartalmak mellett biztosítják az 

egészséges életmódra nevelést, a mindennapos testnevelést. Tematikus terveink elkészítésében 

megfigyelhető a komplex, egymásra épülő tevékenységi formák. A negyedévenkénti reflexió segíti 

a pedagógusok munkájának értékelését és a korrekcióját. Pedagógiai munkánkban megfigyelhető 

a nemzeti identitástudat átadása gyermekeink irányába.   
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8. Összegzés 

 

Számomra ez volt az első olyan nevelési év, amelyet tagintézmény- vezetőként töltöttem 

intézményünkben és ez volt az első év, amelyet a Bajcsy- Zsilinszky Úti óvoda nevelőtestületének 

tagjaként éltem meg.  

A kezdetektől fogva a kollegáim elfogadtak és bíztak a munkámban. Törekedtem arra, hogy a 

sikerek érdekében együtt döntsük a felmerülő kérdésekben, ne tekintsenek rám vezetőként, hanem 

inkább társként, akinek számít az ő véleményük is.  

Pedagógiai munkájuk szakmailag jól átgondolt, a csoportban végzett dokumentációjuk 

színvonalas. Az elért eredményeinkből is jól látszik a fejlesztő munkájuk eredményessége.  

A veszélyhelyzet bekövetkeztével mindannyiunk élete megváltozott. A pedagógusok szakmai 

munkája online folytatódott, heti lebontásban ajánlásokat tettek szülők számára a témák 

feldolgozásának sikeressége érdekében. A szülők kezében volt a saját gyermekük fejlesztése.  

A Pedagógiai Programban és az óvodánk munkatervében megfogalmazott céljainkat és 

feladatainkat megvalósítottuk, sikeresen zártuk a 2019/2020 nevelési évet.  

 

 

 

 

 

 

Gyula, 2020. május 20.           Bota Flóra Tímea  

         Tagintézmény- vezető 
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Nyári élet tervezése 

 

2020. június 01-05. Indiánok hete 

2020. június 08-12. Vikingek hete 

2020. június 15-19. Sárkányok hete 

2020. június 22-26. Állatkerti séta 

2020. június 29- július 03. Mancs őrjárat, kutyák hete 

2020. július 06-10. Cirkuszolunk  

2020. július 13-17. Vizi világ 

2020. július 20-24. Óceánok élő világa 

2020. július 27-31. Bolygok közti utazás 

2020. augusztus 3-7. Hét szín világ 

2020. augusztus 10-14.Méhek hete 

2020. augusztus 17-19. Gyógynövények, gyógyteák  

2020. augusztus 24-29. Magyar népmese hete  

 



7. melléklet 

  GYVEÓ Tagintézménye Béke Sugárúti Óvoda 

5700.Gyula, Béke sugárút 53.  

 email:bekeovi53@gmail.com 

 honlap: www.gyulaovoda9.eu 

OM-azonosító: 200918 

 

 

"Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet 

nélkül nem szabad gyermekekkel bánni! " 

Lev Tolsztoj 
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A 2019-2020-as nevelési év kiemelt nevelési feladata volt a 

1. Konfliktus kezelése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő - óvoda 

(óvodapedagógus) között. 

2. Mesepszichológia 

3. További feladatunk volt: A 2018/19-es nevelési évben mért, összesített DIFER 

eredmények alapján  

 az írásmozgás koordinációs képességek,  

 az elemi számolási készség, 

 a tapasztalati következtetés, 

 a tapasztalati összefüggés-megértés fejlesztése. 

 

Tagintézmény vezetőkre vonatkozó év végi értékelés tartalma az Intézményi önértékelés 

alapján történik: 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

 Tervező munkánk során figyelembe vettük a kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramjában, az intézményünk 

Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat és feladatokat, a Szakmai 

Munkaközösség által kollektívával megszavaztatott, intézmény-vezetővel egyeztetett 

éves kiemelt célt és feladatot, a munkatervet, óvodánk arculatát. A munkatársi 

értekezleten megbeszéltek szerint éves ütemtervet készítettünk, melyet egymásra 

épülő tematikustervekre, foglalkozásokra, tevékenységtervekre (játék- és 

munkatevékenységekre) bontva terveztünk meg, s rögzítettünk a csoportnaplókban. 

Figyelembe vettük az adott gyermekcsoport életkori sajátosságait, a gyermekek 

motiválhatóságát, előzetes tapasztalatait, eltérő képességeit. 

 Csoportnaplóink tartalmát számítógépen rögzítjük, melynek vezetése 1-2 

óvodapedagógusnak nehézséget okozott számítógépes ismeretei hiányában, de a 

gyakorlottabbak segítették írásos dokumentumaik elkészítésében. A veszélyhelyzet 

kihirdetését követően minden óvodapedagógustól elvártuk, hogy a heti terveit és az 

anyagok megtalálhatóságának linkjeit feltegye az óvodai csoportja zárt Facebook 

oldalába, ahol a szülők láthatják, és segítségükkel home officeban megvalósíttassa 

gyermekével a projektterv egyes elemeit. Kérésünkre, anonim módon, fotókon 

örökítették meg az elkészült munkákat, tevékenységeket. Örömmel láttuk, hogy a 

szülők többsége partner volt az online tanításban a veszélyhelyzet idején. 

 Támogattam a továbbképzéseken való dolgozói részvételeket.  

Csapatépítő napként kollektívánk részt vett Budapesten a Sakkpalota Program - 

bemutató szakmai napján, az óvodások számára kidolgozott Sakkjátszótér 

Programon, - ill. az IKER I-II. számítástechnikai továbbképzéseken vett részt 7 
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kolléganőnk , ill.  Boldogságóra Program bemutatón vett részt 1 fő, valamint 

várólistás volt 1-1 fő a Drámajáték vezetés és DIFER-továbbképzéseken. 

Pedagógiai asszisztensnek tanul Rózsáné Kéri Andrea dajka néni, akinek a munkájára 

a következő nevelési évtől számítok pedagógiai asszisztensként. 

 Óvodapedagógusaink jól felkészült, szakmáját és gyermekeket szerető, maximális 

hivatás tudattal bíró szakemberek. Többnyire jellemző volt, hogy nem okozott 

nehézséget számukra a szakmai nyelvezet írásos alkalmazása, a reflexiók lényegi 

megfogalmazása a dokumentumokban. A csoportnaplókat folyamatosan 

ellenőriztem, az ellenőrzés eredményét mindenkor megbeszéltem az érintettekkel. Ha 

indokoltnak láttam, felhívtam a figyelmet a részletesebb, tudatosabb tervező 

munkára, annak írásos dokumentálására, az éves kiemelt feladat teljesülésére, 

megvalósulására. 

 Az intézményünkben a tagintézmény-vezetői ellenőrzési terv és az Önértékelést 

Támogató Munkacsoport éves ellenőrzési terve szerint végeztem el a csoportokban 

folyó pedagógiai szakmai ellenőrzést. Ebben a nevelési évben 8 óvodapedagógus 

tagintézmény-vezetői látogatása történt meg, egyben 1 kolléganő az Önértékelési 

tervben ez évre ellenőrzésre kijelölt személy is volt, ezzel minden 

óvodapedagógusnak lett önértékelése, ill. fejlesztési terve. 1 óvodapedagógus ez évi 

nyugdíjazása miatt felmentést kapott a látogatás alól. Az Önértékelési kézikönyvben 

megtalálható formanyomtatványok kitöltésével végeztük el a belső önértékelést, s az 

önértékelési jegyzőkönyveket, majd az önfejlesztési tervet feltöltöttük az OH 

informatikai felületére. A látogatás dokumentumait nagy alapossággal készítették el 

óvodapedagógusaink az Útmutató mintavázlatai alapján. 

Ebben a nevelési évben az Oktatási Hivatal által tervezett volt a tagintézmény-

vezetői- és intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés is intézményünkben, azonban a 

veszélyhelyzet kihirdetését követően erre már nem kerülhetett sor. 

 2019. márciusában 1 óvodapedagógusunk jelentkezett Pedagógus minősítési 

eljárásra. 

Borbély Éva óvodapedagógus Ped.II. minősítési célfokozat eléréséért minősült, mely 

sikeresen zárult 2020.03.06.-án, így 2021. 01.01-től már a pedagógus előmeneteli 

rendszerben a magasabb fizetési kategóriában folytathatja szakmai munkáját.  

Képíró Lászlóné az őszi kirendelési időszakban, 2019.10.03-án  minősült a Ped.II.-es 

minősítési célfokozat eléréséért, ő is sikeres minősítést kapott. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 Alapvető feladatunknak tekintjük a kommunikáció és együttműködési képességek 

fejlesztését, ezért változatos programjainkkal, tevékenységeinkkel, közös 

fellépésekkel, drámapedagógiai- és közösségfejlesztő játékainkkal próbáltuk 

elősegíteni a gyermekek személyiségének optimális fejlődését. Tervezett 

közösségfejlesztő játékainkat a csoportnaplóban rögzítettük. A gyermekek 
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fejlesztéséhez a Pedagógiai Szakszolgálat speciális szakembereinek segítségét vettük 

igénybe, akikkel folyamatosan konzultáltunk az adott gyermek képességeinek 

változásáról, s a szükséges közös teendőkről, a fejlesztendő területekről. Egyéni éves 

fejlesztési tervet készítettünk a hatékony fejlesztés érdekében, melyet folyamatosan 

felülvizsgáltunk, s szükség szerint változtattunk rajta. A veszélyhelyzet idején online 

küldtünk személyre szóló egyéni fejlesztési terveket havonta az érintett gyermek 

szülőjének, s a szoros együttműködés reményében kértük a szülők segítségét a 

megvalósuláshoz. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásai a következők voltak: 

o diszlexia prevenció felzárkóztató foglalkozások 

o logopédiai fejlesztés 

o mozgásfejlesztés 

o gyógytorna 

o tehetséggondozás 

 Az egyes gyermek fejlődését önmagához mérten szemléltük, azonban mindenkitől 

elvártuk a feladat megoldásban a kitartást, a felelősség vállalást tetteiért. 

 Tehetségígéretek sajátították el a futball labdajáték alapjait óvodánkban, de a modern 

tánccal és a néptánccal is kiemelten foglalkoztattuk a fakultációkra járó gyermekeket. 

A labdajáték kiválóan alkalmas a közösséggé formálódásra, hogy csapatként tudjanak 

együttműködni, ahol kibontakoztathatják egyéni képességeiket, s még inkább 

kialakulhat a csapatszellem a vetélkedés során. Fontos az egy csapathoz tartozás 

élményének kialakulása, s a 21 fős focicsapat sok szép együtt eltöltött élménnyel lett 

gazdagabb ebben az évben is. Közösségformáló hatású volt a népi- és a modern tánc 

is, miközben az egyéni képességek is kibontakozhattak, fejlődhetett a gyermekek 

önértékelése, mások elfogadása iránti érzékenysége. 

 Sok-sok egyénre szabott dicsérettel, buzdítással igyekeztünk a mindennapokban 

erősíteni a gyermekek önbizalmát. Szeretetteljes, elfogadó attitűddel fordultunk az 

egyes gyermek felé, s személyiségének megismerése után segítettük őt a csoportba 

beilleszkedni, esetleges hátrányait leküzdeni, ill. bátorítani. 

 

Közösségfejlesztő eseményeink voltak ebben az évben: 

 Autó mentes nap – városi rendezvény, melynek lebonyolításához sok 

segítséget nyújtott a Béke Sugárúti Óvoda kollektívája 

 Autó mentes nap – óvodai rendezvény 

 Béke Sugárúti óvodássá avató ünnepség 

 Bozsik ovi-foci program 

 Újraélesztés Világnapja - Vöröskeresztes Nap az óvodában 

 „Európai Mézes Reggeli Program” – Előadás a méhek életéről, méz-kóstoló 

 Modern tánc 
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 Népi tánc 

 Magyar népmese napja 

 A Szív világnapja méltó megünneplése/  Szív –kincsesláda Program 

 Az állatok világnapja alkalmából élményszerző séta az akvarisztikai boltba. 

 A festészet napja- rajzpályázat és kiállítás a helyi Művelődési Házban 

 Az újraélesztés világnapja alkalmából Hős képzőt tartottunk a városi területi 

Vérellátóval közösen.  

 A Lelki egészség világnapja alkalmából Egészségnevelési napot tartottunk, 

hangtál-terápiával színesítve a programot 

 Halloween kiállítás megtekintésére látogatás a partner iskola rendezvényeire 

 úszás oktatás a Várfürdőben 

 Gyermek színházi előadások 

 Kacagó Bábszínház - alkalmankénti előadások 

 Egészség nevelési napok / 2 havonta 

 Hangszerbemutató előadások 

 „Lucázás” az óvodában 

 adventi gyertya gyújtó ünnepség- nyílt 

  Mikulás ünnepség  

 fenyőfa állítás a Vasútállomáson, s a piacon 

 Karácsony az óvodában 

 Farsang, kisze-báb égetés – nyílt 

 „Varázshíd” Érzékenyítő Program- a Para Sportnap alkalmából  

További rendezvényeink sajnos a veszélyhelyzetre való tekintettel, hosszú ideig 

szüneteltek. 

Online történt:  

 a húsvéti tojáskeresés az udvaron 

 anyák napja az otthonokban 

 az óvodai beiratkozás.  

Reményeink szerint, ha újra kinyitnak az óvodák, meg tudjuk tartani  

 az óvodai ballagást 

 a Gyermeknapi családi napot /Óvodai alapítványi rendezvényt 

Dolgozói közösséget fejlesztő programjaink voltak: 

o A budapesti szervezésű Sakkjátszótér Program bemutató szakmai nap 

o Őszi nevelési nap, a tavaszi sajnálatos módon az ismert okok miatt elmaradt 

o Nyugdíjasainknak karácsonyi ünnepség 
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3. Eredmények 

 

DIFER mérések összehasonlítása 2017-2020. novemberig 

 

2017/2018 MÉRÉSI TERÜLETEK 
Gyula Város  

Egyesített 

Óvodai átlagok 

Írásmozgás 

koordináci

ó 

Beszédhan

g hallás 

Relációs 

szókincs 

Elemi 

számolási 

készség 

Tapasztalat

i 

következtet
és 

Tapasztalat

i 

összefüggé
s- 

megértése 

Szocialitás Difer 

INDEX 

4-5 évesek 23 % 77 % 71 % 47 % 51 % 54 % 65 % 51 % 
5- 6 évesek 39 % 88 % 81 % 68 % 66 % 66 % 73 % 65 % 
6-7 évesek 47 % 94 % 83 % 73 % 70 % 70 % 75 % 71 % 

Béke sgt. 

Óvodai 

átlagok 

        

4-5 évesek 31 % 92 % 76 % 55 % 68 % 66 % 67 % 57,5 % 
5- 6 évesek 45 % 92 % 82 % 63 % 68 % 67 % 71 % 56,5 % 
6-7 évesek 53 % 100 % 85 % 70 % 75 % 82 % 83 % 75 % 

2018/2019         
Gyula Város  

Egyesített 

Óvodai átlagok 

        

4-5 évesek 23 % 77 % 71 % 47 % 51 % 54 % 65 % 51 % 
5- 6 évesek 39 % 88 % 81 % 68 % 66 % 66 % 73 % 65 % 
6-7 évesek 47 % 94 % 83 % 73 % 70 % 70 % 75 % 71 % 

Béke sgt. 

Óvodai 

átlagok 

        

4-5 évesek 26 % 92 % 76 % 55 % 68 % 66 % 67 % 59 % 
5- 6 évesek 37 % 92 % 82 % 63 % 68 % 67 % 71 % 68 % 
6-7 évesek 52 % 100 % 85 % 70 % 75 % 82 % 83 % 76 % 
2019-2020. 

XI. hó 
        

Gyula Város  
Egyesített 

Óvodai átlagok 

        

4-5 évesek 23 % 77 % 71 % 47 % 51 % 54 % 65 % 51 % 
5- 6 évesek 39 % 88 % 81 % 68 % 66 % 66 % 73 % 65 % 
6-7 évesek 47 % 94 % 83 % 73 % 70 % 70 % 75 % 71 % 

Béke sgt. 

Óvodai 

átlagok 

        

4-5 évesek 27 % 90 % 78 % 58 % 45 % 63 % 64 % 62 % 
5- 6 évesek 37 % 92 % 82 % 63 % 68 % 67 % 71 % 68 % 
6-7 évesek 52 % 100 % 85 % 70 % 75 % 82 % 83 % 76 % 

 

Évente 2 alkalommal mérünk a DIFER mérőeszközzel, s a kapott eredmény mindkét esetben 

értékelésre kerül és az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében a 

mérési eredmények alapján szükség szerint a gyermekek részére egyéni, vagy csoportos 

fejlesztési terv készül. 
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Megállapítható, a gyermekek írásmozgás-koordinációs képességeinek fejlődése, hiszen 

2017.-ben a 4-5 évesek körében 26 %, 2019. novemberben 27 % mérési eredmény mutatott, 

mely magasabb érték az össz intézményi szinthez képpest (23 %). 

Az 5-6 évesek fejlődési mutatói e területen 2017.-ben 37 % volt, mely 2 %-al kevesebb az 

össz intézményi eredményhez képpest. 

A 6-7 évesek eredménye 52 % volt e téren, mely magasabb érték az össz intézményi szinthez 

viszonyítva (47 %).  

A első mérési eredményeket követően, a következő nevelési év kiemelt feladata volt - és még 

ma is folytatódik – az írásmozgás-koordinációs képességek fejlesztése mindennapjainkban. 

Óvodapedagógusaink következetes, körültekintő szakmai anyagválasztásokkal fejlesztik ez 

irányban óvodásainkat, mely eredményhez vezetett. 

2019. novemberben mért eredményeink a 4-5 évesek körében 27 % volt, az 5-6 évesek 

körében 37 %, valamint a 6-7 évesek mért eredménye 52 % volt. 

 

Beszédhanghallás fejlődése 

Hanyatlás mutatható ki a beszédhanghallás fejlettsége területén. Míg 2017-ben a 4-5 évesek 

mért eredménye 92 % volt, addig 2019. novemberben 90 %-os eredmény volt kimutatható. 

Még így is magasabb érték, mint össz intézményi szintű 77 %. 

Az 5-6 évesek mutatói azonosak voltak,2017-ben és 2019.novemberben is 92 %, mely az össz 

intézményi szintnél magasabb (88 %), a 6-7 évesek körében is azonosak a mért eredmények 

2017.-ben is 100 % volt és 2019.novemberben is 100 % volt az elért eredmény. Az össz 

intézményi szint 94 % volt ekkor. 

 

Relációszókincs fejlődése 

Javuló tendenciát mutatnak a fejlődésben a gyermekek e téren is a korábbi évekhez 

viszonyítva. 2017-ben a 4-5 évesek 76 %-ot értek el, míg 2019.novemberben 78 %-ot. 

Az 5-6 évesek mért eredménye azonos volt 2017-ben és 2019.novemberben,82 %, mely 1 %-

al több az össz intézményi átlaghoz viszonyítva. 

A 6-7 évesek 85-85 %-ot értek el 2017-ben és 2019-ben, ez 2 %-al meghaladta az össz 

intézményi szintet. 

 

Elemi számolási készség fejlődése 

Javuló tendenciát mutatnak a fejlődésben a gyermekek e téren is a korábbi évekhez 

viszonyítva. 2017-ben a 4-5 évesek 55 %-ot értek el, míg 2019.novemberben 58 %-ot, ez 

magasabb a 47%-os össz intézményi szinthez viszonyítva. 

Az 5-6 évesek mért eredménye azonos volt 2017-ben és 2019.novemberben,63 %, mely 5 %-

al kevesebb az össz intézményi átlaghoz viszonyítva. 

A 6-7 évesek 70-70 %-ot értek el 2017-ben és 2019-ben, ez 3 %-al kevesebb volt az össz 

intézményi szinthez viszonyítva (73 %). 
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Tapasztalati következtetés fejlődése 

Hanyatlás mutatható ki a tapasztalati következtetés területén. Míg 2017-ben a 4-5 évesek mért 

eredménye 68 % volt, addig 2019. novemberben 45 %-os eredmény volt kimutatható. Ez 

alatta marad az 51 %-os össz intézményi szintnek. 

Az 5-6 évesek mutatói azonosak voltak,2017-ben és 2019.novemberben is 68 %, mely 2 %-al 

magasabb érték (66%) az intézményi szintű eredményhez képpest. 

A 6-7 évesek 75-75 %-ot értek el 2017-ben és 2019-ben, mely 5 %-al magasabb a 2019-ben 

mért össz intézményi méréshez viszonyítva. 

 

Tapasztalati összefüggés-megértés fejlődése 

Hanyatlás mutatható ki a beszédhanghallás fejlettsége területén. Míg 2017-ben a 4-5 évesek 

mért eredménye 66 % volt, addig 2019. novemberben 63 %-os eredmény volt kimutatható.  

Az 5-6 évesek mutatói azonosak voltak,2017-ben és 2019.novemberben is 67 %,mely 1 %-al 

kevesebb az össz intézményi szinthez képpest 66 %. 

A 6-7 évesek 70-70 %-ot értek el 2017-ben és 2019-ben, mely megegyező érték az össz 

intézményi átlaggal. 

 

Szocialitás fejlődése 

Hanyatlás mutatható ki a szocialitás fejlődése tekintetében. Míg 2017-ben a 4-5 évesek mért 

eredménye 67 % volt, addig 2019. novemberben 64 %-os eredmény volt kimutatható. 

Az 5-6 évesek 2017-ben is 71 % volt és 2019.novemberben is 71 % volt az elért eredmény. 

Az össz intézményi szint 73 % volt ekkor 2019-ben. 

A  6-7 évesek körében is azonosak a mért eredmények 2017.-ben is 83 % volt és 

2019.novemberben is 83 % volt az elért eredmény, mely magasabb az 2019-ben mért össz 

intézményi átlag eredménynél, 75 %-nál. 

 

DIFER-index 

Megállapítható, a 4-5 évesek körében a DIFER-index növekedése. Míg 2017-ben a 4-5 évesek 

mért eredménye 59 % volt, addig 2019. novemberben 62 %-os eredmény volt kimutatható. 

Az 5-6 évesek mutatói azonosak voltak,2017-ben és 2019.novemberben is 62 %, mely az össz 

intézményi szintnél alacsonyabb (65 %). 

A  6-7 évesek körében is azonosak a mért eredmények 2017.-ben és 2019.novemberben is 76 

% volt az elért eredmény, mely magasabb a 2019-ben mért össz intézményi átlagnál,71 %-nál. 

 

A mérések eredményéről a szülőket fogadóóra keretében tájékoztatjuk évente kétszer, ebben 

az évben a kialakult helyzet miatt egyszer. 
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További eredményeink: 

 

 Folyamatosan használtuk a kollektívánk által is hozzáadott értékű,- intézményi szinten 

elkészített,- a szakmai munkaközösség által javasolt, írás-mozgás koordináció 

fejlesztésére szolgáló DIFER játékgyűjteményt. 

 A szakmai munkaközösség éves célja és a hozzá kapcsolódó feladatok a szakmai 

igényességnek köszönhetően a gyermeki tevékenységekben visszatükröződtek, sok-

sok óvodásunk volt sikeres, díjazott az ez évben indított rajzpályázatokon. 

Óvodánkban innovációként kialakítottunk egy „Büszkeségeink” híradó faliújságot, 

ahol minden érdemeinket igyekszünk megmutatni az óvodánk szülői közösségének 

emléklapok, fotók, újságcikkek formájában. 

 Óvodánk törekszik a jó partneri kapcsolatok kiépítésére, fenntartására. Ennek egyik 

eredménye a kiváló együttműködés a város Önkormányzatával, mely sikeresen 

pályázott az Európai Mobilitási hét Autómentes napi rendezvény lebonyolításához 

szükséges anyagi forrásokra, melyet az óvodánk hathatós közreműködésével 

rendezett meg a város óvodásai, iskolásai és középiskolásai számára. Új partnerrel 

vettük fel a kapcsolatot, a helyi Vöröskereszt területi vezetőjével és csapatával, 

akikkel közösen megrendeztük az Újraélesztés világnapját, valamint az egyik 

Egészségnevelési nap keretében „Hős képző” Programban ismerkedhettek meg a 

gyermekek a Vöröskereszt és a mentők munkájával. Törekszünk a Vöröskereszt 

Bázis Intézményévé válásra. 

 Eredményként tekintek az óvodánkban ez évben minősülő 2 kolléganő pedagógus 2 

célfokozat sikeres minősítési eljárására, mely további szakmai elismerés is egyben 

számukra és számunkra egyaránt. 

 Eredmény az óvodapedagógusok ellenőrző, önellenőrző, értékelő, önértékelő 

képességének fejlődése. 

 Nagy hangsúlyt fektettünk ebben az évben is a 9 pedagóguskompetencia és az 

azokban megjelenő 66 indikátor megismerésére, elmélyítésére, s a szakmai 

dokumentumainkban való megjelenítésére, s a reflexiók nem leíró jellegű 

megfogalmazására. A reflexió pedagógiai munkánk önellenőrzési eszköze.  

 Eredményként tekintek a füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda dolgozóinak, 2019.12.03-

án óvodánk arculatait megismertető „Jó gyakorlataink” bemutatására.  

 Ebben az évben is éltek a kolléganők a továbbképzési, önképzési lehetőségekkel 

szakmai ismereteik megújítása érdekében. 

 Az óvoda szülői közössége és a dolgozói által készített adventi ajándékok az adventi- 

vásár bevételét gyarapították, melyből újabb mobil mozgásos játékeszközöket 

kívánunk vásárolni.  

 Karácsonyi ajándékokat vásároltunk 120000 Ft értékben a csoportoknak a 

2018/2019-es nevelési év SzJA  1 %-ából. 
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 Kb. 70000 Ft támogatást nyújtott a Kéz a kézben Gyermekeinkért Óvodai 

Alapítványunk az induló kiscsoportosok csoportszobájának esztétikus kialakításához. 

 A „Kéz a kézben Gyermekeinkért” Óvodai Alapítvány anyagi támogatásával számos 

fejlesztőjátékkal, mese- és szakkönyvvel, tárgyi eszközökkel (szőnyegek, kosarak, 

viaszos vásznak, törölközők, bútorok felújítása, irodaszerek, elhasználódott eszközök 

pótlása, hangtálak, Kochi-hangszer, csoportonként játékeszközök) gazdagodtunk, 

megközelítően 300000 Ft értékben. 

 Alapítványunk NEA UN 19 összevont működési és szakmai nyertes pályázatával 

500000 Ft összeggel támogatta óvodánk Egészség nevelési programjait és eszköz 

szükségleteit, működési költségeit. 

 Jó partneri kapcsolatot tartunk fenn a médiákkal, az éves kiemelt eseményeinkről 

folyamatosan tudósítottak, így jó hírnevünket tovább erősbítettük a szülők és 

hozzátartozóik, valamint az óvodánk iránt érdeklődő szülők körében.  

 Eredményként tekintünk az óvodánkba beiratkozott új gyermekek létszámára is. 

 Aktív résztvevői voltunk városunkban  az óvodáskorúaknak kiírt  rajzpályázatoknak. 

Egyénenként sok-sok apró ajándéknak örülhettek a pályázatban résztvevő 

gyermekek, elismeréseket nyertek intézményünknek a vizualitásban tehetséges 

gyermekeink. 

 A Magyar Labdarugó Szövetségtől megkaptuk a Bozsik-programban való aktív 

részvételünkért a szerződésben foglalt tehetségígéretek fejlesztését szolgáló 

sporteszközöket 50.000 Ft értékben. 21 gyermek vett részt ebben az évben az ovi-

fociban. 

 További eredménynek tekintem, hogy óvodánk fogadott főiskolai hallgatót szakmai 

gyakorlatra, akihez mesterpedagógus kolléganőmet kértem fel mentornak. A hallgató 

jó eredménnyel, sikeres gyakorlati vizsgát tett. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

 Intézményünkben a kommunikáció jellemző formái, eszközei: 

- személyes  

- papíralapú 

- értekezlet 

- telefon 

- email. 

A veszélyhelyzet kihirdetése óta újabb kommunikációs eszközeinkké vált 

- a Messenger, 

- a Videóchet, hangchet 

- a Facebook zárt csoportok. 
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 Ebben a nevelési évben egy új óvodapedagógus kolléganő érkezett a kollektívánkba, 

-, akit a „régi kollégák” szívesen fogadtak, konfliktusmentes, családias, egymást 

segítő és tisztelő csapat vagyunk. Szeretünk együtt dolgozni az óvodánkba járó 

gyermekek személyiségének fejlesztése, az óvodai környezet esztétikájának 

kialakítása, a közös programok, az óvoda jó hírnevének fenntartása, jobbítása 

érdekében. 2020. február közepétől az „új kolléganőnk” anyai örömök elé néz, ezért 

óvodapedagógusi teendőit egy ideig nem tudja ellátni a fertőzés nagyfokú veszélye 

miatt. 

 Minden hónap elején, a vezetői értekezleteken hallottakat munkatársi értekezletek 

keretein belül tartottam meg, s adtam át az értekezleten hallott információkat, 

feladatokat. 

A belső információk átadásának nyomon követhetősége érdekében folytatjuk a már 

bevált szokást, miszerint az emailen kapott információk, a kinyomtatott anyagok 

olvasását a mellé tűzött lapon a dolgozók aláírásukkal igazolják. Bizonyos 

információkat, elolvasandó dokumentumokat emailon továbbítok a kollektíva 

részére, ill. a reagálást is írásban és szóban is kérem vissza jelezni. 2020.03.18. óta a 

vezetőségtől kapott azonnali információkat a Messenger, vagy a videóchet 

segítségével bonyolítottam le. 

 Egész évre meghatároztuk és arányosan elosztottuk személyre szabottan a feladatokat 

a kollektíván belül, melyet maradéktalanul elvégeztek a reszortfelelősök. Próbáltam a 

feladatok végzése során az egyenlő terhelést szem előtt tartani. 

 Intézményünk is delegált óvodapedagógusokat a Gyula Város Egyesített Óvodáján 

belül működő szakmai munkaközösség-, az innovációs-, a DIFER-, valamint a BECS 

teambe, ahol megfelelő alapossággal, elhivatottsággal végezték feladatukat. Két team 

vezetője is a szakmailag kiválóan felkészült óvodapedagógusaink közül került ki az 

óvodánk kollektívájából.  

 Szakmai munkaközösség vezetője: Szilágyi Ferencné 

 Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervező munkaközösség vezetője: Bajóné 

Aradszky Anett, 

 A megbeszéléseken rendszeresen kifejtették szakmai álláspontjukat, segítve ezzel 

az adott team munkáját. Lehetőséget, teret biztosítottam az egyes team tagoknak 

az információk továbbadására, az aktuális feladatok konkretizálására, melyeket 

közösen oldottuk meg. 

 Óvodapedagógusaink, a pedagógiai asszisztens, s a  pedagógiai  munkát segítő   dajka 

nénik és a karbantartó kommunikációja megfelelő hangvételű volt minden belső és 

külső partnerrel. 
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 Vezetői értekezletek: 

 

 Havonta 1 alkalommal, illetve szükségszerűen, az aktualitásoknak megfelelően 

találkoztunk, ahol az intézményvezető tájékoztatást nyújtott az aktuális és 

elkövetkezendő feladatokról, ill. minden tagintézmény- vezető beszámolt az előző 

havi eseményeiről a munkaterve alapján. 

 Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető – nyugdíjazásáig-, folyamatosan 

segítette óvodánk szakmai munkáját, külső kapcsolatainak erősítését ebben a nevelési 

évben is. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Pedagógiai Programunk tartalmazza az általános külső partnereink meghatározását, az 

arculatunk működtetéséhez az alábbi sajátos kapcsolatokkal rendelkezünk:  

 

 Megyei Baleset Megelőzési Bizottság 

 Városi Baleset Megelőzési Bizottság 

 Gyulai Rendőrkapitányság 

 MÁV 

 Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 Békéscsabai repülőtér 

 Gyulai Mentőállomás 

 Gyulai Tűzoltó Parancsnokság 

 Egészségfejlesztési Iroda 

 Vöröskereszt 

 ÁNTSZ 

 Védőnői hálózat 

 Pándy Kálmán Megyei Központi Kórház  

 Szent István Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara – Gyula 

 Pedagógiai Szakszolgálat  

 Gyulai Hírlap, Gyula Televízió 

 Magyar Labdarúgó Szövetség 

 Várfürdő 

 

Egyéb partnereink voltak ebben az évben: 

 OLIFU Kft- Villányi Tivadar ügyvezető 

 Fakopáncs Játékgyártó Kft 

 Polly Ball Kft. 

 Haász Kft 
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 Kórház/Dr. Soós István háziorvos 

 Implom József Általános Iskola  

 5.sz. Általános Iskola és Sportiskola 

 Katolikus és Református Egyház 

 Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium 

 Prohászka  Zsolt Sportcsarnok 

 SINOSZ 

 Boldog Otthon Alapítvány 

 Kacagó Bábszínház 

 Kepenyes Pál zenetanár 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

a. Humán erőforrás: 

 

óvodai 

csoportok 

száma 

napi 

nyitva 

tartás 

Alapító okirat 

szerinti max. 

gyermeklétszám 

óvodai 

nevelésben 

résztvevő 

összes fő 

SNI 

gyermek 

csoport 

átlag 

létszám 

férőhely 

kihasználtság 

5 11óra 125 109 1 21,8 87,2 % 

 

A gyermeklétszám mutatói a nevelési év folyamán 

Csoport 2019.okt.1-én 2020.május 31-

én 

Eltérés 

Engedélyezett 

létszám 

Tényleges 

létszám 

Tényleges 

létszám 

Őzike 25 23 23 0 

Cica 25 24 24 0  

Nyuszi 25 21 21 0 

Mókus 25 23 23 0 

Micimackó 25 18+1 SNI 18+1 SNI 0 

összesen 125 109 109 0 

 

Igazolatlan hiányzás nem volt. 
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Beiskolázási adatok 

Sorszám Csoport neve létszám 

adatok 

Iskolaköteles Iskolába 

megy 

Felmentett 

gyermek 

Maradó 

gyermekek 

száma 

1. Nyuszi 21 0 0 0 21 

2. Micimackó 18+1 SNI 18+1 SNI 18 0 0 

3. Őzike 23 8 7 1 15 

4. Cica 24 3 3 0 21 

5. Mókus 23 0 0 0 23 

összes:  109 29 28 1 80 

 

Óvodapedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 

létszámának alakulása 2019/2020-ban 

óvodapedagógus 10 fő/ ebből 1 fő tagintézmény-

vezető is 

dajka 5 fő 

pedagógiai asszisztens, 1 fő  

óvodai karbantartó 1 fő (heti 4x gyakorisággal) 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszerében minősültek köre. 

 

Minősítő vizsga: Ped. I. fokozatot 

elérte: 

4 fő 

Minősítési eljárás : Ped.II. fokozatot 

elérte: 

4 fő 

 

Mester fokozatú, szakértő: 

Innovátori mester minősítésű  

1 fő 

1 fő 

 

A személyi feltételeink megfelelnek az Alapító Okiratban, az SzMSz-ben előírtaknak. 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok 2019/2020-ban: 

Közvetlenül érintettek köre 

Önértékelés az intézmény éves önértékelési 

terve szerint 

1 fő 

Minősítési eljárás, Ped.II. fokozatot 

megcélzó: 

2 fő 

Vezetői pedagógiai szakmai ellenőrzés 1 fő (veszélyhelyzet miatt 

elmaradt) 

Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés 1 fő (veszélyhelyzet miatt 

elmaradt) 
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Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak 

 A dajkák többsége régóta együtt dolgozik, összeszokott közösséget alkotnak, befogadóak az 

új dajkával szemben.  

Jelen vannak minden esetben az óvodapedagógusok segítőjeként, amikor igény mutatkozik a 

jelenlétükre. Az óvoda eseményeiben aktívan részt vesznek. Példamutató munkát végeztek a 

veszélyhelyzet kihirdetését követően is az óvoda teljes fertőtlenítő takarítása során. 

Rugalmas munkaszervezéssel és rövid ideig tartó helyettesítéssel oldottuk meg az esetlegesen 

táppénzen lévő dajka nénik hiányát. 

Mindnyájan elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, megfelelően képviselik azokat, 

magasan képzettek, empatikusak, eredményesen végzik munkájukat. Ismerik és többnyire 

látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában. Megbízható, gyermekszerető tagjai 

közösségünknek. 

b. Tárgyi feltételek 

Óvodánk rendkívül jó tárgyi feltételeket tud biztosítani óvodapedagógusai számára az 

infokommunikációs eszközök terén: minden csoportunknak van laptopja, s 

csoportszobáinkban elérhető, jól fogható a WIFI jel. Szakmai munkánk során gyakran 

használjuk ki ennek előnyeit: azonnal elérhetők számunkra a Youtube tartalmak sokasága, 

mint pl. a közlekedési eszközök-, állathangok, folyamat videó képek követése a gólyák 

életéről, zenei anyagok, stb. Sok mozgásfejlesztő, értelem fejlesztő játékkal rendelkezünk. 

Az udvaron további fejlesztésre lenne szükség a következő területeken: 

 Az utca felőli személyi bejárótól bevezető szakasz az épület bejáratáig (járda) szét van 

töredezve, meg van süllyedve, balesetveszélyes (kb 60 m2) 

 A játszóudvart a közlekedési résztől elválasztó kerítés csiszolása, festése. (50 m) 

 Udvari ivókút (3 db) a gyermekek részére 

 Főbejáratnál előtető kialakítása 

 

Az épület konyhai részén a bejárati ajtó és ablak cseréje indokolt, indokolt volna a 

szúnyogháló mindkettőre. 1 db radiátor felszerelése sokat segítene a konyhában a hideg 

időszakban a helyiség hőmérsékletén. 
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7. Megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

 Ebben a nevelési évben intézményünkben 2 sikeres minősítési eljárás zajlott le. Az 

éves látogatási tervben meghatározottak szerint intézmény-vezetői, szakmai vezetői 

ellenőrzésben  vettek részt óvodapedagógusaink. 

 Az intézmény belső ellenőrzésének módszerei, alkalmazott eszközei az Oktatási 

Hivatal által kidolgozott standardok-, Pedagógiai Programunk belső elvárás rendszere 

alapján történtek, s valamennyi pedagógiai ellenőrzés során alkalmaztuk a 

Kézikönyvekben és az Útmutatókban meghatározott értékelési szempontokat, 

indikátorokat. Az ellenőrzések során megfogalmaztuk az óvodapedagógus 

fejleszthető területeit a jövőre nézve, mely a következő ellenőrzés kiinduló 

információja lesz. 

 Óvodapedagógusaink tisztában vannak szakmai felkészültségükkel, személyiségük 

sajátosságaival, azonban szükséges új ismeretekkel bővíteni szakmai ismeretüket, 

pedagógiai módszereiket, önértékelésüket. Óvodapedagógusaink igénye meg van az 

önképzésre, s az így szerzett ismereteket is tudatosan beépítik saját pedagógiai 

gyakorlatukba. 

 A jövőben szükségesnek érzem az önfejlesztési tervek elkészítéséhez való szakmai 

segítségnyújtást. 

 Kiválóan kihasználták a komplexitás lehetőségét a tevékenységi területek között, 

melyet rögzítettek tervező munkájukban.  

 Többen is rendszeresen alkalmaztak IKT eszközöket a gyermekek ismeretbővítése 

céljából.  

 Jól ismerik óvodánk egyéni arculatát, s tervező munkájukban szem előtt tartják azt, s 

terveikben tudatosan figyelnek ennek prioritására. 

 Ismerik környezetünk lehetőségeit és a gyermekek előzetes ismereteit. 

 A szakmai megújulás szándékát folyamatosan érzékelem és segítem. 

 Kiválóan alkalmazkodtak óvodapedagógusaink a korona-vírusjárvány miatt 

kialakított online oktatási feladatokhoz. 

 Pedagógiai munkát segítőink fokozott figyelemmel, kitartással, szorgalommal 

fertőtlenítették folyamatosan óvodánk helyiségeit, kialakították a veszélyhelyzet 

idején az elvihető ebédek osztásának lebonyolítását.  

 Karbantartónk egész évben folyamatosan karbantartotta óvodai épületünket, ügyelt 

az állagmegóvásra, óvodai környezetünket esztétikusan rendezte. 

 

 

Gyula, 2020.05.18.                                  Szilágyi Ferencné  

                                                                 tagintézmény-vezető 



8. melléklet 

                             Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Ewoldt Elíz Óvoda 

 Gyula – 5700, Pálffy u. 5.  

 : 66/642 - 532  

  ewoldtelizovi@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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2019.-2020-as nevelési év beszámolója: 

 

A beszámoló elkészítésénél figyelembe vettem az óvoda működését meghatározó 

dokumentumokat. A gyakorlati nevelő munkánkat a vezetői program stratégiai terve szerint 

irányítottam, melynek alapdokumentuma, a Pedagógiai Program, GYVEO munkaterve, és a 

szabályozó előírások, aminek betartása a törvényességet biztosították. Operatív 

tevékenységünk ezzel összhangban, a munkatervben majd a csoportnaplóban került 

lebontásra. A cél, feladat, megvalósulása a beszámolókban, értékelésekben követhető. 

Az oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési Kézikönyv 4.3.3.1 szempontjai és elvárásai 

alapján készítettem el a beszámolót.  

Területei: 
          1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6.  A pedagógiai munka feltételei 

7. Megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

intézményi céloknak való megfelelés 

A nevelési évben alkalmazkodnunk kellett 2020. 03. 16-tól egy rendkívüli helyzethez, amit a 

koronavírus-betegséggel összefüggő kormányrendelet szabályozott. Az óvodákban 

rendkívüli szünetet rendeltek el 03.16-tól. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1.Tervezés:   

A stratégiai és operatív tervek koherens kialakítását, jogszerű működését az intézményvezető 

irányítja a nevelőtestület bevonásával. Tagintézmény-vezetőként feladatom volt a vezetői 

programban és munkatervben leírt arculati programok tervezése. Az éves tervezésnél 

figyelembe vettem az előző évi értékelést. Az óvodapedagógusok a nevelési tervet a 

pedagógiai program alapján készítették el. A konkrét feladatokat a munkaterv szerint 

ismertettem a dolgozókkal, ami szintén a tervezésben is megjelent. Tervezésünket a szakmai 

munkaközösség vezető is koordinálja, ellenőrzi. 

Az intézményi éves munkatervvel összhangban a munkaközösségek elkészítették saját 

munkatervüket, amiről a munkatársak időben értesítve lettek így a tervezésben betudták, 

építeni az aktuális feladatokat. 

Az Ewoldt Elíz Óvoda az egységes Pedagógiai Program feladataival összhangba tervezi 

pedagógiai munkáját ugyanakkor az óvoda arculatára jellemző operatív tervvel is 

rendelkezik, amiben megjelennek a sajátos tevékenységek, szervezési feladatok. A 

pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a munkaterv mellett az SZMSZ, a Házirend 

az Alapító Okirat szabályozó dokumentumok tartalmát is. 
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A nevelési év tervezésnél a legfontosabb dokumentum a csoportnapló, amely adatokat, 

tényeket, terveket, feladatokat, célokat tartalmaz, ami az óvodapedagógusok számára nagyon 

fontos információ a csoport harmonikus fejlesztéséhez, óvodai életük megszervezéséhez a 

rugalmas napirend kialakításához. 

A tevékenységek tervezése során a pedagógusok tudatosan építettek a tervezés 

dokumentumaira ((ONAP, Ped. Program, éves ütemterv, terv, tevékenységi terv projekt terv, 

játékterv, arculati tevékenységek) a tervezés során törekedtek a komplexitásra, változatos 

módszerekre.  

Az intézmény stratégiai dokumentumának, programjának megfelelően a pedagógia 

munkát időszakokra tagolva: éves tevékenységi terv, nevelő-fejlesztő féléves tervek, ill. helyi 

sajátosság szerint készített projekt tervekre, tematikus tervre, tevékenységekre bontva (külső 

világ tevékeny megismerése – matematikai tapasztalatok; verselés-mesélés; ének zene énekes 

játék gyermektánc; rajzolás festésmintázás kézi munka; játék munka jellegű tevékenységek) 

terveztük meg.  

Az operatív tervünk- éves tevékenységi tervünk, éves nevelési tervünk, heti tematikus 

tervünk- összhangban van a pedagógiai programmal a nevelőtestület által elfogadott 

munkatervvel és a munkaközösség éves tervével. A célok sikeres megvalósításáról a 

tagintézmény-vezetői havi beszámolókban, a csoportnaplók értékeléseiben, reflexiókban 

olvashatók. A kiemelt nevelési feladat megjelenik a tevékenységek tartalmában, a 

munkatervben nyomon követhető.  

A március közepétől bevezetett távoktatás miatt tervező munkánk az online, tervezéssel 

bővült. A nyári tervezésünket témahetek szerint készítettük el, a témákhoz komplexen 

kapcsolódnak a tevékenységek. 

 

1.2. Megvalósítás: 

A pedagógiai folyamat megvalósításakor koncentráltunk, az elméleti tudásunkra és a 

gyakorlati munkánkra. A DIFER eredmények a gyermeke megismerését segítették, amivel a 

fejlesztés hatékonyabb lett. 

Az óvoda pedagógiai programjának megvalósítására, a gyermeki személyiség fejlesztésére, 

kibontakoztatására törekedtünk, fontos volt a gyermekek magas színvonalú szeretetteljes 

nevelése. Az óvodapedagógusok személyiségükkel példamutatásukkal támogatták a tanulási, 

nevelési folyamatot. A tervekben a gyermeki kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

célkitűzések, feladatok a gyermekek életkori sajátosságaira épülve jelennek meg. A két 

óvodapedagógus tudatos, átgondolt, konkrét értékeléseket készített, az elért eredmények 

tükrében.  

Kiemelt figyelmet kapott az egyéni sajátosságra és a csoportközösség jellemzőire tervezett 

differenciált feladatirányítás. Változatos tevékenységekkel felkeltettük a gyermekek 

kíváncsiságát, érdeklődését. A foglakozások tartalmi megjelenítése, tevékenységi tervek az 

ismeretek, készségek, képességek, magatartásformák, fejlesztési folyamatát támogatták. 
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Az előző évi beszámolók megállapításaiból kiindulva terveztük meg az aktuálisan 

elkövetkezendő nevelési feladatokat. Az éves beszámolókban, reflexiókban, vizsgált 

intézményi önértékelés szempontjai, a pedagógiai munkánk fejlesztését a hiányosságok 

feltárást szolgálja. 

 

Megvalósításkor célunk volt:  

-Pedagógiai programban megjelenő komplex személyiség fejlesztés, cél- feladat rendszer 

megvalósítása 

-A kitűzött kiemelt nevelési feladat megvalósítása. 

-A szabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelő működés 

-A szülőkkel való szoros együttműködés. 

-Az óvoda arculatának megjelenítése, kirándulások megszervezése.  

 

Éves munkaterv megvalósítása: 

 A mért eredmények alapján csoportos fejlesztési tervet készítettünk, erre felhasznált forrás 

volt a DIFER fejlesztő játékok gyűjteménye. A Difer -rel a gyerekek különböző képességét 

mértük: 

-írás-mozgás- fejlettségét, amely az íráskészség elsajátításának előfeltétele 

-beszédhanghallást, amelynek fejlettsége az olvasási készséget határozza meg 

-relációszókincs fejlettségét, amely a nyelvi információk vételéhez szükséges 

-elemi számolási készséget, amely a matematikai tanuláshoz elengedhetetlen 

-tapasztalati következtetést  

-tapasztalati összefüggés-kezelést, mely a tanulás feltétele 

-szociális készségeket, mely a beilleszkedéshez, együttéléshez szükséges. 

A mérést évente egy alkalommal, ősszel azoknál a gyerekeknél, akik 2019. augusztus 31-ig 

betöltötték a 4.-ik életévét illetve télen a tanköteleseknél. Október végéig az országos mérési 

időponthoz alkalmazkodva megtörtént a mérés 13 gyermeknél, novembertől- a csoportos 

fejlesztés megvalósításának időszaka volt. Januárban a tanköteleseket vizsgáltuk 20 

gyermeket. Évente 2 alkalommal tájékoztattuk a szülőket a gyermekek fejlődéséről, ekkor a 

DIFER mérés eredményeit is megbeszéltük a szülőkkel. 

Ebben az évben a konfliktusok kezelése kiemelt nevelési feladatként valósult meg a nevelés 

folyamatában. 

Március 16-tól nevelési évünk ritmusa felbomlott, a gyakorlati nevelő munkánkat online 

tervezés váltotta fel. A szülők részére differenciáltan egyénileg juttattuk el a heti 

tématerveket. A terveket gmail táblába hetente, az „anyaggyűjtés” táblázatba töltöttem fel az 

otthoni megvalósulást fényképekkel dokumentáltuk. 
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1.3.Ellenőrzés: 

A pedagógusok önértékelésére, 2019 őszére óvodánkból 1 fő lett kijelölve Benkőné Bada 

Szilvia.  A belső ellenőrzések célja volt az új dolgozónk pedagógiai munkájának ellenőrzése. 

2020 01. 16-án tagintézmény-vezetői látogatáskor a DIFER játékok gyakorlati alkalmazása 

volt a látogatásom célja. A dolgozót a 7.sz. kérdőív szerint értékeltem. BECS munkaterve 

szerinti látogatására 2020.02.23.-án került sor az ellenőrzést dr. Becseiné Lock Gabriella 

intézményvezetővel közösen végeztük. Az értékelőlap szerint teljesítménye 100% lett. Az 

Ewoldt Elíz óvodában 2016 -2020- ig 3főnek van az, OH felületére feltöltve az önértékelése.  

    2020 március 16-tól a kihirdetett országos veszélyhelyzet miatt a gyakorlati munka áprilisi 

ellenőrzése két dolgozónál az elmaradt.  

 

Az önfejlesztési tervek erősségeinek és fejlesztendő területeinek összesítése a BECS” 

fejlesztési összesítések” táblázatából: 

1.Módszertani felkészültsége magas színvonalú. A témához való tartalomválasztás tudatos. 

Színes, változatos, a gyermekcsoport sajátosságaihoz igazodó, a pedagógiai céloknak 

megfelelő módszereket alkalmaz. 

2. Az életkori sajátosságoknak megfelelően törekszik az igényes nyelvhasználatra. Elősegíti 

és támogatja a gyermekek egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. Pozitív 

mintát mutat a gyermekeknek. Empatikus, határozott, következetes, szuggesztív magatartás 

jellemzi a gyermekek között. A tevékenységeit reálisan, pedagógiai szakterminológiával 

alátámasztva értékeli. A tevékenységek eredményességét a gyermekek produktumai alapján 

értékeli. 

3. Kommunikációs készsége, együttműködése elvárásoknak megfelelő. 

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

helyzetű, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, többi gyermekkel együtt 

történő sikeres neveléséhez, tanításához, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültséggel bír. 

 5.Figyel az egyéni szükségletekre, differenciál az életkori sajátosságok figyelembe vétele 

alapján. A nevelést és az oktatást egységben szemléli. Mindenkinek az egyéni képességeihez 

mérten próbál játéktevékenységet, kezdeményezéseket felkínálni. Külön figyel arra, hogy az 

introvertált, félénkebb gyermekek is aktívan bekapcsolódjanak a közösség életébe. 

6. A gyermekek érdeklődés felkeltésére saját készítésű eszközöket, változatos módszereket 

használ. 

 

Fejlesztendő területek  

1   Konfliktuskezelés  

2. Továbbképzési lehetőségek kihasználása. 

3. Konkrétabb egyéni fejlesztési tervek készítése 

4.  Difer szakszerű működtetése 
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5. Digitális kompetenciák fejlesztése 

6. Részvétel szakmai továbbképzésen 

7. Írásmozgás koordináció fejlesztése 

 

Ewoldt Elíz óvoda általános ellenőrzési terv területei voltak: 

Dokumentumok ellenőrzése (mulasztási napló, csoportnapló, fejlődés napló, jelenléti ív) 

Az ünnepeken, rendezvényeken részvétel. 

Programok szervezése. 

Pedagógiai munka 

Karbantartói munka – udvar tisztasága, udvari j játékok karbantartása 

Dajkai munka ellenőrzése- óvoda tisztasága, gyermekek gondozása,   

HACCP dokumentálása  

Baleset megelőzési intézkedések napi gyakorisággal. 

 

Ellenőrzés tapasztalatai: 

Eszközként a pedagógus önértékelés dokumentumait használtam az ellenőrzéskor,módszer   

volt a megfigyelés, dokumentumelemzés, értékelés,  gyermeki produktumok ,  bejegyzések  a 

csoportnaplóban. 

A szükséges dokumentációk, tervek (csoportprofil, tematikus terv,tevékenységi terv, 

reflexiók) határidőre elkészültek. A tervek szakmailag tudatosan átgondoltak logikusan 

felépítettek voltak. 

A szakmai látogatásom pozitív tapasztalatainak összegzése adott képet arról, hogy az óvónő 

a pedagógus kompetenciák birtokában irányítja a gyerekek fejlesztését. Az írásos 

dokumentáció ebben az évben már könnyebb feladatot jelentett az óvónőknek a korábbi 

évekhez képest. Az elektronikus naplót mindenki naprakészen kitöltötte, a DIFER 

fejlesztéseket a tervek tartalmazták. A szakmai munkaközösség a csoportnapló tartalmi és 

formai ellenőrzésére szempontsort állított össze, így áttekinthető volt az ellenőrzés. A formai 

értékelést Benkőné Bada Szilvia végezte. A szakmai munkaközösség részére jegyzőkönyvet 

készítettünk. 

Az óvodapedagógusok ellenőrző, önellenőrző, értékelő, önértékelő képességének 

fejlesztésével megújításával, tudatosabb, hatékonyabb lett az oktató- nevelőmunkánk.  Az 

eredmények alapján a minőségi munkáért járó bért minden dolgozó megkapta. 

Az ellenőrzésekkor szem előtt tartottam a kiemelt nevelési feladatot,a konfliktusok kezelését 

gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő- óvoda (óvodapedagógus) között. 

A konfliktusok kezelésében az óvónők szociális játékokat relaxációs gyakorlatokat 

szerveztek. A konfliktusok ritkábban fordultak elő a nyugodt kiegyensúlyozott légkörben. A 

megoldási technikáknál törekedtek a kompromisszumok keresésére. 

A DIFER továbbképzésen elsajátított ismeretek szerint a gyermekek eredményeit 

feljegyeztük a névre szóló füzetekbe. Figyelembe vettük a DIFER játékok kiválasztásánál 
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tervezésénél az egyéni képességeket. A fejlesztés egyéni és csoportos szervezésben is 

megvalósult. A tevékenységhez, aktualitáshoz a gyerekek érdeklődéséhez kapcsolódóan 

választottunk a DIFER játékgyűjteményből. 

 A játékok igazodtak a gyerekek képességeihez így fejlesztőhatásuk is érvényesült. Az írás-

mozgás képesség terület még ebben az évben is figyelmet kapott. A gyerekek örömmel 

végezték az egyénre szabott feladatokat. Kedvelték a mozgásos eszközökkel végezhető 

gyakorlatokat, de finommotorikai feladatokat is megszerették (pl, gyurmázás, kirakó, kreatív 

játékok). A kreatívműhelyekkel, játékokkal a tehetséges gyerekek egyéni és mikro csoportos 

fejlesztése valósult meg. 

Fejlesztendő területként, a következő év kiemelt feladatának javasoljuk a  matematikai 

készségek  fejlesztését és a környezeti nevelést  a fenntarthatóság jegyében . 

 

Dajkai munka ellenőrzése: 

A HACCP ellenőrzése alkalmanként történt. A konyhai higiéniai követelményeket napra 

készen dokumentálták, a tisztítószereket szakszerűen tárolták, használták. A dajkák részéről 

is egyre jobban látszik a tudatosság .A dokumentációt napra készen vezetik a hiányosságokat   

jelzik, az illetékes személy felé.  Ügyelnek az óvoda tisztaságára. A rendkívüli koronavírus  

járvány helyzetben a higiéniás szabályokra még jobban kellett figyelniük.  A fertőtlenítést, 

nagytakarítást az óvoda épületében  április hónapban elvégezték a dajkák. 

 

1.4.Értékelés 

A csoportok és egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése elengedhetetlen 

feltétele a további fejlődés megtervezésének. A célok, feladatok teljesítésével elért 

eredményeket az értékelés dokumentumaiban rögzítettük (pl.: beszoktatás értékelése, féléves 

terv értékelése, önértékelések.). Az óvoda helyi arculati terveinek értékelése, összevetése a 

megvalósítással a következő évben támpontot ad a további lépésekhez, vagy megerősít 

bennünket a helyi értékeink megőrzésében, munkánk továbbfolytatásában. A gyermekek 

értékelésére, a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt naprakészen vezetik az 

óvónők. A DIFER-t mint értékelési rendszert minden óvodapedagógus folyamatosan 

működteti, eredményeit felhasználják tervükhöz, szükség szerint egyéni fejlesztési tervekhez, 

a gyerekek reális önképük formálásához. A dokumentáció tartalmazza a gyerekek 

anamnézisét, fejlődésének ütemét, a szakvéleményeket, a feljegyzéseket. Az Ewoldt Elíz 

óvodában nincs sajátos nevelési igényű gyermek. A kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek 

fejlesztése a Pedagógiai Szakszolgálattal együtt működve történik. 

A szülők legalább évente kétszer tájékoztatást kapnak a gyermekük fejlődéséről. A szülőkkel 

megbeszéltük a fejlesztés irányát, amiben partnerként számíthattunk rájuk. A fogadóórák 

keretében a szülők nyitottabbakká érdeklődőbbekké váltak. 

Az 5 évenkénti intézményi felülvizsgálathoz az önfejlesztési terveket összesítettem a BECS 

munkaközösség táblázatába. A dolgozók közül 2 fő teljesítette a vállat, feladatokat. A 
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technikai dolgozók esetében nincs fejlesztési feladat a jövő évben. Az intézmény és a vezető 

intézkedési tervének feladatainak megvalósítása megkezdődött. 

A tanfelügyeleti és az önértékelés összehangolásaként elkészítettem az intézmény 

fejlesztési intézkedési tervet, ami az erősségünk és fejlesztendő területekre épül. 

 

Erősség Fejlesztendő 

terület 

Feladat/ 

Intézkedés 

Határ

idő 

Eredmény 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

A vezetés demokratikus 

módszerekkel irányítja a 

pedagógiai folyamatokat, 

delegálja a tervezésre 

vonatkozó feladatokat. Az 

intézmény sajátos arculata 

(környezet megismerése és 

védelme) illeszkedik az óvoda 

helyi adottságaihoz, a 

gyermekek és szülők 

igényeihez, a korszerű nevelés 

elvárásaihoz. A DIFER 

munkaközösség által 

kidolgozott játékgyűjtemény 

segítségével mikrocsoportosan 

fejlesztjük a gyermekek 

képességeit. A partneri 

elégedettség elérésére 

törekszünk (munkatársak, 

szülők, fenntartó, 

közintézmények, stb.) A 

vezetés rendszeresen ellenőrzi, 

értékeli a nevelő munkát, 

visszacsatolást ad szóban, és a 

beszámolókban. 

 

 

2. Személyiség és 

közösségfejlesztés 

 

Az intézményt támogató 

szervezeti és tanulási kultúra 

jellemzi. Az intézmény 

vezetése és az 

óvodapedagógusok 

rendelkeznek információkkal a 

gyerekek szociális helyzetéről. 

A munkatervekben és a 

beszámolókban követhető az 

egészséges és környezettudatos 

nevelés elmélete és gyakorlata, 

mely összhangban van a 

Pedagógiai Programban 

 

Tehetség 

gondozás 

elméleti 

alapjainak 

mélyítése, 

rendszerszintű, 

tudatos 

kidolgozása, s 

óvodapedagó-

gussal kreatív 

műhelymunka 

megvalósítása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógus 

belső 

ellenőrzések 

eredményei-

nek beépítése 

a pedagógiai 

gyakorlatba, a 

tanulás 

támogatás 

területének 

fejlesztése 

vonatkozásá-

ban: Egyéni 

fejlesztési 

Tanfelügyeleti 

elvárásoknak való 

megfelelés 

- Továbbképzési 

lehetőségek 

keresése 

- Tudásmegosztás 

- Jó gyakorlat 

látogatása, elméleti 

tudás mélyítése 

- Kreatív 

foglalkozások 

szervezése a 

tehetséges 

gyermekeknek 

- Csoportnapló 

kinyomtatása 

évvégén. 

- Egyéni fejlesztési 

terv készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A Pedagógiai 

Program 

felülvizsgálata. 

Szakszavak 

helyesbítése. 

-A gyakorlatban 

megvalósított 

egyéni 

fejlesztések 

dokumentálása 

az egyéni 

fejlődésnaplóba. 

2024 

.05 

.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

.05. 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

kapcsolattartás 

Pedagógiai 

Szakszolgálattal. 

A Kiváncsi láda 

tehetséggondozó 

eszközzel szűrik a 

gyerekeket. 

 

„Kiváncsi láda”  

megfigyelési 

szempontsorával a 

gyermek 

érdekelődésének 

feltérképezése  

A tehetséges 

gyerekek 

felismerése. 

 

Tehetséges 

gyermekek 

képességeinek 

kibontakoztatása 

Kreatív 

műhelymunka 

szervezésével. 

 

 

Az óvoda a törvényi 

előírások szerint 

aktualizálja 

dokumentumait.. 

-A gyermekek 

egyéni fejlesztése az 

írásos 

dokumentációban 

nyomon követhető.  

-   A pedagógiai 

gyakorlati 

munkaszínvonalának 

megőrzésével a 

tanulás támogatás 
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leírtakkal, és az intézmény 

egyéni arculatával. A 

közösségfejlesztő tevékenység 

az intézmény hagyományaival 

összhangban valósul meg. 

 

 

3. Eredmények 

Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket, a 

helyben szokásos 

megfigyelésen vagy más 

alapon megszervezett mérések 

eredményeit. Az alkalmazott 

mérések eredményeiről korrekt 

információt adnak, és 

meghatározzák a fejlesztéshez, 

változtatáshoz szükséges 

lépéseket. A pedagógiai 

folyamatokat átgondolják, 

megtervezik, levonják a 

megfelelő konzekvenciát és 

megalkotják a mikrocsoportos 

fejlesztési terveket. A kiemelt 

nevelési célok megvalósítása 

érdekében megtörténik a külső 

partnerek bevonása. 

 

4. Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Az intézményben dolgozó 

pedagógusok szakmai 

együttműködése folyamatos, 

munkájukat az 

intézményvezető koordinálja, 

támogatja. A gyermekek 

nevelése/oktatása érdekében 

intézményi szinten a 

pedagógusok kezdeményezően 

együttműködnek egymással a 

felmerülő problémák 

megoldásában. A fejlődés 

érdekében tervszerűen 

működő, folyamatos 

megújulásra képes, innovatív 

szakmai közösségek, 

munkaközösségek aktív tagjai. 

A belső tudásmegosztás 

működtetésében a 

munkaközösség komoly 

feladatot vállal, szakmai 

napokon részt vesznek. 

tervek 

készítése. 
 

 

 

 

 

 

Eredmények, 

mutatók 

dokumentálása, 

ennek a 

folyamatnak 

kidolgozása 

szükséges. 

Javasolt továbbá 

a kiemelt 

eredmények, 

pályázati 

sikerek, az 

intézményi 

sikerek 

dokumentálása 

 

 

 

 

 

 

A értékelés, 

elismerés 

írásbeli 

visszacsatolása 

a kollégák 

számára 

motiváló lehet. 

A motiváció, a 

pozitív 

megerősítés 

érdekében a 

dolgozók 

elismerése, 

értékelése 

írásban is és 

társak előtt is 

történjen meg, 

akár ünnepélyes 

keretek között is 

(belső ösztönző, 

jutalmazó 

rendszer 

kiépítése). 

 

- Egyéni 

fejlesztésekkel a 

tanulás 

támogatása. 

 

 
 

- Rendszeres írásos 

eredmény 

kimutatás 

készítése az 

intézményi 

sikerekről. 

- Fotózás a 

díjazottakról, 

kiemelt 

eredményekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elismerések, 

pozitív 

megerősítések 

írásban történő 

dokumentálása.  

Dolgozók 

tájékoztatása 

munkatársi 

értekezleten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024. 

05.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

.05 

.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

területe fejlődik. 

 

 

 

 
 

Az intézmény 

eredményei sikerei 

nyomon követhetőek 

 

Év végi 

beszámolókban az 

eredményekről 

írásos formában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dolgozók 

visszacsatolást, 

kapnak 

munkájukról, 

az év végi 

beszámolóban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

5. Az intézmény külső 

kapcsolatai 

Az intézmény pedagógiai 

programjával összhangban a 

vezetés irányításával 

megtörténik a külső partnerek 

azonosítása, köztük a 

kulcsfontosságú partnerek 

kijelölése. A helyben szokásos 

módon történik a 

kapcsolattartás, tájékoztatás. A 

szülőkkel, az egészségügyi 

intézményekkel, a 

Szakszolgálattal a kapcsolat 

tartalmas, folyamatos, a 

partnerek tájékoztatása, 

véleménynyilvánítások 

biztosított. Aktívan részt 

vesznek a helyi közéletben. 

 

  

 

 

 

 

 

6. A pedagógiai munka 

feltételei 

 

Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat az intézmény-

vezetés felé. A vezető 

támogatja az 

óvodapedagógusok 

módszertani szabadságát. Az 

intézmény dolgozói ápolják az 

óvoda hagyományait, valamint 

nyitottak az innovációra. Az 

intézmény számára fontosak a 

helyi hagyományok ápolása, 

azok megjelennek az 

intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten 

érhetők a szervezet 

működésében, és a nevelő-

oktató munka részét képezik. 

(Pedagógiai Program, interjúk) 

 

 

 

A tagintézmény 

belső és külső 

partneri 

kapcsolatrendsz

erének tartalmi, 

formai 

kibontása 

szükséges. 

(szülői 

kapcsolatot 

kivéve) Az 

eredmények 

elemzése és a 

szükséges 

szakmai 

tanulságok 

levonása és 

visszacsatolása 

jelenjen meg a 

pedagógiai 

nevelő munkát 

értékelő 

dokumentumok

ban 

 

 

 

 

Olyan belső 

szabályrendszer 

működtetése 

javasolt az 

intézményben, 

amely 

tartalmazza az 

alkalmazotti 

közösség 

munkaköri 

leírását és 

mindenki 

számára 

átlátható. A 

vezetői 

önértékelés 

alapján, 

szükséges a 

digitális 

kompetenciák 

fejlesztése. 

 

 

 

 

A partnerek 

elégedettségének 

mérése. 

Interjú a 

partnerekkel. (pl.: 

iskola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Munkaköri 

leírásokat 

tartalmazzon a 

munkaterv. 

- Pályázati 

lehetőségek 

keresése. 

- Továbbképzési 

lehetőségek 

kihasználása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024. 

05.31

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024. 

05.31

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partneri 

kapcsolatok 

hatékony működése. 

Tapasztalatok 

visszacsatolás az 

értékelő 

dokumentumokba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógusok 

eredményesen 

használják 

munkájukban az 

IK eszközöket 

 

(Megvalósult 

IKER 

továbbképzésen 

vettünk részt.) 
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7. A Kormány és az 

oktatásért felelős miniszter 

által kiadott az Óvodai 

nevelés országos 

alapprogramban 

megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. 

Az intézmény pedagógiai 

programja koherens a 

Kormány és az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott 

Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramban foglaltakkal. 

Az intézmény a pedagógiai 

prioritások megvalósításához a 

törvény által előírt feltételeket, 

eszközöket biztosítja. Kiemelt 

terület a környezet 

megismerése és védelme - 

környezet barát arculat, ami 

megfelel a partneri 

elvárásoknak, és az intézmény 

adottságainak.  

 

A pedagógiai 

program egyes 

tartalmi 

elemeinek 

aktualizálása 

szükséges (az 

indikátorokban 

említettek 

alapján), és az 

eredményesség

mutatók 

dokumentálása 

 

Pedagógiai 

Program javítása a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés szerint. 

 

2020. 

05.31

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törvényességnek 

való megfelelés. 

 

 

(Megvalósult: a 

dokumentum 

Felülvizsgálata 

során feltárt 

hiányosság 

korrekciója 

megtörtént 

BTMN és SNI 

helyesen 

tartalmazza a 

ped.pr.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.5 Korrekció:  

Az ellenőrzés tapasztalatai a csoportnapló éves értékelése támpontot ad az esetleges 

hiányosságok, szükséges változtatások megfogalmazásában. Az ellenőrzések, megfigyelések, 

elemzések, reflexiók alapján feltárt önértékelés a következő év feladatainak 

meghatározásában nyújtanak segítséget a nevelő fejlesztő munka tervezésekor.  

 

2. Személyiség és közösségi fejlesztés 

2.1. Személyiségfejlesztés. 

Pedagógiai munkánk legfontosabb része a gyermekek személyiségének fejlesztése és a 

közösségi nevelés. Egyénre szabott módszerek, bánásmód megválasztásával valósítottuk meg 

a tanítás-tanulás folyamatában az ismeretek átadását. A képességfejlesztő játékok 

szervezésekor és a szabad játékban, az együtt játszás örömét tapasztalhatták meg. 

 

A DIFER mérésekkel a gyermekek megismerése a célunk és az egyéni képességek 

fejlesztése. Az eredmények azt is megmutatják mennyit fejlődött a gyermek saját magához 

képest valamint az országos átlaghoz. A mérések eredményei alapján a 4-5 évesek 

képességei kisebb lemaradást mutattak a nagyobb csoporttársakétól, fejlesztések tervezésénél 

külön figyeltünk az írásmozgás koordináció fejlesztésére. Viszont nagyon jónak mondható a 

beszédhanghallás fejlettsége. Az 5-6-7 éveseknél szintén az írásmozgás koordináció és az 
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elemi számolási készség fejlettségénél volt kissé lemaradás, a beszédhanghallás fejlettsége a 

legjobbnak bizonyult ennél a korosztálynál, de nagyon jó eredmények születtek a többi 

területen is a felmérés alapján. 

 

 

Ewoldt Eliz Óvoda 2017/2018-2018/2019-

2019/2020 

4-5 évesek átlaga

34%

87%

73%
68%

61% 58%
63% 62%

35%

88%

75%

61% 59%
67% 67% 65%

38%

76% 78%

58% 59%
69% 66% 63%
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Dife
r I

NDEX
 

2017.nov.

2018.nov.

2019.nov..

 

     

4-5évesek átlaga  

 2017.nov. 2018.nov. 2019.nov.. 

Írásmozgás koordináció 34% 35% 38%  

Beszédhang hallás 87% 88% 76%  

Relációs szókincs  73% 75% 78%  

Elemi számolási készség  68% 61% 58%  

Tapasztalati következtetés 61% 59% 59%  

Tapasztalati összefüggés- megértése 58% 67% 69%  

Szocialitás 63% 67% 66%  

Difer INDEX  62% 65% 63%  
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Ewoldt Elíz Óvoda 2017/2018-2018-2019-

2019/2020 

5-6-7 évesek átlaga

55%

92%
88%

82%
87%

77%
73%

79%

60%

97%
92%

76%
82%

93%

76%
82%

59%

98%
90% 87%

83%
89%

76%
83%
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Dife
r i

ndex
 

2017.nov. 

2019.jan. 

2020.jan.

 

 

5-6-7 évesek átlaga 

 2017.nov.  2019.jan.  2020.jan. 

Írásmozgás koordináció  55% 60% 59% 

Beszédhanghallás 92% 97% 98% 

Relációs szókincs 88% 92% 90% 

Elemi számolás  82% 76% 87% 

Tapasztalati Következtetés 87% 82% 83% 

Tapasztalati Összefüggés- megértése 77% 93% 89% 

Szocialitás  73% 76% 76% 

Difer index  79% 82% 83% 

 

Az egyik legfontosabb pedagógiai feladat óvodás és kisiskolás korban a gyermekek 

alapkészségeinek fejlesztése, melyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek a sikeres tanulás 

érdekében. A DIFER mérőeszközzel ebben a tanévben is felmértük az 5-ik életévüket 

betöltött gyerekeket. A gyermekek között már 6 éves korban fejlettségbeli különbség van. De 

ha időben ezeket fel tudjuk térképezni, hogy a gyermeknek mely területen vannak 

fejlődésbeli lemaradásai, akkor célirányos fejlesztéssel csökkenteni tudjuk a lemaradásokat 

és az iskolai tanulásba sikeresebb lesz. Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer 

tesztrendszerével nyomon követhető az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. A 

szülői tájékoztatás is tudatosabbá válik az eredmények tükrében. 

Az intézmény fejlesztési tervben vállalt feladatunk volt a tehetséges gyermekek kiszűrése, 

fejlesztésük megszervezése. A tehetséges gyermekek megismerését ebben az évben 

fejlesztendő feladatként kezeltük. A pedagógiai szakszolgálat munkatársával konzultálva a 
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„Kiváncsi Láda” megfigyelési szempontsorát alkalmaztuk a gyermek érdeklődési területének 

speciális adottságainak megállapítására. Kreatív foglalkozásokat szerveztünk az érdeklődő 

gyerekeknek ahol képzelőerejüket, saját ötleteiket, új technikákat (pl. őszi levél pályázatra) 

próbálhatták ki. 

Az óvodapedagógusok megfelelő információkkal rendelkeztek a gyermekek képességei és 

szociális hátterüket illetően az egyéni képességek eredményes fejlesztéséhez. BTMN 

gyermekek felzárkóztatását fejlesztési terv alapján. egyéni és mikrocsoportban valósítottuk 

meg. A fejlesztésben részt vevő szakemberekkel egész évben folyamatos kapcsolatot 

tartottunk.  

A hátrányban lévő gyermekeknek különleges bánásmóddal igyekeztünk érzelmi biztonságot 

nyújtani. Az óvodában nem volt gyermekvédelmi ügy, 1 fő hátrányos helyzetű. Együtt 

működésünkkel segítettük a hátrányok kompenzálását. 

 

2.2. Közösségfejlesztés 

Pedagógia programunkban és a munkatervünkben nyomon követhető a hagyományok 

ápolása az ünnepek rendezvények megtartásának tervezése. A szülőkkel való kapcsolatunkat 

folyamatosan ápoljuk, fenntartjuk. A szülők együttműködőek, közös programokat 

szerveztünk ebben az évben is., óvodánk  így nyitott  a szülők   számára   

Az óvodai közösségi programokon a gyermekek szociális képességei fejlődtek 

összetartóbbakká váltak.. Sajnos a koronavírus járvány miatti óvintézkedések nem tették 

lehetővé, hogy tavaszi programjainkat megtartsuk. sajnos ezek az élmények így elmaradtak.  

A megvalósult programjainkban együttműködőek voltunk, érezhettük egymás segítő 

szándékát. 

 

              Programok, rendezvények 2019-2020-ban 

Autómentes nap a Béke sugárúti óvodában 2019.09.18. 

Védőnői vizsgálat 2019.09.19. 

Grosics Fesztivál 2019.10.04. 

Szülői Értekezlet 2019.10.10. 

A Festészet Napja alkalmából a Kohán Képtárba voltunk, „Őszi levél”festés 

eredményhirdetése alkalmából 

2019.10.18. 

Vitaminnap, környezetvédelmi nap az óvodában 2019.10.18. 

1956-os forradalom megemlékezése alkalmából elsétáltunk az emlékűmhöz 2019.10.24. 

Ősz kirándulás Városerdőbe 2019.10.25. 

A Magyar Nyelv Napja alkalmából közös vers elmondása az óvodában 2019.11.13. 

Az Implom József Általános Iskola 1. osztályosait (volt Ewoldt Elíz 

Óvodásokat) az óvodapedagógusok meglátogatták iskolában 

2019.11.13. 

A Magyar Nyelv Napja alkalmából a szülők mesét mondanak a 

gyermekeknek az óvodában 

2019.11.13. 

Bérletes Színházi előadásra mentünk a városi Művelődési Házba 2019.11.14. 

Részt veszünk a mézes napon, mézes kenyeret fogyasztottunk, mézes 

színezőket színeztünk 

2019.11.15. 
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Dávid Veronika (szülő) bemutatót tart a mézről, a méhek életéről, 

 a méz 2019kialakulásásról, mézkóstolóval egybekötve 

2019.11.21. 

Adventi kirakodó vásáron vettünk részt 2019.12.01. 

Kepenyes Pál zenés előadása 2019.12.03. 

Mikulás Ünnepség 2019.12.06. 

Bérletes Színházba voltunk a városi Művelődési Házban 2019.12.10. 

Karácsonyi Ünnepség, mézeskalács díszítés a szülőkkel 2019.12.18. 

Tik-Tak Bábászínház Varázsláda előadása 2019.12.18. 

Wellnes Hotel Játszóházban voltunk, az „Őszi levél” rajzpályázat 

nyereménye alkalmából 

2020.01.15. 

Séta a Csigakertben 2020.01.20. 

Könyvtárlátogatás, mesehallgatás a Mogyoróssy János Városi  

Könyvtárban 

2020.01.22. 

Könyvtárlátogatás, mesehallgatás, zenehallgatás a Mogyoróssy 

Könyvtárban 

2020.02.04. 

Szülői Értekezlet 2020.02.12. 

Farsang az óvodában 2020.02.14. 

Erdős Kata szociális munkás bábelőadása 2020.02.17. 

Kirándulás a Gyulavári Kastélyba 2020.02.27. 

Bérletes Színházi előadás a városi Művelődési Házban 2020.02.28. 

Látogatás a Karácsonyi János Katolikus Iskolában, az első  

osztályos gyerek Ewoldt Elíz óvodásoknál) 

2020.02.28. 

Kepenyes Pál zenés előadása 2020.03.05. 

Víz Világnapja Március 22   

ELMARADT 

Látogatás a Táj-Víz-Ház Múzeumba Március 23   

ELMARADT 

Családi nap Március 20   

ELMARADT 

Ovis-Sportnap Március        

ELMARADT 

Költészet napján a nagycsoportosok részvétele a városi  

rendezvényen 

Április 11      

ELMARADT 

Nyílt nap a leendő óvodásoknak Április 17       

ELMARADT 

Húsvéti készülődés, hagyományőrzés Április 09          

ELMARADT 

Környezetvédelmi hét 22-24.ig. Föld napja – papírgyűjtés, 

 virágosítás 

Április 22          

ELMARADT 

Színházlátogatás Április               

ELMARADT 

szülői értekezlet Április 21          

ELMARADT 

Tavaszi kirándulás Városerdőre. Április eleje       

ELMARADT 

Anyák napi ajándékozás csoportonként Május 03            

ELMARADT 
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 Anyák napja évzáró, ballagás  Május 30           

ELMARADT 

Gyermeknapi kirándulás Június                

ELMARADT 

 

A tavaszi családi napunkon az egészséges életmódot és környezetvédelmet szerettük volna 

népszerűsíteni a szülők körében, mivel ezt nem tudtuk megvalósítani így a következő év 

feladataként tűztük ki. 

 

3. Eredmények 

A pedagógiai céljaink elérését folyamatosan vizsgáljuk a szükséges intézkedések, 

meghozatalába a dolgozókat is bevonom. Az óvoda arculatának kialakítása a célok feladatok 

megvalósítása elfogadtatása a szülők, partnerek körében közös eredményünk.  

Az óvoda létszáma az előző évhez képest 3 fővel nőtt így az óvoda létszáma 2019-2020ban 

53 fő ebből 20 fő tanköteles kórú és 17 fő kezdi meg az iskolát szeptemberben. 

A tanítás-tanulás eredményessége érdekében a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére 

fakultatív programok szervezésével bővítjük a fejlesztés lehetőségét. 

A tehetséggondozásban és felzárkóztatásban részt, vevő gyermekek kiemelt figyelmet 

kapnak és a nevelés folyamatában a differenciált módszerek, érdeklődésüknek megfelelő 

tevékenységek megválasztásával a fejlesztettük őket. 

 

Fakultatív tevékenységek. 

Hittan Ovi-foci Jóga Kreatív 

 csoport 

Úszó 

-óvoda 

Gyógy- 

torna 

Színház  

látogatás 

9 fő 5 fő 5fő 7 fő 14fő 15 fő 28 

 

 

Eredmény: 

1.   Városi rendezvényeken vettünk részt 

2019.09.18. Autómentes Nap  

2019.10.04. Gyula Sport Intézményi Program Foci Fesztiválja  

2019.10.08. Grimm mese kiállításon voltunk Gyulaváriban 

2019.10.18. Festészet Napja alkalmából megrendezett „Őszi levél „pályázat I.helyezést, 

nyert a Pillangó csoportunk 

2019.11.07. Erkel Ferenc Emlékházban voltak a Pillangó csoportos gyerekek 

2019.11.13. A Magyar Nyelv Napja alkalmából szülők olvastak mesét a gyerekeknek 

2019.11.21. Csatlakoztunk a MÉZES REGGELI országos programhoz. Előadás a méhek 

életéről és a mézről –Dávid Veronika (szülő) bemutató délelőttje. 

2019.12.01. Adventi vásáron részvétel 

2019.12.12. Sportnap a Városi Sportcsarnokban 
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2.   34 fő egyéni és 3 csoportos rajzpályázatot adtunk be ebből 1 egyéni és 2 csoportos 

díjat kaptunk  2020 03. 01-ig. 

 

1..XII.Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál Békés Megyei Méhész Egyesület rajzpályázata 

„A Méhek Titokzatos Élete,  

Részt vett:9 fő  

Díjazott: 1fő 

 

2.A Magyar Festészet napja alkalmából Festészeti Pályázat gyerekeknek 

A Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület: Gyula Város Egyesített Óvodája Béke 

Sugárúti Tagintézménye valamint Dr. Balogné Pruha Mária Anett pályázata 

„Őszi levél” 

Részt vett: 21 fő 

Díjazott: Pillangó csoport I.helyezés 

 

3.Békés Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH) a Békéscsabai Család és  

Karrier PONT-tal közösen-------„Ünnep a családomban” 

Részt vett: 7 fő 

Díjazott:- 

 

4.Ünnepi rajz és esszépályázat Nemzetstratégiai Kutató Intézet 

„A magyar zászló és címer megünneplése” 

Részt vett: 6 fő 

Díjazott:- 

 

5.Léko Ilona környezetvédelmi emlékverseny ---„Erdei kirándulás” 

Részt vett: 10 fő 

Díjazott:- 

 

6.Víz Világnapi Rajzpályázat 

„Állatok, melyeket a klímaváltozás fenyeget”---Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Részt vett: 2 csoport 

Díjazott:- 

 

7.„Szolgálnak és Védenek- Értünk vannak”   --Országos rendőr-főkapitányság centenáriumi 

rajzpályázata 

Részt vett: 1fő 

Díjazott: folyamatban 
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3.   Óvoda szintű pályázataink 

--Virágos Intézmény-városivirágosítás versenyben az Ewoldt Elíz óvoda III. helyezést ért 

el.   --Legszebb konyhakert – 2019-évi helyi versenyen az Ewoldt Elíz óvoda III. 

helyezést ért el. 

--Tegyünk együtt környezetünkért és egészségünkért- Családi nap megrendezése 

nyertes pályázat 1.350.000ft értékben. 

 

4. Támogatások 282.000 Ft. 

Óvodánk nevelési környezetét a tárgyi feltételek megteremtését az óvoda alapítványa és a 

szülők is segítették ebben az évben is.  

Az alapítvány 100.000 Ft értékben vásárolt mozgásfejlesztő és képességfejlesztő eszközöket. 

A SZSZK -e gyermek törölközőket 15.000ft értékben szerzett be és irodaszerekre kreatív 

eszközökre, papír írószerre 40.000ft–ot, a karácsonyi ajándékokra 40.000ft-ot költött. Szintén 

a szülők jóvoltából sikerült lefesteni az óvoda kerítését, amelynek ára 25.000ft volt. 

Az adventi jótékonysági vásárba  62.000 ft–ért adtunk el dísztárgyakat. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés kommunikáció 

Gyula Város Egyesített óvodájába működő 4 munkaközösség mindegyikével 

együttműködünk. A munkaközösség munkájába óvodánkból Bencze Erika és Deákné Kovács 

Andrea,  Petrovszki Eszter és  Benkőné Bada Szilvia vállalta az koordináló szerepet.  

Köszönöm a kolléganőimnek az önként vállat, feladatokat, amit sokszor szabadidejükben végeztek el.  

A munkaközösségek közti kommunikáció jól működött a dolgozók tájékoztatása megtörtént. A team 

vezetők email formában vagy telefonon tartják a kapcsolatot. A munkaközösségek éves munkaterv 

alapján dolgoztak. Az éves feladatokat megbeszéléseken rögzítették, a munkaközösségi tag, 

tájékoztatást adott a munkatársi értekezleten a kollégáknak. 

A szakmai munkaközösség vezetője Szilágyi Ferencné írásban kérte a dolgozók javaslatát a 

következő év feladatainak megtervezéséhez.  Így az éves értékelésbe és a további javaslatokba a 

dolgozók véleményét is beépítik. A munkatársak számára biztosítottam a szükséges 

információáramlást egyéni beszélgetések, értekezletek alkalmával. 

A tagóvodák közti kapcsolattartás, értekezletek telefonos egyeztetés, email formájában valósult meg.  

A tagintézmény vezető havonta vett részt vezetői értekezleteken. Az információ átadása egyéni vagy 

munkatársi  megbeszélések formájában történt. Az intézményvezető írásos formában havi 

beszámolókban értesült az óvodát érintő fontosabb eseményekről feladatok megvalósulásáról. A 

munkatársak támogatják egymást szakmai munkájukban, együttműködnek a nevelő munkájukban. 

Elfogadjuk egymás ötleteit, tapasztalatait. Igyekszünk megtartani a szakmai színvonalunkat, 

megőrizni erkölcsi értékeinket. 
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Kiemelt nevelési feladataink a munkatervből idézve: 

„A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2019/20-es nevelési év kiemelt feladatai:  

1. Konfliktus kezelése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő- óvoda 

(óvodapedagógus) között. 

Indoklás: 

Az óvoda olyan munkahely, ahol mindenki erős érzelmekkel dolgozik. Az óvónő, az óvodás 

és a szülő egyaránt kerülhet olyan helyzetbe, amely konfliktusforrás lehet. Az óvónő egyik 

feladata, hogy egybetartsa a csapatot, úgy, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, ehhez 

pedig rendszerre, rendre és keretekre van szükség, amelyekhez ragaszkodnia kell. A 

gyerekek különböző szerkezetű és értékrendű családokból érkeznek, különböző 

temperamentummal, érzékenységgel. A szülők pedig féltik a gyereküket az ismeretlentől, 

vannak, akik lelkifurdalást éreznek amiatt, hogy közösségbe adták a kicsit. Érzelmek, 

felelősség, indulatok! Megannyi ok a súrlódásra.” 

A konfliktuskezelés szakaszait lépéseit megoldási technikáit az őszi nevelési értekezleten 

hallhattuk Kissné dr. Korbuly Katalin nyugalmazott főiskolai docens előadásában 

2019.10.31-én. Köszönjük a szakmai munkaközösségnek a színvonalas előadás 

megszervezését. 

 

2. Mesepszichológia 

„A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, 

amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos szituációja, 

bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt a nyugodt, csendes és 

szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet 

zárni egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a 

szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a 

nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában.” 

 

A második, tavaszi nevelési értekezletünk elmaradt a kormány, rendeletben szabályozta a 

rendezvények megtartását így erre nem került sor, de a szakmai munkaközösség vezető által 

ajánlott szakirodalommal bővítettük a konfliktusok kezeléséről ismereteinket. Az Ewoldt Elíz 

óvodában az elméleti anyagot a választott szakmai napon beszéltük meg. A csapatépítő 

napunk időpontja is változott. 

 

A szakmai nap módosításának indoklása: 

Magyarország kormánya által hozott 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel az egész ország 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, 2020. március 11-én a COVID 19 vírus okozta 

világjárvány miatt. A kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések miatt 

az iskolákban távoktatást rendeltek el.   
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Az éves munkatervben szereplő csapatépítő napunk áprilisi dátumát így elhalasztottuk.  A  

kijárási korlátozást 46/2020(III.16) Kormány rend.-et 2020. 05. 04-én módosította a 

Kormány, és elrendelte az óvodákban az ügyelet megszervezését. 

Mivel az Ewoldt Elíz óvodába nem kérték a szülők az óvodai ellátást 05.08-án így a 

csapatépítő napunk megtartásakor az óvodások felügyeletének ellátása nem igényelt 

szervezést. A helyszín az eredeti elképzelésünk szerint A szarvasi Körösvölgyi 

Látogatóközpont ás Állatpark  kiránduló hely lett volna, de a védőtávolság, az utazás és 

higiéniás szabályok miatt   az Ewoldt Elíz óvodát tartottuk biztonságosabb helyszínnek. 

 A rendkívüli helyzet ellenére a szakmai nap célja a kiemelt nevelési feladattal összhangban 

valósult meg.  

 

 

Csapatépítés, választott szakmai nap feladatai: 2020.05.08-án 

  1, Belső továbbképzés, tudásmegosztás a konfliktusok és a konfliktusok 

kezelésének lehetőségeiről.    

  2, Megemlékezés a természetvédelmi jeles napról a Madarak Fák napjáról.  

A szakmai napunk egy jó hangulatú beszélgetéssel kezdődött, majd Petrovszki Eszter 

tagintézmény-vezető ismertette a nap témáit és programját. 

Az óvodai konfliktusok témájában bővítettük pedagógiai ismereteinket a szakmai 

munkaközösség vezető ajánlásával. . Mindenki részt vett a szakmai tudásmegosztásban. Az 

óvodapedagógusok átadták egymásnak és a technikai dolgozóknak az óvodai konfliktus-

kezelési technikákról szerzett ismereteiket. 

Az óvodában felmerülő konfliktushelyzetek kialakulásáról és kezelési lehetőségeiről 

beszélgettünk. .A nap folyamán közösen ismertük meg a kiemelt nevelési feladathoz 

kapcsolódó szakmai anyagokat: 

1.  Csomortáni D. Zoltán: KONFLIKTUSKEZELÉS AZ ÓVODÁBAN 

Oktatási segédanyag a Gyakorlatvezető mentor szakirányú továbbképzési szakhoz TÁMOP 

4.1.2 tanulmány feldolgozása: A családok széthullása egyre jellemzőbb, kevesebb a 

megértés, a tolerancia, felerősödött a türelmetlenség, az idegesség. Az értékek, és különösen 

a pedagógiai értékek devalválódása erősen kihat a szülőgyermek kapcsolatra. A statisztikai 

adatok szerint nő a magatartászavarokkal, egészségkárosodással, fejlődési lemaradással 

küszködő gyermekek aránya, a gyermekek mentálhigiénés státusza gyakran nem megfelelő. 

A felnőttek és ennek következtében gyakran a gyermekek is nehezen fogadják el a másságot, 

előítéleteink megnehezítik a mindennapi konstruktív együttélés lehetőségeit. Az óvodáskor 

sok gyermekben szorongást vált ki aminek tünete lehet a mutizmus , az agresszió, a 

dühkitörés,félénkség. 

A tanulmányban leírtakkal mi is egyet értettünk és ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

kezelési módszerekkel foglalkozzunk, bővítsük szakmai ismereteinket. Felismerjük a 

konfliktusok fajtáit, okait és felfedezzük tüneteit. 
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2.Szorongásoldás az óvodában:  

 (Szerző: Dr. Árvainé Koczok Márta ) 

Mit tehet az óvónő: legjobb az elfogadó szeretetteljes gondoskodó kiegyensúlyozott, nyugodt 

légkör, sok mese, játék, rajzolás, zenehallgatás, mozgás beszélgetés biztosítása.   

Véleményünk szerint az óvodánkban kiegyensúlyozott légkörben tölthetik napjaikat a 

gyerekek, ennek ellenére manapság már nem mondható, hogy nincsenek konfliktusok vagy 

gyerek-gyerek közt vagy dolgozó –szülő közt. A dolgozónak nagy felelősségük van abban, 

hogy a helyes konfliktus megoldási technikákat alkalmazzák, úgy, mint  pl: a mese, bábozás, 

drámajáték, természetben való szabad mozgás, szociális képességeket fejlesztő,  

szorongásoldó játékok szervezése. Ezekben nyújtott segítséget a szakmai anyag. 

 

3.    Konfliktuskezelés az óvodában 

Konfliktuskezelés az óvodában forrás: https://ovonok.hu/2015/05/konfliktuskezeles-az-

ovodaban/ 

Az óvodáskorú gyermekek mentálhigiénés állapota gyakran rossz, tele vannak félelmekkel.   

A pedagógusok szerepe a különféle konfliktusokban: 

 A pedagógus személyes példája. 

 Segítő beszélgetés alkalmazása: A „segítő beszélgetés” egy olyan viszonyulás a 

gyerekhez, aminek a segítségével a pedagógus képessé válhat a gyermeket megnyitni, 

hozzá közel kerülni 

 A gyermek kezdeményez – az óvónő visszajelez: Nem tanácsot adni, vagy értékelni, 

hogy a gyerek igazat mond-e. Inkább összefoglalni ugyanazt más szavakkal, vagy 

megfogalmazni az érzést, ami benne él. 

 A visszajelzések típusai: kritizáló utasító, címkéző valótlan állításokkal vigasztaló, 

visszatükröző: A mindennapok a visszatükröző hozzáállást igazolják; ez alatt a 

gondolatok, érzések, képzeletvilág visszatükrözését értjük. Ebben valójában az 

osztatlan figyelem érhető tetten. Ha ezt a hozzáállást egy pedagógus felveszi, nem 

kell tartania attól sem, hogy a gyerek elhallgat, ha mondandóját rosszul értelmezi, 

mert a gyerek akkor korrigálja! És a kapcsolat nem szakad meg, ha a gyermek nem 

tapasztal a meghallgató részéről ítélkezést, minősítést. 

 Erőszakmentes megoldások alkalmazása, konfliktuskezelésre nevelés a gyakorlatban. 

 Konfliktus elviselésére, önálló megoldására ösztönzés. 

 A különböző konfliktus helyzetek felismerése, kezelése. 

 Olyan légkör kialakítása, ahol nem tesznek különbséget az egyének között, ahol 

nyitottak egymás indokaira, érdekeire, és együttműködés alakulhat ki még 

konfliktushelyzetben is.  
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4. Hatékony szorongásoldás gyerekkorban 

Dr. Árvainé Koczok Márta, neszorongj.hu 

A relaxáció segíti a gyermekeket abban, hogy legyőzzék, félelmeiket megtalálják testi-lelki 

egyensúlyukat. Ehhez kiindulópont óvodáskorban, a játék módszertana. A játék, mese, zene, 

mondóka hatékonyan oldja a szorongást.  Lényeg hogy a gyerek ellazuljon, szárnyaljon 

fantáziája képzelje magát bátornak, hősnek, ne figyeljen a félelmeire. 

   A szakmai nap összegzéseként megállapítottuk, hogy van segítség a konfliktusok 

kezelésében. Feladatunk, hogy az óvodapedagógusok tisztában legyenek a leggyakrabban 

előforduló problémák kialakulásának ismérveivel, azok megoldási módozataival. 

A napot szabad beszélgetéssel folytattuk, majd megköszöntem a munkatársaimnak a kitartó 

munkájukat. A közös gondolkodás az egymásra hangolódás nagyon fontos az eredményes 

munka szempontjából. A Madarak Fák napja alkalmából az udvarunkat szépítettük közös 

virágültetéssel majd ezt követően sétát tettünk a Gyulai Vár környékén. A csapatépítő napot 

közös fagyizással zártuk le. A körülmények ellenére úgy gondolom sikeres volt a 

programunk-tudtunk egymásra, és környezetünkre is figyelni. Fontos, hogy konfliktus 

mentesen telt a napunk és remélem a továbbiakban, mindenki megtalálja a lehető legjobb 

konfliktus megoldási módot a kapcsolati problémákra. 

 

3. kiemelt nevelési feladat volt a Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. 

Feladatunk: motiválni a kolléganőket az önkéntes jelentkezésre 

Cél: 2022-ig minden pedagógus I-ben lévő kolléganő átkerüljön a pedagógus II. 

fokozatba, Az Ewoldt Elíz óvodában még a jövőben 3 fő dolgozónak kell átesnie a 

minősítésen. 

 

5.Az intézmény külső kapcsolatai 

Az évek során kialakult kapcsolatrendszert fenntartottuk, működtettük. 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

Kapcsolattartásunk a szülőkkel közvetlen, nagyon jó kapcsolatot tartunk fenn, ezért is tud 

épülni nevelésünk a családi nevelésre. A gyermekek és a szülők jogait tiszteletben tartjuk, 

szükség esetén segítséget és támogatást nyújtottunk. A szülők véleményét, nevelési 

észrevételeit jórészt elfogadtuk, megfelelő tájékoztatást nyújtottunk ahhoz, hogy az óvodai 

nevelés értékeit, célját, feladatait megismerhessék a szülők. A szülőkkel megbeszéltük 

gyermekeik fejlődésével kapcsolatos észrevételeinket akár pozitív akár negatív értelemben 

A szülők igényelték a folyamatos tájékoztatást a napi beszélgetéseket. Részt vettek nyílt 

programjainkon, szülői értekezleteknek aktív részesei voltak.  

Meghatároztuk a fogadó órák rendjét és lehetőséget adtunk a családlátogatásokra igény 

szerint. 

A partnerekkel az óvodapedagógusok tartják a kapcsolatot, személyes megkeresés telefonos 

egyeztetés, vagy email, formájában. 
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- Látogattuk rendszeresen a Mogyoróssy János Városi Könyvtárat.  

- A Dürer Albert Általános iskolába meglátogattuk a volt óvódásainkat, ahol az iskola 

pedagógusainak véleményét kikérve tájékozódtunk az iskola elégedettségéről. Az iskola 

vezetése az óvodai nevelő munkával elégedettek a volt óvodásaink sikeresen teljesítenek a 

tanulásban. 

- Jó kapcsolatot ápolunk az Erdei Iskola pedagógusaival, erdészeivel. 

- A Védőnői Szolgálattal is folyamatos kapcsolatot tartunk. Az ortopédiai szűrés közös 

szervezéssel történt. 

- Hitoktatók heti foglalkozást tartanak az óvodában, erre biztosítjuk számukra a helyet és az 

időt.  

- Pedagógiai Szakszolgálattal is jó kapcsolatot ápolunk. Fejlesztésekhez, fogadóórákhoz 

napirendünkben rugalmasan igazodunk. 

- A Körösök Vízügyi Igazgatóságának rendezvényén szerepelnek az óvodásaink. 

- Gyermekvédelem jelzőrendszeri folyamataiban Petrovszki Eszter jelzőrendszeri tag vállalta 

a kapcsolattartást. Gyermekvédelmi jelzésre nem volt szükség. 

Az óvodánk fontosnak tartja a pályakezdők mentorálását, két fő végzi óvodapedagógusi 

szakmai gyakorlatát az Ewoldt Elíz óvodában. A pedagógusok igyekeznek minden segítséget 

megadni, hogy módszertani ismereteik, elméleti tudásuk gyarapodjon. 

 

6.A pedagógiai munka feltételei  

-Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Örömünkre szolgál, hogy az idén a számítógép cseréje megtörtént. Pályázati forrásból 

vásároltunk új számítógépet. Fejlődésnek értékelem, hogy IKT eszközeink bővültek mivel új 

fényképezőgépet is kapott az óvoda szintén pályázatból. Az intézményfejlesztési tervben 

vállat feladatunk- miszerint a digitális eszközöket fel kell újítani –teljesíteni tudtuk. 

     Az óvodai eszközfejlesztésből 1db hűtőszekrényt, kézi kocsit, és zsúrkocsit kapott az 

óvoda 

A HACCP szabályainak megfelel a tálalókonyhánk. A dolgozók védőköpenyt vásárolhattak a 

technikai dolgozók védőcipőt is. 

   A BMSK SPORT Nonprofit kft-től az Ovis labdaprogram keretében 20db focilabdát,4 szett 

bójakészletet,48db edzőlabdát,8db focikaput, 2db lábtenisz szettet,2db edzőszettet, 2db 

edzőállomást, 16db mezt, 4db szivacskézilabdát,4db szivacsfocilabdát, 4db, 

szivacsröplabdát, 4db szivacskosárlabdát kapott az óvoda. 

 

Fejlesztendő: 

A gyermekszékek és asztalok elhasználódtak a cseréjük indokolt. A felnőtt öltőző szekrények  

beszerzése, a munka feltételeit javítanák.  Az óvoda épülete felújítása nagyon időszerű lenne, 

a halogatás az állagán nagyon sokat ront. Reméljük a fenntartó, és Gyula Város Egyesített 

Óvodája Intézményének vezetője részéről megkapjuk a támogatást.  A felújítást a szülők, 
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munkatársak a városrész is nagyon igényli. Bízunk abban, hogy a jövő évben a többi 

óvodához hasonlóan az Ewoldt Elíz óvoda is megújulhat. 

 

  - Személyi feltételek 

A nevelő munkához a személyi feltételek adottak, 1 fő GYED-en van így őt határozott időre 

helyettesítő látja el. A személyi változást a szülők gyerekek zökkenőmentesen fogadták. 

Benkőné Bada Szilvia látta el a helyettesítést, köszönöm munkáját. Pedagógia asszisztens az 

óvónők munkájának segítése mellett az úszó-ovi programban is részt vesz.  

A pedagógiai asszisztens a dajkai munkába és a pedagógiai munkába rugalmasan részt vesz, 

helyettesítéseket is ellátja. 

Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelőmunka feltételeink. 

Mindenki rendelkezik főiskolai végzettséggel 1 fő szakvizsgával is. A DIFER továbbképzést 

mindenki teljesítette 2019-ig. Ebben az évben az IKER 1-2 továbbképzésen az IKT ismereteink 

bővültek.  Az önfejlesztési tervben az IKT továbbképzéseken való részvételt teljesítettük.  

2020 01.20.-tól 1 fő dajka felmentési idejét tölti az ő helyettesítésére Kurtáné Kiss Marianna 

lett felvéve, aki 2020. 04. 20-tól a kollektívánk tagja lett. 

Az óvoda pszichológusa a szülők számára egész évben elérhető volt. Havi beosztással 

minden óvodát felkeresett és az ottani szülők felkereshették kérdéseikkel. Nálunk december 

hónapban végezte munkáját. 

 

Szervezeti feltételek 

Az óvoda szervezeti kultúrája pedagógiai folyamat tervezésében, megvalósításában, 

szabályozó dokumentumok betartásában rejlik. A beszámolóinkban, munkatervünkben az 

SZMSZ-ben követhető a kapcsolatrendszer formája módjai. Az óvoda fontosnak tartja ápolni 

hagyományait évenként ismétlődő ünnepeink rendezvényein vannak. 

A választható szakmai napon belső tudásmegosztásként a munkatársakkal megosztottuk 

szakmai tapasztalatainkat. Év közben megbeszéljük a feladatok arányos elosztását, 

véleményével mindenki hozzájárulhat az óvoda fejlődéséhez. Az intézményvezető napi 

gyakorlatában felülvizsgálja a pedagógiai program beválását célok magvalósulásához vezető 

módszereket, eljárásokat. Szükséges módosításokba bevonja a munkatársakat is, akik 

javaslataikkal segítik a továbbfejlesztést.   

A munkatársaimat dicséret illeti a kitartó odaadó munkáért, amit tanúsítottak az elmúlt 

évben. Számíthattam segítségükre együtt működésükre. Köszönöm munkájukat. 

    

7. Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés. 

.  Ebben az évben az Ewoldt Elíz Óvoda intézmény fejlesztési terv VII. pontjának feladata 

megvalósult, mert a program felülvizsgálatakor a BTMN, SNI szakterminálok kijavításra 

kerültek. 
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 Az intézmény pedagógiai programja az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül s 

azzal koherens. Tartalmi és jogszabályi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 

intézmény sajátságos céljait, feladatait, módszereit, arculati elemeket.  A tervezés a 

pedagógiai programunk alapján készül, ennek alapján a célok és feladatok pontosan és 

részletesen lettek kidolgozva. Biztosítottuk a napi gyakorlatunkban a szabad játék, mozgás 

feltételeit, elsődlegességét a tevékenységek közt. Kiemelt figyelmet kapott az egészséges 

életmódra nevelés, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés,az anyanyelvi nevelés. A 

napi- és a heti rendünkben minden tevékenységformára lehetőséget, időt adtunk.  Az 

óvodapedagógusok a nevelési folyamat irányítását a Pedagógiai Program célkitűzéseinek, 

várható eredményeinek szem előtt tartásával végezték, eleget téve ezzel a partnerek 

igényeinek, elvárásainak. 

A pedagógiai program megvalósulása nyomon követhető az értékelésekben., beszámolókban. 

A program megvalósításának ütemezése minden nevelési évben a csoportnaplókban 

fejlesztési tervekben. A reflexiókban a megvalósulás módját és a változtatás indoklását 

fogalmazzuk meg. Az értékelések alapján a jövő évi feladatainkat határozzuk meg.  Az 

óvoda stratégiai célkitűzéseit operatív célokra lebontva a munkatervben jeleníti meg. 

 

 

Összegzés:  

2019-2020-as évben is - mint hasonlóan az elmúlt években – úgy gondolom az óvodánkba 

kitartó, lelkiismeretes tudatos pedagógiai munkát végeztünk. A csoportértékelésekből kitűnik 

az óvónők figyelembe vették a helyi nevelési programot, az egyéni arculatot és a kiemelt 

nevelési feladatokat és az intézményi elvárásokat. 

Sajnos 2020. március 16-tól az óvodánk határozott időre bezárt, május 11-től pedig csak a 

csoportonkénti 5 fő ügyeletet kérőket fogadta a hatályos Kormányrendelet alapján a kialakult 

Koronavírus fertőzés veszélye miatt, ezért a további tervezett programok, kirándulások, 

rendezvények elmaradtak. A szülőket felvilágosítottuk a kialakult helyzetről, mindenki 

együttműködő volt. A szülőkkel és gyermekekkel online módon tartottuk a kapcsolatot, zárt 

facebook csoportban, e-mailen segítettük a fejlesztésüket azzal, hogy minden héten elküldtük 

a kidolgozott heti tervet, anyaggyűjtést korcsoportra bontva, hasznos linkeket küldtünk az 

adott heti tervhez igazodva. Havonta elküldtük a BTMN-es gyermekeknek a fejlesztési 

tervet. A szülők képek alapján visszacsatolták a gyermekek munkáját. Azt gondolom ebben a 

rendkívüli helyzetben is tudtunk együttműködni a gyerekek fejlesztése érdekében. 

 

 

 

 

2020-05-19. Petrovszki Eszter 

  Tagintézmény-vezető 
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Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Galbácskerti Óvoda 

OM 200918 

5700 Gyula, Temesvári u. 47. 

 06-66-639-594 Mobil: 06-30-229-0338 

E-mail: galbacskertiovoda@gyulaovoda.hu 

              www.galbacs.gyulaovoda9.eu 

 

„A gyermeket nem motiválni kell, hanem motiváltságát ébren kell tartani.” 

/Celestin Freinet/ 

 

 

Az éves beszámolót a Tanévnyitó értekezlet anyagában meghatározott nevelési feladatok, 

valamint az Intézményi önértékelés szempontjai alapján készítettem.   

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a  

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

A pedagógiai folyamat tervezése az Alapprogramra épülő Gyula Város Egyesített Óvodája 

Pedagógiai Programja és az óvodánk arculatát meghatározó Csodavilág Helyi Óvodai Program, 

amely a FREINET pedagógia elveire épül. 

Tervezés 

   Nevelőmunkánk tervezése nyomon követhető a csoportnaplókból, melynek vezetése két 

csoport esetében elektronikus, egy csoport esetében papíros formában történt. Formai és 

tartalmi elemei megfeleltek a szakmai munkaközösség által meghatározott elvárásoknak. Az 

egységes szerkezetű csoportnapló kiegészült a Freinet pedagógia elemével, pl.: 

gondolattérképpel, valamint a Zöldszíves éves tervvel. A Freinet pedagógia alapelveit 

figyelembe véve biztosítottunk tág teret a különböző tapasztalatok szerzésére, és lehetőséget a 

kísérletező tapogatózás képességeinek kifejlődésére. 

   Az éves tevékenységi tervek a négy évszak, valamint a külső világ tevékeny megismerésének 

témáihoz igazodva készültek, melyeket a csoportokba járó gyermekek életkorát és érdeklődését 

figyelembe véve projektekben, illetve alprojektekben dolgoztunk fel. Projektjeink alapjául 

szolgált a tapasztalás útján szerzett ismeretszerzés, mely igazodik a gyermekek egyéni 

képességeihez, feladatvállalásaihoz, érdeklődéséhez, ötleteihez, bevonva a szülőket is a 

gyűjtőmunkába. A tematikus tervekben a projektekhez tartozó műveltségtartalmak választása 
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tudatosan történt, figyelembe véve a szűkebb és tágabb környezetünk adottságait is. Jelen 

esetben a három csoport három óvodában történő elhelyezését. Ehhez választottuk ki mindig a 

legmegfelelőbb módszert, munkaformát, melyek összhangban voltak, és a gyermekek egyéni 

képességeinek fejlesztésére irányultak. Az alkalmazott módszerek, mindig a gyermekek 

aktuális állapotához, fejlettségi szintjéhez alkalmazkodtak, színes, változatos, és széleskörű 

lehetőséget biztosítva ezzel, az új ismeretek tudatos átadásához illetve, a meglévő ismeretek 

bővítéséhez. Pedagógiai munkánk során a csoportokban többször alkalmazott preferált 

módszerek: projekt módszer, kooperatív módszer, IKT módszer, változatos és természetes 

anyagok eszközök használata, komplexitás. 

A gyermekeknél a tartós figyelmet változatos eszközök alkalmazásával, az IKT módszerekkel, 

és a vidám, mozgásos feladatokkal, vizuális tevékenységekkel, barkácsolással tudtuk 

fenntartani. Ösztönöztük a gyermekeket az önálló gondolkodásra, a tanult képességek 

alkalmazására a mindennapi tevékenységek során. 

A gyermekek alaposabb megismerését, leginkább a megfigyelés és a beszélgetés módszereivel 

végeztük, illetve folyamatosan tartottuk a kapcsolatot szüleikkel, nagyszüleikkel. Ezen kívül a 

fejlődési ütemük alaposabb megismerését az egyéni fejlődési napló naprakész vezetésével 

követtük figyelemmel. Az aktuális érzelmi beállítottságuk felé, minden esetben a 

metakommunikáció - empátia módszerével fordultunk, így segítve a reggeli elválást a 

szüleiktől, nagyszüleiktől, vagy éppen a rosszkedv elmúlásának, a jókedv megtartásának, a 

csoportok szeretetteljes légkörének megteremtését. 

A személyiségfejlődési problémákat, több esetben javasoltuk a szülőknek az óvoda 

pszichológusának felkeresését. A szülők teljes mértékben együttműködtek, és igénybe vették a 

szakember segítségét. 1 esetben kértük fel a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

Tagintézményt az érintett gyermek képességének vizsgálatára. 

A tevékenységek megvalósulásának eredményeiről negyedévente értékelés, reflexió készült. 

 

Az éves munkatervben megfogalmazott kiemelt feladat: 

 Konfliktus kezelése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő- óvoda 

(óvodapedagógus) között 

 Mesepszichológia 

 További feladatunk: A 2018/19-es nevelési évben mért, összesített DIFER 

eredmények alapján  

- az írásmozgás koordinációs képességek,  

- az elemi számolási készség, 

- a tapasztalati következtetés, 

- a tapasztalati összefüggés-megértés fejlesztése. 

 

A gyerekek különböző szerkezetű és értékrendű családokból érkeztek, különböző 

temperamentummal, érzékenységgel. A napi tevékenységek közben sokszor kerültek konfliktus 

helyzetbe. Ilyen esetekben többféle megoldást alkalmaztunk. Az Őszi nevelési értekezlet 
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témája is a konfliktuskezelés volt. A meghívott szakember interaktív előadása sokat segített. 

Ötleteit követtük, javaslatait alkalmaztuk, és ha szükséges volt az óvoda pszichológusának 

segítségét kértük. 

 

A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, ezért kiemelt helyet foglat 

el a nap folyamán. Előtérbe helyeztük a gyermekek életkorához igazodó magyar népmeséket, 

melyeknek lélektanilag nagy hatásai vannak. A magyar népmese egy forrás, lehetőség olyan 

folyamatok követésére, megélésére, tanulására melyek a nemzeti identitástudat formálását 

szolgálták. A tervezett mesék gazdagították a gyermekek képzeletvilágát és belső képalkotásra 

ösztönözték őket pozitív érzelmeiket erősítve. 

A Tavaszi nevelési értekezlet előadója dr. Kádár Annamária pszichológus lett volna. 

Előadásának témája a mese és az érzelmi intelligencia összefüggése. Az előadás a 

veszélyhelyzet kihirdetése miatt elmaradt. 

 

A tagintézményekben a 2018-2019-es nevelési év DIFER mérések alapján a gyermekeknek e 

képességei bizonyult fejlesztendő területnek. 

A Szakmai munkaközösség által összeállított Írás-mozgás koordinációt és mozgáskoordinációs 

képességeket fejlesztő játékok gyűjteményét, pedagógiai munkánk segítése céljából, melyet 

mindhárom csoport óvodapedagógusai a heti tematikus tervek elkészítése során használtak. 

  

Megvalósítás 

Az aktuális projekt megvalósulásához olyan feladatokat és tevékenységi formákat rendeltünk, 

melyek változatos módszerek alkalmazásával segítették a kitűzött célok megvalósulását.  

A Korona vírus miatt az óvoda március 18-al bezárt. Ezt követően a családoknak heti 

rendszerességgel elküldtük azokat a projekttémákat a hozzá kapcsolódó műveltségtartalmakkal, 

forrásokkal együtt, melyek az óvodában a tematikus tervünkben megjelennek. Figyelembe 

vettük a megváltozott és az otthoni körülményeket. Videó üzenetben meséket mondtunk, 

dalokat énekeltünk. A szülők és a gyermekek kezdeti lelkesedése és aktivitása, felénk történő 

visszajelzései mostanra csökkent. Május 4-től a megengedett gyermeklétszámmal folytattuk 

pedagógiai munkánkat.  

 

Ellenőrzés 

 Az Oktatási Hivatal értesítése szerint országos pedagógiai ellenőrzés keretén belül a 

tagintézményben vezetői ellenőrzése Gugolyáné Marosán Márta tagintézmény 

vezetőnek volt. 

 Pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül minősítő eljárásban vett részt Riczu 

Antónia. Sikeres célfokozat a Pedagógus II. 



6 

 

 Az Önértékelést támogató munkacsoport éves munkatervében megfogalmazottak 

alapján a tagintézményből az óvodapedagógusok nem vettek részt Intézményvezetői 

látogatáson. 

 A tagintézményvezetői ellenőrzések az ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A 

szakmai munka ellenőrzése előre tervezett volt, míg a HACCP szabályzatnak megfelelő 

ellenőrzések spontán történtek. 

  Az ellenőrzési terv kiterjedt: 

  az írásos dokumentációra /csoportnapló, mulasztási napló, egyéni fejlődésnapló, 

HACCP dokumentumai/, 

 a tagintézmény vezető tevékenységlátogatása során az éves kiemelt feladatra:  

- „Hogyan valósul meg a gyermekek konfliktuskezelése a Freinet technikákon 

keresztül a napi tevékenységek során. 

- Miben és hogyan tud segíteni az óvodapedagógus a gyermek-szülő, szülő- óvoda, 

illetve óvodapedagógus közötti konfliktus kezelésében. 

 a dajkák és a karbantartó munkavégzésére, 

 az óvoda udvarának, játékeszközeinek és épületének balesetmegelőzésére. 

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült.  

 

A tagintézményvezető által a látogatott óvodapedagógusoknál tapasztaltak:  

Erősségek, kiemelkedő területek mindkét ellenőrzésnél: 

 Pedagógiai módszertani felkészültség, a gyermekekkel való bánásmód, módszertani 

kultúra, kreativitás, változatos vizuális technikák alkalmazása. 

 A gyermekek személyiségének fejlesztése, gyermeki közösség alakulásának segítése. 

 

Gyengeségek, fejlesztendő területek: 

 Modern Információs és Kommunikációs Technológiai eszközök egyes szoftvereinek 

alkalmazása a tervezés, a pedagógiai munka során.  

 

 Az óvoda egy csoportnaplójának formai és tartalmi ellenőrzése Intézményvezető és 

Szakmai munkaközösségvezető által. 

 

Korrekció: 

A szakmai dokumentációk formai részét egy, míg tartalmi részét több alkalommal is 

ellenőriztem. A felmerülő hiányosságok, hibák megbeszélésre és javításra kerültek, az ismételt 

ellenőrzéskor mindent az elvárásoknak megfelelően találtam. 

 

Értékelés 

A gyermekek készségeinek alakulását értékelését a Pedagógiai programnak megfelelően a 

DIFER fejlődésmérő eszköz segítségével értékeltük azoknál a gyermekeknél, akik 2019. 
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szeptember 01-éig betöltötték a negyedik életévüket. Az eredményekre támaszkodva terveztük 

a DIFER játékokat, melyek a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztését szolgálták 

egyénre szabottan. Mozgáskészséget a megfigyeléseinkre támaszkodva értékeltük és 

rögzítettük a fejlődési naplóban. A Pedagógiai munkánk során rendszeresen alkalmaztuk a 

diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelést. A különböző tervezett és szabad 

foglalkozások, tevékenységek alkalmával elkészült alkotásokat nem csak a csoporttal, hanem 

egyénileg is értékeltettük, mert fontosnak tartottuk a több oldalról való pozitív megerősítést, 

hiszen személyiségformáló fejlesztő hatású visszajelzést adott a gyermekek számára és segítette 

kialakítani az ön- és társértékelés igényét és kultúráját. Megértő odafigyeléssel, személyes 

példaadással segítettük a siker helyes értékelését.  

A dolgozók értékelése: óvodapedagógus, dajka, karbantartó ön és tagintézményvezetői 

értékelés után írásban került rögzítésre. 

 

 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Csoportprofil alakulása: 

2019. szeptemberi létszám: 76fő 

2020. májusi létszám: 76 fő 

Süni csoport: 25 fő 

Katica csoport: 24 fő 

Pillangó csoport: 27 fő 

Tanköteles korú: 22 fő 

Iskolába megy: 19 fő 

A tanköteles korú gyermekek közül a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata alapján óvodában 

marad 3 fő. 

BTMN: 5 fő 

 

A tagintézmény három csoportja a nevelési évet az épület felújítása miatt a Bajcsy úti, a 

Mágocsi úti és a Gyulavári Óvoda tornatermében kezdte a február 4-ei beköltözésig. Ennek 

ellenére az óvoda kollektívája mindent megtett annak érdekében, hogy a csoportszoba 

elrendezése, a kuckók kialakítása lehetővé tegye a csoport és közösség alakulását. A felújított, 

korszerűsített óvodába sajnálatos módon a veszélyhelyzet kihirdetése miatt csak 7 hetet tudtunk 

együtt tölteni, ami kevésnek bizonyult a csoportok egymás közötti megismerésének.  

       Elsődleges szempont számunkra a gyermekek szokásainak, képességeinek megismerése, 

melyet a Süni csoportban óvodába lépés után a családlátogatások tesznek teljessé, ahol átfogó 

képet kapunk a család szociális helyzetéről is. A hatékony nevelőmunka érdekében folyamatos 

a kapcsolattartás a szülőkkel, nagyszülőkkel, tájékoztatásuk gyermekük fejlődéséről. 
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       A csoportnaplóban az óvodapedagógusok évi két alkalommal nevelési tervet készítenek, 

meghatározzák a személyiség és közösségfejlesztés területére vonatkozó célokat és feladatokat, 

melyek megjelennek a tematikus tervekben is.  

       A gyermekek alaposabb megismerését, a DIFER fejlődésvizsgáló módszer mellett a 

megfigyelés és a beszélgetés módszereivel végeztük, valamint a gyermekek anamnézisére, 

beszoktatási és a családlátogatási tapasztalataira hagyatkozva. 

       Tervező és nevelő munkánkat az óvoda arculatának, a Freinet pedagógia elemeit kiemelve 

végeztük, meghagyva az óvodapedagógusok módszertani szabadságát. Szem előtt tartottuk a 

gyermekek szabad önkifejezésének megvalósítását, a környezettudatos magatartás 

megalapozását, a természeti környezetünk megismerését, megszerettetését, védelmét, a Zöld 

Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom éves programtervét. 

       A gyermekek mozgásigényének kielégítése érdekében a lehető legtöbb időt töltötték a 

szabadban. Felfedező utak során közös élmények átélése volt a cél. 

       A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei: logopédus, szakvizsgázott gyógypedagógus heti 

két alkalommal, gyógytornász, tehetséggondozó koordinátor- heti egy alkalommal tartottak az 

érintett gyermekeknek fejlesztő foglalkozást. Az általuk javasolt fejlesztendő területeket, 

részképességek fejlesztését a napi tevékenységbe ágyazva egyéni és mikro csoportos formában 

valósítottuk meg. A fejlesztési és fejlődési folyamatokban irányító szerepet töltöttünk be, nagy 

gondot fordítva az egyéni bánásmódra, képességek figyelembe vételére, a differenciált 

foglalkoztatásra, az egyénre szabott segítésre, annak érdekében, hogy minden gyermeket 

sikerélményhez juttassunk. Segítségünkre voltak a DIFER programcsomag által tartalmazott 

szakkönyvek, melyek a különböző képességek fejlesztéséhez játékokat, feladatokat, 

lehetőségeket javasolnak. 

       A tehetséggondozó tevékenység a koordinátor javaslatával összhangban történt. A Freinet 

pedagógia egyik alapelve a gyermekek szabad önkifejezésének segítése kreativitás, vizuális 

alkotás, szövegalkotás, mozgás, zene terén. Ezzel összhangban az volt a célunk, hogy minden 

gyermek kipróbálhassa magát képességeinek és érdeklődésének megfelelően a napi 

tevékenységekben, projektek megvalósulásában. Lehetőséget biztosítottunk a különböző 

területen kiemelkedő képességű gyermekek bemutatkozására pl.: rajz pályázatokon való 

részvétel, délelőtti ovi foci, ének, mozgás, délutáni angol nyelvi foglalkozások.  

       A szeretetteljes légkörnek és az egymás közötti helyes kommunikációnak köszönhetően a 

kapcsolatrendszer /gyermek-gyermek, gyermek-óvodai dolgozók, felnőtt-felnőtt, felnőtt-szülő 

között nagyon jónak mondható, összeszokott közösséget alkotunk. 

       A személyiség és közösség formálásában elsődleges helyen áll a játéktevékenység, 

valamint a személyes mintaadás. Kiemelkedő szerepe van a Freinet pedagógiára jellemző 

beszélgető körnek, ahol egymást meghallgatva, egymásra odafigyelve osztották meg a 

gyermekek az otthoni, családi, óvodai közös élményeiket, egy-egy projekttel kapcsolatos okos 

gondolataikat. 
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       A projektmódszer alkalmazásával a gyermekeket kezdeményezésre, együttműködésre, 

kreativitásra, felfedezés vágyra ösztönözzük. Az egyéni munkaformák mellett nagy hangsúlyt 

fektettünk a team munkaformára, a közös együttműködést igénylő tevékenységekre nem csak 

a csoportszobában, hanem az óvoda udvarán és az óvodán kívüli felfedező utakon is. Az óvodai 

közösség fejlesztése érdekében közös programokat szerveztünk csoportonként, óvodai szinten 

és a szülőknek egyaránt.  

       Programjainkat, ünnepeinket az óvoda hagyományai határozzák meg, melyek 

csoportonként kerültek megrendezésre. Óvodai szintű hagyományos ünnepünk a farsang volt. 

       Városi szintű rendezvényeket a távolság miatt helyi járatú autóbusszal közelítettük meg, 

mely alkalmat adott a buszos közlekedés viselkedési szabályainak megismerésére, betartására.  

/Gyermekszínházi előadások, zenés műsorok/.  

       Számos programunknak a szülők is aktív részesei, segítői voltak /Nyitott kapuk, Szülők 

klubja, Gyulai Advent, Farsang /. 

 

3. Eredmények 

 

A legnagyobb eredmény az óvoda teljes körű felújítása volt. Tágas, világos helyiségekkel, 

tornateremmel, területileg nagyobb udvarral bővült az óvoda.  

       Elsődleges célunk volt a nevelőmunkánk során, hogy az óvodába járó gyermekek jól 

érezzék, magukat, egyéni képességeik önmagukhoz mérten fejlődjenek, alakuljon társas 

kapcsolatuk. Mindezek elérésében egy olyan kollektívára van szükség, amelyik minőségi 

munkavégzéssel rendelkezik, kiemelkedő csapatszellem jellemzi, szakmailag képes a 

megújulásra, innovációra, tudásukat megosztják egymással. 

       A szülők és a tanítók részéről /iskolai nyílt nap/ ismételten megerősítést kaptunk a Freinet 

pedagógia eredményességéről, mely elsősorban a szabad önkifejezés megnyilvánulásában 

mutatkozik meg pl.: önálló véleményalkotás, projektekben való felkészülés kiselőadás 

formájában, egy-egy tevékenységben feladatok elosztása, egymáshoz való alkalmazkodás, 

team munkában történő tevékenykedés.  

       Az óvoda zárt facebook csoportot hozott létre, ahonnan a szülők az óvodai életünkkel 

kapcsolatos eseményeket, fényképeket nézhetik meg. 

 

Pályázatok 

Cérnahang Óvodai Alapítványunk szerkezeti változása miatt nem pályáztunk a Nemzeti 

Együttműködési Alap által kiírt pályázatokra. Országos és helyi rajzpályázatokon vettünk részt. 
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szám Pályázat megnevezése Résztvevők száma Díjazottak száma 

1 Festészeti pályázat gyerekeknek: 

Őszi levél 

6 gyermek 1gyermek 

2 A méhek titokzatos élete 4 gyermek nincs díjazott 

3 Állatok, amelyeket a klímaváltozás 

veszélyeztet 

Pillangó csoport  

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

   A tagintézményvezető minden hónapban vezetői értekezleten vett részt. Az Intézményvezető 

írásos beszámolóban értesült az óvoda havi programjairól, feladatairól.  

   A belső információ átadása a kollégák felé az eredményesebb nevelőmunka érdekében 

minden hónapban, az első csütörtökön munkatársi megbeszélés formájában történt. 

Tájékoztatást kaptak az esetleges jogszabály változásokról, aktuális változásokról, feladatokról, 

melyek nyomtatott formában a nevelői szobában mindenki számára elérhető volt, így a 

továbbképzési lehetőségek is.  

   A programok, rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében felelősöket jelöltem ki, akik a 

szervezést koordinálták, igyekeztünk egyenlő súlyú feladatot vállalni. Az óvoda működését 

érintő kérdésekben mindenki kinyilvánította véleményét, közösen hoztunk döntéseket, 

segítettük, támogattuk egymás szakmai munkáját. 

   A gyermekvédelmi munkáért minden óvodapedagógus felelős, Szikszai Zoltánné a 

koordinátor, éves munkatervet készít, részt vett a jelzőrendszeri megbeszéléseken. 

   Az Egyesített Óvodában működő négy munkaközösségben van delegált személy: Innováció, 

jógyakorlat és rendezvényszervezés munkacsoportba Riczu Antónia, Szakmai 

munkaközösségbe Stefanovitsné Csuhai Erzsébet, DIFER munkaközösségbe Szikszai 

Zoltánné, az Önértékelést támogató munkacsoportba Enyediné Nagy Krisztina. A 

munkaközösségi tagok rendszeres szóbeli tájékoztatást adtak a megbeszéléseken 

elhangzottakról.  

   A tagintézmények programjairól meghívó formájában értesültünk, lehetőségekhez mérten 

igyekeztünk részt venni rajta. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Jól bevált és kialakított kapcsolatrendszer jellemzi az óvodát. 

Kapcsolatrendszer a szülőkkel: 

A szülők rendszeres tájékoztatást kaptak gyermekük fejlődéséről, az erről készült 

dokumentumot minden esetben aláírták. Mindhárom csoport öltözőjében napi rendszerességgel 

kiírásra kerültek a délelőtt eseményei és a beszélgető körök témái, valamint az aktuális 

projekttémák megvalósulásának menete. 
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Nyitott kapukon részesei lehettek óvodai életünknek. 

Szülők Klubja keretén belül együtt munkálkodunk, a szülőket érdeklő témát dolgoztuk fel: 

adventi vásár, húsvéti játszóház. 

Szülői beszélgető körön, melyen nagy számban vesznek részt a szülők, vetítés során elméleti 

és gyakorlati betekintést kaptak a kiemelt éves nevelési feladatról. 

Óvodai ünnepeken, programokon vettek részt.     

Ötleteket adtak egy-egy projekttéma megvalósításában. 

 

Partnerekkel: 

   Folyamatos kapcsolatban vagyunk - szakmai megbeszélések, Országos Freinet 

Továbbképzések - az országban levő más Freinet pedagógia szerint nevelő óvodákkal, 

csoportokkal: Mezőberény, Budapest, Szarvas, Polgár, Paks, Dunaújváros, Hajdúszoboszló.  

   Zöld♥-es éves tervet beépítjük a pedagógiai munkánkba, tevékenységünk beszámolóival 

kölcsönösen segítjük a Zöld♥ Ifjúsági és Természetvédő Mozgalom működését. 

   MME Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület rendszeres tájékoztatást küld az 

aktuális eseményekről, megfigyelésekről. 

   A Dürer Albert Általános Iskola Intézményvezetőjével együttműködési tervet készítettünk 

erre a nevelési évre. Kölcsönösen meghívtuk és látogattuk egymás programjait, az iskola nyitott 

óráira elmentünk. Több esetben a gyermekekkel együtt órán vettünk részt. 

   A Szent István úti Idősek Klubjában karácsonykor köszöntöttük a jelenlévőket. 

   A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival megbeszéltük a fejlesztés lehetőségét, az 

együttműködés formáját. 

   A Védőnői szolgálat rendszeresen végez tisztasági ellenőrzést. 

   A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri megbeszéléseire a 

gyermekvédelmi koordinálást végző óvodapedagógus megy el.  

   A Mogyoróssy János Városi Könyvtárat évente több alkalommal látogatták meg a Pillangó 

csoportos gyermekek, a rendezvények mellett be is iratkoztak a könyvtárba. 

 

 Kiemelt események az év folyamán: 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel több programunk elhagyományos óvodai programunk 

elmaradt. 

Megrendezésre került, a csoportok részt vettek rajta: 

 Európai mézes reggeli program. 

 Városi Adventi vásáron való részvétel. 

 Karácsonyi ünnepünkön a karácsonyfa alatt lévő ajándékokat a Cérnahang Óvodai 

Alapítványunk vásárolta, melyet hazavittek a gyermekek. 

 Farsang a szülőkkel. 

 Szülők Klubja 2 alkalommal. 

 Szülői beszélgető körök 2 alkalommal. 
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 Nyitott Kapuk 1 alkalommal a Pillangó csoportban kétszer. 

 Óvodások sportnapja. 

 Játékkészítő produkció. 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi feltételek: 

Mindhárom óvodában a lehetőségekhez mérten igyekeztünk esztétikus környezetet biztosítani 

a gyermekek számára.  

       Az óvoda felújítására került sor a TOP-1.4.1-16 –BS1-2017-00015 kódszámú „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezésű pályázat keretén belül. 

A felújított óvoda átadásának időpontjáig a Mágocsi Óvoda, Bajcsy úti Óvoda és a Gyulavári 

Óvoda tornatermébe költözött. Mindhárom csoportban zavartalanul folytatódott a pedagógiai 

munka. 

       Visszaköltözés időpontja január 30, mely a szülők segítségével történt. A szülőket és a 

gyermekeket február 4-én várta a felújított óvoda kibővített udvarrésszel. 

       Az óvoda tárgyi berendezésének meglétét a fenntartó a pályázaton elnyert összegen kívül 

még jelentős anyagi forrással támogatta. 

       A Cérnahang Óvodai Alapítvány mindhárom csoportba bútorokat vásárolt 420.000 Ft 

értékben, valamint két csoport mosdójába fogmosópohár és törölköző tartót 90.000 Ft értékben. 

       A szülők az udvar füves területének helyreállítása érdekében 40 kg fűmagot, fát és bokrokat 

vásároltak. 

 

Személyi feltételek: 

       Minden óvodapedagógus rendelkezik a nevelő, oktató munka feltételeihez szükséges 

végzettséggel. Munkánkat pedagógiai asszisztens segíti. A három dajka is rendelkezik 

munkájukhoz szükséges képesítéssel. A hat óvodapedagógus közül hárman rendelkeznek 

szakvizsgával, Pedagógus II fokozattal 4 óvodapedagógus rendelkezik, tudásukkal és 

tapasztalataikkal nyújtva segítséget egymásnak.    

       Szakmai megújulásunk érdekében továbbképzéseken, szakmai előadásokon vettünk részt. 

Sikeres pedagógus minősítése 1 óvodapedagógusnak volt. 

Pedagógus minősítésre 1 fő jelentkezett. 
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7. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak 

és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

 

   

Tervező munkánkban a célok és feladatok meghatározása összhangban van a Pedagógiai 

Programban, valamint a Csodavilág, óvodai nevelés Freinet módra helyi arculatunkban 

megfogalmazott elvárásokkal. 

Az Egyesített Óvoda Munkatervében megfogalmazott célok és feladatok szolgáltak alapul az 

óvoda éves munkatervének elkészítésénél. 

 

 

Gyula, 2020. május 21. 

 

  Gugolyáné Marosán Márta 

  tagintézmény-vezető 
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Melléklet 

 

Nyári élet szervezése 

2019-2020-as nevelési év 

 

Az óvoda nyári életének megszervezését és lebonyolítását, azok szabályait, feladatait 

mindhárom csoport naplójában rögzítjük. A nyári időszakra is a Nevelési tervben 

megfogalmazott feladatokat tartjuk szem előtt rugalmasan, alkalmazkodva a három csoport 

adott körülményeihez. 

 A nyári élet délelőttjeit és délutánjait az időjárás függvényében az udvaron töltjük.  

 Különböző játékeszközökkel lehetőséget biztosítunk a gyermekek mozgásigényének 

kielégítésére. 

 Fokozottan figyelünk az Egészséges életmód szokásainak alakítására, betartására. 

 Folyamatos tízórainál az egészségügyi szabályok betartására a dajka nénik felügyelnek.  

 Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni érzékenységét, ennek megfelelően az erős 

napsugárzás miatt 

  kendőt és sapkát kérünk a gyermekek fejére, napvédő krémet használunk. A 

játéktevékenységeket, gyermekdalos körjátékokat, félárnyékos-árnyékos helyekre 

szervezzük. 

 A folyadék bevitelt az ivó kút biztosítja, valamint kancsókban limonádét készítünk. 

 A balesetek elkerülése érdekében a játékeszközök használatának szabályait a 

gyermekekkel folyamatosan megbeszéljük, betartására figyelünk. 

 Az udvari játékeszközök állapotáért, rendjéért, elrakásáért, minden óvodapedagógus 

felelős, illetve a nagyobb gyermekeknél figyelemmel kíséri. 

 Az ebéd és pihenő a csoportokban, a már kialakult szokásrend szerint történik. 

 A délutáni beszélgető kör időjárás függvényében az udvaron is történhet. 

 Felhívjuk az udvaron tartózkodó gyermekek figyelmét arra, hogy minden esetben 

szóljanak az ott tartózkodó óvódapedagógusnak, ha valamiért az épületbe mennek. 

 Vigyázunk a bokrok, fák, virágok épségére, gondozzuk, öntözzük őket. 

 Biztosítjuk a felfedezés, önálló alkotás, gyűjtögetés ötletek megvalósításának feltételeit, 

lehetőségét. 

 Felfedező utak tervezése: mindhárom csoport az adott környezetében. 

 A projekt témákat mindhárom csoport a gyermekek érdeklődésének figyelembe 

vételével, heti rendszerességgel tervezi.  

            

 



10. melléklet 
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A beszámoló kiegészítése Gyula Város Egyesített Óvodája 2019/2020-as évértékelő 

beszámolójának; azokat a tagintézményi speciális pedagógiai feladat-megvalósulásokat 

tartalmazza, amelyek csak erre az intézményegységre vonatkoznak. 

A beszámoló az intézményi kompetenciaterületekhez kapcsoltan értékeli az éves feladatellátást, 

a kitűzött célok megvalósulását. 

Pedagógiai folyamatok 

Tervezés 

A tervezés, ebben a nevelési évben is a tagintézmény munkatervének kialakítása Gyula Város 

Egyesített Óvodájának munkatervében megfogalmazottakkal és a tagintézményi speciális 

feladatok koherens számbavételével történt; figyelembe véve a munkaközösségi 

munkaterveket, az előző év eredményeinek elemzéséből adódó feladatokat, a partnerek 

elvárásait, a 2016-2021 időtartamra készített vezetői programot, valamint az Oktatási Hivatal 

által kijelölt feladatokat (tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítő eljárásra felkészülés). 

 

Éves kiemelt feladataink voltak: 

 

Intézményi feladatok:  

 Konfliktuskezelés (gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő- óvodapedagógus között). 

 Mesepszichológia. 

 Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. 

 Országos szakmai ellenőrzésre felkészülés. 

 Humánerőforrás szakmai kompetenciáinak további erősítése. 

 Szociális segítő bekapcsolása az óvodai életbe. 

 Rendezvényeken való részvételek. 
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Tagintézményi speciális feladatok: 

1. SNI gyermekek magas szakmai színvonalú ellátásának megszervezése. 

2. Külső szakmai ellenőrzésre felkészülés, lebonyolítás (vezetői-, intézményi 

tanfelügyelet). 

3. Egy óvodapedagógus minősítés előtti feladatainak segítése (portfólióhoz kapcsolódó 

feladatok elvégzéséhez segítségnyújtás). 

4. Szoros kapcsolatok, közös programok szervezése a helyi intézményekkel (iskola, 

könyvtár, idősotthonok, Kastély…). 

5. Egészségnevelési innovációnk feladatmegvalósítása során új elemek beépítése (szülők 

szélesebb körű bevonása a programokba). 

6. Szoros együttműködés az óvodánkat támogató „Napsugár Óvodai Alapítvánnyal”. 

7. A pedagógia munkát segítő alkalmazottak (tavalyi értékelése alapján) számára belső 

képzés az óvodapszichológus segítségével. (Témák: empátia, tolerancia, 

konfliktuskezelés.) 

8. A vezetői és intézményi fejlesztési terv ütemezett éves feladatai: 

 Pályakezdő és fiatal kollégák segítése a szakmai dokumentumok elkészítésénél.  

 Közelíteni az arányos feladatelosztáshoz. 

 A szülők tájékoztatása a feladatok megvalósulásáról. Zárt csoportokban 

valamennyi óvodai eseményről tájékoztatás. 

 Csoportnaplók szakmai tartalmának fejlesztése.  

 A pedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztése az értékelések területén. 

 Óvodán kívüli tevékenységek szervezése. 

 

Megvalósulás 

 Tagintézményünk alapfeladata a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is. Ebben 

a nevelési évben kis létszámmal voltak jelen, de egy beilleszkedési, magatartási 

problémával küzdő autista kisgyermek nagyon sok pedagógiai kihívás elé állította a 

kolléganőket. (A kirívó viselkedési problémákkal szemben a szülői csoport nem volt 

empatikus, aláírásgyűjtés történt a gyermek áthelyezése ügyében; az 

óvodapedagógusok nem voltak képesek a kialakult helyzet megfelelő kezelésére. 
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Tagintézményvezetői szintre került a probléma: megtörtént a szülői csoport megfelelő 

tájékoztatása a törvényi lehetőségekről, korlátokról, ezzel a helyzet rendeződött. A 

későbbiek folyamán maga az érintett szülő kérte a gyermek jogviszonyának 

megszüntetését, az EGYMI-be történő átiratkozás miatt.) A többi gyermek esetében 

megfelelő módon történt a nevelés, fejlesztés, a szülők elégedettek a gyermekeik 

fejlődésével, elfogadják nevelési tanácsaink. 

 A külső szakmai ellenőrzésre való felkészülést megelőzte a vezetői, intézményi 

önértékelés, amely meghatározta a következő évek fejlesztési feladatait, a szükséges 

korrekciók évekre ütemezett mérföldköveit. A vezetői és intézményi tanfelügyeleti 

eljárások megerősítették a tagintézményvezető által javasolt fejlesztési területeket, 

kiemelték az intézményi erősségeket. Ennek megfelelően a fejlesztési, intézkedési 

tervek aktualizálása megtörtént. 

 Az óvodapedagógusok minősítő eljárásába ebben az évben egy óvodapedagógus került 

be, aki portfólióját novemberben az adott határidőig feltöltötte, minősítő vizsgájára a 

következő nevelési évben kerül sor. Kijelölt mentora Gondáné Csontos Éva. 

Felkészülését, portfóliójának áttekintését a tagintézményvezető végezte.  

 Folytattuk a közös programok, együttműködések megszervezését a helyi 

intézményekkel. Együttműködési megállapodás keretében minden héten, 

iskolaelőkészítő foglalkozásokon vettek részt a nagycsoportos gyermekek. 

Rendszeresen részt vettünk a Gyulavári Baba-Mama klub foglalkozásain. A Gyulavári 

Fiókkönyvtár segítségével okt. 01-én nyitott koncertet szerveztünk, óvodások, és kisebb 

gyermekek szüleikkel vettek részt. Az idősotthonokban és az idősklubokban több 

alkalommal műsort adtak óvodásaink. Segítettük a Gyulavári Kastély Rajzfilmünnep 

programjának megvalósítását. Megtekintettük valamennyi gyermekkel a Grimm 

mesekiállítást. 

 A Napsugár Óvodai Alapítvány segítségével több hasznos, élményt adó program került 

megszervezésre (Legyünk együtt a nagyszülőkkel!, egészséghét, mézes reggeli, adventi 

készülődés…stb.) 
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 A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak tavalyi értékelése alapján terveztük az 

óvodapszichológussal belső továbbképzés megtartását, amely a veszélyhelyzet miatt 

csak írásos anyag átküldésével valósult meg, sokkal szélesebb körben, hiszen 

valamennyi dolgozó számára az ismeretek átadása megtörtént. 

A vezetői és intézményi fejlesztési, intézkedési tervben foglaltak szerinti feladatmegvalósulás: 

 Folyamatosan történik a fiatal kolléganők szakmai segítése. (Ezt az a tény különösen 

indokolta, hogy a Süni csoportba új kolléganő lépett be szeptember 01-től, B.O.É. tartós 

távolléte miatt.) 

 Az arányos feladatmegosztás első lépéseként, több esetben megtörtént a részfeladatok 

kiadása, megbeszélése, elvégzése, értékelése. Sajnos a kolléganők feladatvégzése sok 

esetben kontroll-, illetve támaszigényes, különösen a szakmai dokumentációk korrekt 

elkészítésében. ( Új feladat volt a veszélyhelyzet idejére vonatkozó, személyre szóló, 

illetve kiscsoportos tervezések, játékok, fejlesztő feladatok – online oktatás – 

elkészítése, „felkészülési idő” nélkül. ) 

 A szülők tájékoztatása mindennapossá vált a zárt csoportokban (különösen a 

veszélyhelyzet idején), hiszen valamennyi esemény, feladat, igény felmérése ezeken a 

csatornákon történt, gyakran hétvégén, és az esti órákban is. 

 A csoportnaplók ellenőrzése ebben az évben is jóval gyakrabban megtörtént, a szakmai 

tartalom minőségének emelése érdekében. Sajnos a megbeszéltek nem mindig 

tükröződtek az újabb tervezési feladatoknál.  

 A pedagógusok szakmai kompetenciájának emelése az értékelések területén; a fiatal 

kolléganők kivételével valamennyi kolléganő rendelkezik a DIFER mérések, 

értékelések alkalmazását segítő tanfolyami tanúsítvánnyal. Két kolléganő ebben az 

évben jelentkezett, de a veszélyhelyzet kihirdetésé után valamennyi képzési program is 

leállt. 

 Szintén a második félévre tervezett programjaink a veszélyhelyzet kihirdetése miatt 

meghiúsultak.  
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Elkészültek az alábbi éves tervek: 

 tagintézményvezetői ellenőrzési, látogatási terv. 

 gyermekvédelmi munkaterv, 

 együttműködési terv a Bay Zoltán Általános Iskolával. 

Szakmai tervezési dokumentumok: 

 csoportnaplók, éves műveltségtartalmi tervek, heti tevékenységi tervek, 

 gyermekek személyiséglapjai, 

 szükség esetén egyéni fejlesztési tervek, 

 tagintézményi programtervek (gmail táblázatban). 

 

 Szükség volt az intézményi információk gyorsabb, hatékonyabb átadásához újabb 

kommunikációs csatornák létrehozására (dolgozói, szülői egyéni elérhetőségek). 

 A „Napsugár Óvodai Alapítvány” számos sikeres pályázata után, a szakmák 

megismerését segítő pályázata „várólistás” lett. Így a programok fedezetének 

hiányossága megakadályozta az elképzelések gyakorlati továbbvitelét; szintén gátló 

tényezőt jelentett a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet, az „online-oktatás” 

bevezetése. 

A fentiekben megfogalmazott célok eléréséhez szükséges volt a nevelőtestületünk munkájának 

újra koordinálására; a stratégiai célok operatív lebontására. 

A Süni csoportban újra pedagógusváltás történt (B. O. É. gyermekvállalás miatt hosszú ideig 

távol lesz, így őt K. K. K. óvodapedagógus helyettesíti). 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazott (B. L.) kedvezőbb állásajánlatot kapott, így 

szeptember 1-én már az új intézményében kezdte meg munkáját. 

 A szülői munkaközösség vezetőjével (aki egyben az alapítvány kuratóriumi elnöke) 

szintén egyeztetésre kerültek az éves célok, feladatok, a szoros együttműködés 

lehetséges területeinek meghatározása. Személye révén teljesebb, azonnali 

visszajelzésre épülő partneri kapcsolat alakult ki az óvoda dolgozói és a szülői közösség 

között. 
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 Megújítottuk a csoportokon belüli zárt információs hálózatokat, beépítettük az újonnan 

érintetteket, a veszélyhelyzetre való tekintettel az egyéni elérhetőségeket is beszereztük, 

amelyeken folyamatosan küldtük az aktuális műveltségtartalmakat, szervezési 

információkat. 

 Saját munkatervünk elkészítésénél figyelembe vettük a Gyula Város Egyesített Óvoda 

által meghatározott feladatokat, helyi lehetőségeinket, korlátainkat, s az előzetesen 

megismert partneri elvárásokat. Ezzel is biztosítva valamennyi dokumentumunk 

koherenciáját. Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az óvoda szakmai 

dokumentumainak korrektebb, munkánkat jobban tükröző vezetésére. 

 Stratégiai és operatív terveinket egyeztettük kiemelt partnereinkkel (a szülői közösség 

vezetőjével, a részönkormányzat elnökével, az alapítvány kuratóriumi elnökével, a Bay 

Zoltán Általános Iskola igazgatójával, valamint a tanító nénikkel, az idősotthonok, 

klubok vezetőivel, a Gyulavári Fiókkönyvtár és a Baba-mama klub vezetőjével… stb.) 

Formális együttműködési terv készült a Bay Zoltán Általános Iskolával. Heti egy 

alkalommal „iskolaelőkészítő” foglalkozások kerültek megszervezésre, amelyeket a 

tanító nénik vezettek. Ezen kívül számos megemlékezésen, rendezvényen vettünk 

közösen részt.  

 Az intézményi önértékelési csoport által készített belső ellenőrzési tervnek megfelelően 

készült el a tagintézményi látogatási terv. Egy óvodapedagógus önértékelésének 

elkészítéséhez kapcsolódóan lett kijelölve szakmai látogatásra (KKK.). Egy fiatal 

kolleganő (L.K.) gyakornokként végzi feladatait; tavalyi évben kijelölésre került 

mentora (G-né Cs. É.).  

 (A minősítési rendszer szempontjából 1 óvodapedagógus mester, 1 óvodapedagógus 

pedagógus II., 3 óvodapedagógus pedagógus I. fokozatban van, s egy kolleganő 

gyakornok.) 

 A munkatervünk és a munkaközösségi munkatervek összhangja biztosított; éves kiemelt 

feladataink megvalósítását segítik a munkaközösségi tagok, az általuk közvetített 

feladattervek koordinálása, megvalósítása révén. 

 Ebben a nevelési évben két felnőttképzésben résztvevő volt nálunk pedagógiai 

gyakorlaton (egyikük pedagógiai asszisztens, másikuk óvodai dajka képzésen vesz 

részt). 
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2019/ 2020-as nevelési évben gyermeklétszámunk alakulása: 

 

Csoportok: fő: 

okt:                  máj: 

SNI+ 

okt.        máj: 

össz. 

okt:         máj: 

Csoport átlag 

okt.           máj. 

Süni: 20                    19            20             19  

Maci: 17                    17 +5            +3 22              20  

Katica: 24                     22 +1             +1 25             23  

Összesen: 61                     58 +6            +4 67              62 ~22               21 

 

Egyéb ellátási körben érintett gyermekek száma: 

 

 logopé

dia 

fejlesztő 

fogl. 

tehetség 

gond. 

isk. 

elők. 

gyógyt. mozgás-

fejl. 

hittan úszás ovi 

foci 

Süni 3 1 - 3 1 1 2 1 6 

Maci 6 3 1 6 1 1 2 2 1 

Katica 2 2 1 3 5 1 4 3 3 

Összese

n 

11 6 2 12 7 3 8 6 10 

 

Tanköteles korúak száma: 12 

Iskolába menők: 11 

 

A kiemelt intézményi feladatok megvalósítását segítő tevékenységeink: 

Mesepszichológia: 

Az intézményi belső továbbképzés szervezési akadályok miatt elmaradt. 

A csoportokban (korábban is,) most is kiemelt szerepet tulajdonítunk a meséknek, azok 

fejlesztő hatásainak. Sajnos nagyon sok gyermeknél az otthoni mesemondás hiánya miatt nem 
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alakul ki 3 éves korra a mese iránt érdeklődő, azt figyelemmel kísérő magatartásminta. Több 

gyermeknél megfigyelhető, hogy egyáltalán nem képes a mesehallgatásra, sokan csak a digitális 

eszközökön közölt meséket ismerik és azok intenzív ingerei képesek lekötni figyelmüket. 

Sajnos ezek a tények is közrejátszanak abban, hogy beszédkészségeikben, 

kommunikációjukban, kreativitásukban lemaradások tapasztalhatóak. Valamennyi foglalkozási 

területen nehezebb előhívni, fenntartani figyelmüket, kevésbé szívesen vesznek részt alkotó 

tevékenységekben, kitartásuk, problémamegoldásuk nagyon támaszigényes. Mindent 

megtettünk a veszélyhelyzeti zárásig annak érdében, hogy érdeklődésüket felkeltsük, fenn 

tartsuk. Érdeklődésükhöz, életkori sajátosságaikhoz igazítottan választottuk ki a 

műveltségtartalmakat, igyekeztünk értékes népi, irodalmi alkotásokat megismertetni, 

megszerettetni velük. Több gyermek esetében ez sikerrel járt, kialakult a belső igény a 

mesehallgatásra, beindultak azok a gondolkodási folyamatok, amelyek segítik, élvezetessé 

teszik a mesék meghallgatását, a hozzájuk kapcsolódó játékok továbbvitelét.  

A „távoktatás” idején figyeltünk arra, hogy sok féle választási lehetőséget biztosítsunk; a 

hagyományos, felolvasásra szánt mesék mellett, ajánlottunk báb-, és színházi előadásokat, 

gazdagon illusztrált meséket is. 

Másik, intézményi szinten kiemelt fejlesztési terület, a „konfliktusokhoz” kapcsolódott 

(valamennyi interakcióban). Mivel a gyermekek esetében, nagyszámban az első intézményes 

közeg az óvoda, így többnyire itt sajátítják el a közösségi viselkedés alapvető formáit, tanulják 

az együttműködések, az egymásmellettiségekből adódó konfliktusmegoldásokat. 

(Természetesen az otthoni viselkedésminták alapján oldják meg a közösségi helyzeteket, 

amelyek esetében nagyon- nagy pedagógiai figyelemre, példaadásra és tudatosságra van 

szükség, hogy ezek együttélési folyamatok jól működjenek, világos csoportnormák mentén az 

egyéni alkalmazkodóképesség és az önérvényesítés kellő egyensúlyban fejlődjön. A 

közösségépítés eddig is, és ezen túl is a pedagógiai munkánk szerves része. Ezen túlmenően 

javítani kell a szülő- óvodapedagógus, szülő-szülő konfliktusok feloldásának eszköztárát. Fel 

kell készülni arra, hogy a gyermek problémáival a szülők nem szívesen szembesülnek, sokszor 

hárítják nevelői felelősségüket, csoportromboló mintákat támogatnak, kevéssé empatikusak az 

átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermekek csoportba-integrálásával kapcsolatban. Erősíteni kell 

az óvodán belüli dolgozói együttműködéseket, segíteni a pozitív hozzáállást, gyengíteni a 
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pesszimista, lemondó, fáradt megnyilvánulásokat, mert ezek valamennyi dolgozóra hatással 

vannak, napi észlelések, megküzdések során túl sok energiát emésztenek fel.  

A tavalyi mérések alapján a dajka nénik az óvodapszichológus interaktív segítő 

témafeldolgozása kapcsán fejlesztették volna kommunikációs, konfliktusmegoldó 

képességeiket. A veszélyhelyzet kihirdetésé miatt a képzés online módon valósult meg, 

valamennyi dolgozó részére írásos anyag került megküldésre. 

A veszélyhelyzet ideje alatt különös gondot kellett fordítani, az ezzel járó feszültségek, 

félelmek megnyugtató kezelésére, pozitivitás erősítésére, mind a szülők, mind a dolgozók 

vonatkozásában. Öröm volt, hogy két kolléga azonnal vállalt önkéntesen ügyeleti munkát.  

A tervezési dokumentumok megváltoztatásánál a tagintézményvezető által készített minta 

alapján készültek a továbbiakban a tervek, a szülőknek ajánlások. Úgy láttuk, hogy május 

elejére a szülők jelentős része „elfáradt” a gyermekeivel való folyamatos együttlétbe, 

foglalkoztatásba, egyre kevesebb energiát voltak képesek óvodás gyermekeikre fordítani. Ez 

adódhatott saját élethelyzetük bizonytalanságaiból, nevelési sikertelenségeikkel való 

szembesülésből. Kevés család jelezte azt vissza, hogy örömmel, aktívan, szeretetben töltötték 

a „kényszerpihenő” napjait.  

A gyermekek értékelését a március közepéig gyűjtött információk alapján végeztük el: 

o DIFER mérések elvégzése 2 ütemben történt (november, január); megtörtént a 

fejlesztések betervezése a heti feladatokhoz (csoportnapló, heti tevékenységi 

terv). 

o Szabad játékidőben mindenkor megtörtént a grafomotorika fejlesztését lehetővé 

tevő eszközök biztosítása, felkínálása a gyermekeknek (bár az elmúlt évben volt 

kiemelt nevelési feladatunk, de a mérési eredmények, és a napi tapasztalatok azt 

mutatják, hogy folyamatosan kiemelten kell kezelnünk ezt a területet). 

Megtörtént L. K. gyakornok portfóliójának feltöltése az Oktatási Hivatal informatikai 

felületére. Minősítővizsgájára 2020 novemberében kerül sor. 

Az országos szakmai ellenőrzési feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan elkészült: 

o egy óvodapedagógus önértékelése (K.K.K.), 
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o tagintézményvezető vezetői önértékelése alapján fejlesztési terv megírása, 

o intézményi, öt évre szóló intézkedési terv. 

Megtörtént a két tanfelügyeleti ellenőrzés: 

 vezetői, 

 intézményi. 

A két ellenőrzés eredményei alapján módosításra kerültek a korábbi fejlesztési, intézkedési 

tervek. 

Mindkét ellenőrzésnél nagyon aktív volt a dolgozók és a szülők támogatása, 

véleménynyilvánítása. 

Minden feladat az előzetes ütemezésnek megfelelően határidőre elkészült. Feltöltésre kerültek 

a módosított tervek, amely az értékelési folyamat során feltárt eredmények alapján határozza 

meg a fejleszthető területeket az intézmény számára 2019-2024 közötti időintervallumban.  

 

Humánerőforrás fejlesztése 

Egy óvodapedagógus (Dr.K.É.) szakértő, mesterpedagógus: a POK által szervezett szakmai 

megújító képzéseken, szakmai napokon vett részt. (Továbbképzési kötelezettsége ebben a 

továbbképzési ciklusban megszűnik.). 2 óvodapedagógus (G-né Cs. É. és B-né F. Á.) 

életkoránál fogva mentesül a továbbképzési kötelezettségek alól. 1 óvodapedagógus 

gyakornok; több képzésre jelentkezett, szakmai napokon vett részt. A határozott idejű 

megbízással alkalmazott kolléganő szintén több képzésre jelentkezett, egy kivételével a 

veszélyhelyzet kihirdetése miatt a többi elhalasztásra került. Az IKER, informatikai képzésen 

már valamennyi kolléganő részt vett. 

Valamennyien az általunk szervezett belsőtovábbképzésen vettünk részt: 

 „Dühös vagyok, segíts rajtam!” – az óvodapszichológus előadása. 

 Konfliktusok az óvodában, azok kezelése; önképzés, írásos segédanyaggal.  

 A Családsegítő Központ által szervezett interaktív továbbképzési napon, a 

gyermekvédelem, veszélyeztetettség témakörén belül. 
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Városi, településrészi, intézményen belüli rendezvényeken való részvételeink csak a nevelési 

év első felében valósultak meg maradéktalanul; 

 Idősek világ napján köszöntés. 

 Zenei koncert, a Gyulavári Könyvtár szervezésének köszönhetően. 

 „Legyünk együtt a nagyszülőkkel!” 

 Gyulavári Kastély által szervezett Rajzfilm-ünnep. 

 Grimm- kiállítás. 

 Egészségnevelési hét programjai. 

 Adventi készülődés, vásáron való részvétel, 

 Mikulás és Karácsonyi ünnepség az óvodában. 

 Településrész karácsonyi ünnepe (fellépés). 

 Farsang az óvodában. 

A veszélyhelyzetben történő óvodazárás, illetve ügyeleti működés nem tette lehetővé további 

programok megvalósítását. 

A csapatépítő szakmai napunkat áprilisra terveztük, amely a mesepszichológiához kapcsolódott 

volna, ez is sajnos elmaradt. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket sok 

szervezés árán tudtuk biztosítani, mivel a Galbácskerti óvodások még ebben a nevelési évben 

is (januárig) vendégeink voltak. Így valamennyi helyiségben folytak fejlesztések, némelyek 

nem a legoptimálisabb körülmények között. Megpróbáltunk minden eszközt, módszert 

alkalmazni, amely integrációjukat segítheti. Próbáltunk szüleikkel is megfelelő kapcsolatot 

kialakítani, hiszen sokszor napi megbeszélést igényelt egy-egy probléma lehetséges 

megoldásának keresése. (Ebben az évben tartósabb probléma is nehezítette munkánkat, amely 

a gyermek speciális intézménybe kerülésével oldódott meg.) 

A vizsgálatokhoz szükséges szakvéleményeket mindenkor időben elkészítettük, s a fejlesztő 

diagnózisok figyelembe vételével készültek el egyéni fejlesztési tervek. A mozgás-, és 

logopédus, gyógypedagógus fejlesztő szakemberekkel közvetlen kapcsolatot alakítottunk ki; a 

fejlesztések eredményeit kölcsönösen megbeszéltük. A veszélyhelyzet kihirdetése után külön 

fejlesztési terveket küldtünk a speciális nevelési szükségletű gyermekek szüleinek. 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
Gyulavári Óvoda 

5711 Gyula, Széchenyi u 56. 
: :  66/ 639-596 

E-mail: gyulavariovi@gmail.com 
 

 13 

Külső kapcsolataink szervezését, megvalósítását nagymértékben segítette a Gyulavári 

Napsugár Óvodai Alapítvány kuratóriumi elnöke; aki mind a lehetséges, pedagógiailag értékes 

kapcsolatok feltárásában, mind a rendezvények megszervezésében, lebonyolításában 

kiemelkedő segítséget nyújtott. Egyrészt bővült partnereink köre, másrészt régi partnereinkkel 

sikerült a kapcsolattartás pedagógiai tartalmát emelni, mélyíteni. A tavalyi évben a 

kuratóriummal együtt tervet készítettünk a következő két év stratégiai irányainak 

meghatározására, az érintettek körének feltérképezésével, a lehetséges programsorozatok 

előzetes körülírásával. Az alapítvány ennek ismeretében nyújtotta be pályázatait, mindenkor a 

gyermekek mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva. Sajnos a pályázat várólistás lett, így 

nem tudtuk megvalósítani költségigényes terveinket. 

Egész évben lehetőség szerint részt vettünk a Gyulavári Baba-mama klub foglalkozásain; sőt 

óvodapedagógusaink egy-egy témában maguk is felkészültek, ismereteket nyújtottak az 

érdeklődők számára.  

Az iskolával az együttműködési tervnek megfelelően valósítottuk meg programjainkat.  

Az idősotthonokba, igényeiknek megfelelően, részt vettünk a különböző eseményekhez 

kapcsolódó kis műsorokkal.  

Helyi értékeink megismertetése során kiemelném a Gyulavári Kastélyba tett látogatást. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ismerjék szűkebb környezetük történelmi értékeit. 

Az egészségnevelés területén széleskörűen, minden lehetséges formában próbáltuk a 

gyermekeknek átadni az alapvető, helyes életmódszokásokat; mind a fizikális, mind a mentális 

egészségterületeire gondolva. Márciusban és ezt követően, a járvány megelőzéshez kapcsolódó 

legfontosabb szabályokat szigorúan betartottuk és betartattuk. Az zárási, ügyeleti időszakban 

több esetben személyes lelki támogatást kellett nyújtanunk szülőknek, kollégáknak, a helyes, 

elvárható magatartási minták megbeszélésével, a félelmek racionális kezelésével. 

Az alapítvánnyal történő együttműködés, mivel érinti az óvoda szinte teljes partneri környezetét 

is, ott került megjelölésre. 
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A nevelőtestületben a fiatalabb kollégákkal történő több szakmai konzultáció után, az új 

innovációs irányok elsősorban a „szakmák ismeretének, szeretetének átadásában kerültek 

megfogalmazásra”. 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai is az év folyamán elvégezték a szükséges szűréseket, 

fejlesztéseket. Egy alkalommal ismét szükségessé vált a teljes órarend és teremhasználatok 

átrendezése, mivel a Galbácskerti Óvoda nagycsoportosai, óvodájuk felújításának befejeztével 

elhagyták tagintézményünket. Köszönet minden érintettnek a rugalmas alkalmazkodásért, a 

megértő, segítő hozzáállásért! 

A tagintézményi feladatok ellátása során kiemelt partnereink a szülők. A szülői közösségünk 

vezetőjét, Sipaki Máriát megválasztották a tavalyi évben Gyula Város Egyesített Óvodájának 

teljes szülői közösségének elnökévé. Munkáját mindenkor fáradhatatlanul, a gyermekek 

érdekeit mindenek előtt szem előtt tartva végzi. Empátiával fordul szülőtársai felé, képes 

aktivitásukat fokozni a közösségért végzett tevékenységekben. Számos nyitott programunk 

teljes lebonyolítását (tervezéstől az értékelésig) áldozatos munkával végig vezettette, - kísérte, 

segítette. Köszönjük neki a számtalan lehetőség felkutatását és a megvalósulást segítő team 

munkájának koordinálását. Az alapítvány kuratóriumi elnökeként több sikeres pályázat 

megírását, lebonyolítását köszönjük neki. Az alapítványi teendőket Bundik Hanna szülei veszik 

át, júniustól elindítva a hivatalos bejegyzéseket. 

A szülőkkel megfogalmazott stratégiai terveink között elsődleges a lakókörnyezet 

összefogásának erősítése, a helybeni óvodáztatás, iskoláztatás prioritásként kezelése. Ezen 

célok megvalósulása érdekében erősítettük kapcsolatunk a Gyulavári Baba-mama klubbal, a 

Gyulavári Könyvtárral, az iskolával. De közvetve szintén ehhez is kapcsolódik az idősekkel 

történő kapcsolatok erősítése. 

Sajnos közvetlen tapasztalatunk van arról, hogy az itt állandó lakóhellyel rendelkező 

gyermekek kb 40%-a születése óta elköltözött (közülük kb 70% külföldre, 30% másik 

településre). 

Terveink megvalósulásának dokumentumai: a csoportnaplók heti tervei, nevelési tervek, a 

tagintézményvezető havi feladatellátási fejlesztései, a csoportok év végi értékelése. 
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Ebben az évben is, a szakmai ellenőrzésre készülve, kiemelten sokat foglalkoztunk a heti tervek 

formai, tartalmi felépítésével. (A tagintézmény-vezető több héten át fejlesztő ellenőrzést 

folytatott; a szükséges javításokat, kiegészítéseket egyénileg beszélte meg az érintett 

pedagógusokkal.) 

Az óvodapedagógusok tervező munkájában a gyermekek, a csoportok életeseményei, nevelési 

céljai, feladatai, tevékenyégei nyomon követhetőek. 

A megvalósulás további megjelenései: média megjelenések (minden nagyobb horderejű 

rendezvényről a helyi, illetve egy alkalommal országos média tudósított). A zárt csoportokban, 

a szülők hozzájárulásával, fotókkal dokumentálták a csoportok „életeseményeit” az Egyesített 

Óvoda és a Gyulavári Óvoda honlapján. 

 

 

Ellenőrzés 

 

A tagintézményben négy szinten értelmezhető: 

 Szakmai, hatósági, egyéb szolgáltató 

 intézményi szintű szakmai, 

 tagintézményi szintű (általános, szakmai) 

 a gyermekek fejlődésének mérhető, eredményességi mutatói. 

 

 Külső szakmai ellenőrzés a nevelési év első felében megvalósult; vezetői és intézményi 

tanfelügyelet. 

 A katasztrófavédelem hatósági ellenőrzést tartott. 

 Megtörtént a tűzoltó készülékek rendszeres felülvizsgálata. 

 Az óvodaorvos több alkalommal járt intézményünkben (megtekintette a másik óvodából 

átkerülő csoport ellátási feltételeit, valamint a távozásuk után a használt helyiségek 

higiéniai felkészülését a funkcióváltásra is). 
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 A védőnő az előzetes ütemezésnek megfelelően végzett tisztasági szűréseket. Több 

alkalommal rendkívüli ellenőrzésekre is sor került (fejtetvesség miatt). 

 Intézményi szintű szakmai ellenőrzés: 

 Egy óvodapedagógus (K.K.K.) szakmai látogatása a tervezettek szerint megvalósult. Az 

önértékelési csoport elvárásainak megfelelően történt az értékelés, objektív, mindenki 

számára ismert, azonos szempontok alapján. Az óvodapedagógus elkészítette, 

feltöltötte az Oktatási Hivatal felületére önfejlesztési tervét. 

 A tagintézmény-vezető elvégezte a szükséges fejlesztési és intézkedési tervek 

módosítását.  

 

 Tagintézményi szintű ellenőrzések:  

 Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően történt; egyes időszakokban súlypontozva az 

aktuális feladatokhoz, ez részben módosította az előzetesen betervezetteket. A 

tagintézmény-vezető ellenőrzési terve egy nevelési évre készül, a kollégák számára 

megismerhető. A szakmai ellenőrzések előre ütemezettek, felkészülési időt biztosítva 

ezzel a kollégáknak. 

A tagintézményben a vezető tervezett és spontán ellenőrzései kiegészültek a HACCP 

szabályzat lehetőség szerinti betartásának ellenőrzésével. (Tárgyi feltételek 

hiányosságai, védőfelszerelések, tálalókonyha állapota.) 

 A fiatal kolléganők szakmai munkáját segítendő, náluk több spontán ellenőrzésre, 

megbeszélésre került sor egy-egy pedagógiai szituáció kapcsán. 

 

 

Értékelés 

 A szakmai ellenőrzésben érintett pedagógus elvégezte önértékelési feladatait, 

elkészítette önfejlesztési tervét. 

 A tagintézmény- vezetőhatáridőre elkészítette vezetői fejlesztési tervét, valamint az 

intézmény intézkedési tervét. 

 A dolgozók a munkavégzés során azonnali visszajelzéseket is kapnak, segítve munkájuk 

hatékonyabb végzését. 
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 Valamennyi dolgozó eredménye (a tavalyi évben) egy értékelési táblázatban lett 

rögzítve. (Az eredmények a minőségi munkavégzésért adható bérkeret odaítélésekor - 

korábban ismertetett szabályzatában foglaltak szerint - kerülnek figyelembe vételre.) 

 

A gyermekek hatékony fejlesztésének ellenőrzése 

 A tevékenységek, rendezvények megfigyelése révén, 

  gyermekekről készült feljegyzésekben,  

 a szükséges fejlesztési tervek meglétében, 

 a szülői tájékoztatást igazoló dokumentumokban, 

 a beiskolázási szakvélemények adattartalmában jelenik meg. 

A gyermekeknél elsősorban a megfigyelés módszerét alkalmazva rögzítjük az aktuális fejlődési 

állapotot. 4 éves kor után évi egy alkalommal elvégezzük a Difer mérést. Minden gyermek 

fejlődésmutató lapjának egyik melléklete az az év elején elkészített emberrajz, amely jól tükrözi 

a gyermek általános kognitív fejlettségét. 

A gyermekek fejlődésének mérhető, eredményességi mutatói  

 A pedagógusok a gyermeki fejlődést nyomon követték, dokumentálták. 

 A gyermekek fejlettségének méréséhez ajánlott a Goodenough féle rajz vizsgálat, de 

elegendő volt a gyermek emberábrázolásának csatolása a fejlődés mutató lapokhoz. 

 Középső és nagycsoportos gyermekek esetében alkalmaztuk a DIFER fejlődésvizsgáló 

módszert, amelynek eredményeiről tájékoztattuk a szülőket, egyénileg egyeztetett 

fogadóórákon. (Ebben az évben is készültek a csoportokra, a tagintézményre vonatkozó 

kimutatások.) 

 Minden szülő ebben az évben legalább egy alkalommal aláírásával igazolta, hogy 

tájékoztatást kapott gyermeke aktuális fejlettségéről. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a szakértői bizottságok szakvéleményei 

alapján készítettük el az egyéni fejlesztési terveket. 

 A megfigyelések és vizsgálatok eredményei alapján alkalmazták az óvodapedagógusok 

a legmegfelelőbb nevelési, fejlesztési eljárásokat; ezek alapján határozták meg a további 

szakember igényt is (tehetséggondozás, fejlesztés szakszolgálati további mérések 
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alapján). Az alkalmazott vizsgálatok szülői beleegyezéssel történtek. A gyermekek 

eredményeit csak önmagukhoz képest értékeltük, illetve teljesítményüket életkori 

átlaguk mutatóihoz hasonlítottuk.  

 Az őszi felmérések folytán a gyermekek közül:  

-  6-an fejlesztő,  

- 11-en logopédiai foglalkozásra,  

- 3-an mozgásfejlesztésre,  

- 2-en tehetséggondozásra jártak a szakszolgálat szervezésében. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 4 volt.  

Az ő fejlesztésüket az óvoda megbízásával végezték a szakemberek.  

- 8 gyermek járt hittanra. 

- Vízhez szoktató foglalkozáson 6 gyermek vett részt. 

- A gyerekek közül 11-en kezdik meg szeptembertől az iskolai tanulmányaikat. 

 

 

Személyiség és közösségfejlesztés 

 

Ebben az évben is kiemelt feladatunk volt a személyközi kapcsolatok javítása, az alkalmazotti 

közösség belső motivációjának erősítése, az egymás iránti tisztelet és felelősség maximális 

betartása, a csapatként működés megvalósítása. E feladatok egyik alapfeltétele a viszonylagos 

személyi állandóság (amely az idén sem valósult meg; egy óvodapedagógus gyermekvállalás 

miatt hosszú ideig távol lesz, munkáját egy másik fiatal helyettesítő pedagógus vette át – a 

tavalyi évben őt helyettesítő kolléganő másik intézménybe távozott-). Év elején újra át kellett 

gondolnunk és megváltoztatnunk a reszortfelelősöket. Egy-egy közös feladatban elmélyült az 

azokban résztvevők közötti munkakapcsolat, hatékonyabbá vált a kommunikáció. Más 

esetekben (jelentős részben a felmerült problémák el nem fogadása miatt) minimálisra szűkült 

a szakmai kommunikáció. 

Szerencsére a legtöbb kiemelt feladathelyzetben, a kollektíva csapatként működött; képes volt 

megfelelni a kihívásoknak. Ezt támasztják alá sikeres rendezvényeink, a gyakori hiányzások 

ellenére a gördülékeny munkaszervezés, a többletfeladatok önkéntes vállalása. 

A veszélyhelyzetben is sikerült megfelelően alakítani a gyermekcsoportokat, bár jelenleg már 

a megnövekedett igények miatt más óvodában is elfogadták ügyeleti elhelyezést.   
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A kollégák aktív tagjai Gyula Város Egyesített Óvodája munkaközösségeinek. A feladatok 

elvégzéséhez többnyire megkaptuk a szükséges és elégséges információkat; szakmai 

területeiken koordinálták a feladatok elvégzését, értékelését. 

 

 Tagintézményünkből ebben a nevelési évben továbbképzéseken, szakmai napokon 

többen vettek részt. A nevelőtestületünk fele ebben a teljes továbbképzési ciklusban 

vagy már mentesített, vagy rövid időn belül mentesülni fog. Egy kolleganő friss 

diplomásként szintén 7 évre mentesül a továbbképzési kötelezettség alól. Egy kötelezett 

kolleganő tartósan távol van, egy kolleganő pedig már megkezdte a teljesítést. 

 A gyermekek személyiségének fejlesztése hivatásunk; valamennyi mozdulatunk, 

szavunk a gyermekek számára jelzés; és nem utolsósorban visszajelzés önmagunkról, 

az általunk végzett tevékenységek helyességéről, eredményességéről. A gyermekeknél 

alkalmazott diagnosztikus eljárások lehetővé teszik az adekvátabb fejlesztést. Segíti 

saját diagnosztikus munkánkat a szakszolgálat által végzett szűrés is, amely után 

részleges fejlesztő diagnózist kaptunk, így könnyebben határozhattuk meg további 

tevékenységeinket. (Erről a munkáról és a szülői tájékoztatásról már fentebb írtam.) 

Óvodai szemléletünkben elsődleges a segítő, elfogadó, befogadó attitűd (integrált óvoda 

lévén ez természetes); s ezt a szemléletet, s az ahhoz kapcsolódó szociális 

magatartásminták átadását végezzük napi gyakorlatunkban. Ennek megfelelően 

választjuk ki alkalmazott módszereink. A gyermekek teljesítményének értékelése során 

elsődleges, vagyis legfontosabb szempont az „önmagukhoz” viszonyított fejlődés, csak 

ezt követően kerülhet sor az „életkori átlaghoz” történő összehasonlításra. De ennél 

mindenkor fontosabb az egyéni fejlődési ütem, az ehhez igazított legoptimálisabb 

fejlesztési stratégiák alkalmazása.  

 Az egészségnevelés olyan komplex nevelési terület, amely mindennapjainkban 

állandóan jelen van, az egyén személyiségfejlődésében, a környezet tudatos 

alakításában, a választott tevékenységekben, a hulladékkezelésben, a természet-, és 

környezetvédelem számos részterületén. Idén kiemelném (hagyományos 

programjainkon túlmutatóan) a Fenntartható fejlődés Alapítvány programján 

megszerzett új ismereteket, ötleteket, amelyeket a jövőben szeretnénk beépíteni 

mindennapos tevékenyégeinkbe. 
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  A korábban kiépített információs csatornáink hatékonyan biztosítják, hogy mindenki 

megkapja a számára szükséges és elégséges információkat. A nevelési év  második 

felében szinte valamennyi tevékenységünk a digitális technika használatával valósult 

meg, ez segítette az idősebb és fiatalabb kolléganők konstruktív együttműködését. 

 A szülők körében népszerűek a zárt internetes csoportban továbbított információk. 

(Hatékonyabbak, mint a hagyományos formák pl. faliújság, papír alapú üzenet.) A 

veszélyhelyzet idején egyéni fejlesztési tartalmakat, segédleteket is küldtünk a 

szülőknek az aktív, hasznos időtöltés és a bezártság-érzés oldásának érdekében. 

 Néhány kolléga esetében újra kellett erősíteni a tájékoztatási kötelezettséggel 

kapcsolatos teendőket. A tagintézményi célok, feladatok iránymutató megbeszélései 

mindig közvetlenül, szóban történnek; lehetőséget adva az azonnali visszajelzésekre. 

 A gyermekekkel az első félévben sok programon vettünk részt (ezek rögzítve lettek a 

GYVEÓ gmail – táblázatban az éves „rendezvénynaptárban”). 

 Valamennyi programunk és minden napos tevékenységeink is az óvoda profiljából 

adódóan úgy szerveződnek, hogy egy egészséges integráló környezet veszi körül a 

speciális nevelési szükségletű gyermekeket. 

 A pedagógusok többsége már korábban az óvodai integrációt előkészítő tanfolyamon 

elsajátította azokat a módszereket, amelyek elősegítik a személyes és a szociális 

képességek fejlesztését, az új kollégáknak ezekben a témakörökben kell további 

módszertani ismereteket elsajátítaniuk. 

 Az óvodapedagógusok az alkalmazott módszerekkel képesek feltárni az esetleges 

lemaradások okait, s kellő hatékonysággal belépni a fejlődési folyamatokba. 

 Az egészséges és környezettudatos nevelés intézményi innovációnk, amely minden 

nevelési évben átfogja, folyamatosan kíséri tevékenységeink. Megjelenik nevelési és 

tevékenységi terveinkben. 

 Hiszünk abban, hogy a gyermeki együttműködések alapformáinak elsajátításában a 

családi és közösségi programoknak ugyan olyan jelentősége van, mint a tudatosan 

csoportban szervezett pedagógiai, kooperatív helyzeteknek. A szülők közössége és a 

Napsugár Óvodai Alapítvány nagyon sokat tesz az egyre színvonalasabb programok 

megvalósításáért, amit nagyon köszönünk. 
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 Ebben az évben is meghívtuk az óvodapszichológust (egy szülői klub keretében) 

nevelési problémák megoldását segítő előadás megtartására. Valamint több szülő 

javaslatunkra megkereste egyéni konzultáció keretében. 

 

Eredményeink 

 Negyedik éve alakítjuk jelenlegi pedagógiai programunk megvalósításának hatékony 

leképeződését dokumentumainkban. 

 A szülői közösséggel megbeszélve próbáljuk körvonalazni a lehetséges innovációs 

irányokat. Nagyon sok segítséget kapunk pedagógiai céljaink megvalósításához a 

Napsugár Óvodai Alapítványtól. 

 Intézményi partnereink aktív, innovációinkat segítő együttműködése tükrözi 

elégedettségüket. Az óvoda-iskola együttműködése példamutatóan szoros volt 

(köszönet érte az alsós tanító néniknek). Minden héten voltak közös programok; vagy 

az iskolaelőkészítő, vagy egyéb rendezvények kapcsán.  

 A kiemelt nevelési feladatokat részben sikerült megfelelő szakmai színvonalon 

elvégezni; mind a munkaközösségi tagok, mind a teljes közösség aktív 

közreműködésére volt ehhez szükség. A veszélyhelyzet miatti rendhagyó működés sok 

pedagógiai folyamatot félbeszakított, a tavaszi tervezést teljesen felülírta. 

  

 6 rajzpályázaton vettünk részt, 30 db pályamunkával, 5 db díjazott lett (óvodánk 

csoportos elismerést is kapott). 

 A gyerekek nevelésének eredményességét több közvetett mutató figyelembevételével 

határozhatjuk meg. Elsődlegesen elmondható, hogy munkánk eredménye, az általunk 

„hozzáadott érték” többnyire a gyerekek fejlődésének későbbi szakaszában válik 

mérhetővé. Ami elmondható, hogy 11 gyermek kezdi meg szeptembertől iskolai 

tanulmányait. 

 Két tehetséggondozást segítő program indult ebben az évben, az egyik a Szakszolgálat 

szervezésében, a másik az ovi foci program volt. Látható, hogy óvodánkban 

megkülönböztetett módon fejlesztjük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket. 
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 A Difer eredmények kiértékelése óvodai szinten is megtörtént. Csak az összesített 

eredményekről néhány adat: A tavalyi évben a 4-5 éves gyermekek Difer indexe 52% 

volt (országos átlag 62%); a tavalyi és idei fejlesztési, érési folyamatok hatására 

jelenlegi (5-6 évesek), Difer indexük 76% (országos átlag 74%). Azt hiszem 

egyértelműen látható, hogy az érés és a tudatos fejlesztés hatására a kezdeti jelentős 

lemaradást sikerült megszűntetni, s valamelyest az országos átlag feletti eredményt 

produkálni. Az idén a 4-5 évesek Difer indexe 58%, ami már láthatóan közelíti az 

életkori szakaszban elvárható országos átlagot. Bízunk benne, hogy a jövő év végére is 

sikerül a gyermekeket felzárkóztatni az átlaghoz, illetve azt túlszárnyalni. Kiemelkedő 

területeink, hasonlóan a tavalyi évhez, a beszédhanghallás és a szocialitás. 

 A gyermekvédelem területén minden óvodapedagógus kulcsszerepet tölt be. A 

szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, a problémák megoldásának közös keresése 

mindennapos gyakorlat. Sajnos az idén is több esetben kellett gyermekvédelemhez 

kapcsolódó feladatokat ellátnunk. (Esetkonferencián vettünk részt, több jellemzést 

kellett készítenünk gyermekvédelmi hatósági ügyekben.) Idén is szerveztünk gyűjtést 

két, arra nagyon rászoruló kisgyermek számára. 

 Saját célkitűzéseink megvalósítását (az első félévben) eredményesnek ítéljük. Sikerült 

a célcsoportok számára nagyon színvonalas, értékteremtő, értékőrző programokat 

biztosítani. 

 Igyekeztünk nevelési partnereinkkel együtt optimális nevelőkörnyezetet teremteni a 

gyermekek számára. 

 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

 A belső kapcsolatrendszer alakításában meghatározó, hogy az információk megfelelő 

mennyiségben, megfelelő időben jussanak el a megfelelő szakemberekhez, 

kollégákhoz. A belső információs rendszer esetében vezetői oldalról elsősorban a 

közvetlen személyes, egyéni és team megbeszéléseket alkalmaztuk, mert az lehetőséget 

biztosított az azonnali visszajelzésekre, a közös gondolkodásra, szakmai érvek 

felvonultatására. Történt információ átadás írásban is, ahol az érintettek aláírásukkal 
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igazolták az információ átvételét. Már harmadik éve működik az óvodapedagógusok 

zárt facebook csoportja, így sokkal gyorsabb az üzenetek átadása, azonnali 

visszareagálásra is van lehetőség. Ezt az információ-átadási formát használtuk a 

veszélyhelyzet idején (szerencsére a korábbi létrehozás révén, viszonylag gördülékeny 

volt ennek a működtetése). 

  Az óvodák közötti szakmai teamek rendszeresen tartották a kapcsolatot szinte 

valamennyi általában igénybe vehető kommunikációs csatornán (szóban, írásban, egyéb 

infokommunikációs eszközök igénybevételével). A formális csatornák általában (pl. 

vezetői-, munkatársi értekezletek, munkaközösségi megbeszélések) formájában 

valósultak meg; ez volt az információk átadásának „szervezett” útja. Az informális 

csatornák ugyanolyan gyakorisággal jutottak szerephez, általában az azonnali, 

rendkívüli feladathelyzetek megoldása kapcsán.  

 A sok, újszerű feladat következtében gyakrabban került sor, építő jellegű szakmai 

megbeszélésekre, ötletbörzékre. Minden feladat kapcsán nemcsak célokat, de 

feladatokat, felelősöket, határidőket is konkretizáltunk, tapasztalatainkat összegeztük és 

a további fejlődési irányokat így határoztuk meg.  

  A szülők közötti kommunikációs háló szintén harmadik éve működik, az egymás 

közötti információk még gyorsabb átadása érdekében. Ez közvetlenül érintette a belső 

információs ellátottság minőségének emelkedését. Az idén be kellett szereznünk a 

fejlesztési tervek személyre szabott elküldéséhez az egyéni elérhetőségeket is; a szülők 

folyamatosan éltek a konzultációs lehetőségekkel. 

 Az óvodapedagógusok az intézményi célokat, arculatunkat figyelembe véve készítették 

el nevelési és tevékenységi terveiket. Az óvodaközi munkaközösségek terveinél, s 

programjaik lebonyolításánál, azok kiértékelésénél aktívan vettek részt a kolléganők. 

(Innovációs munkaközösség: Lehoczki Katalin, szakmai munkaközösség: Benkőné 

Farkas Ágnes, önértékelési csoport: Gondáné Csontos Éva).  

 A külső továbbképzések, szakmai napok anyagát szintén belső értekezleteken adták át 

egymásnak a kolléganők. 

 Az óvodán belüli szakmai együttműködések minősége változó (a példa értékűtől az 

érintőleges munkakapcsolatig); ezek közvetlen befolyásolására minimális a lehetőség, 

hiszen meghatározó az alkalmazottak habitusa, önismeretük minősége.  
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Az intézmény külső kapcsolatai 

 Nagyon fontos volt számomra helyi intézményi kapcsolatrendszer erősítése; személyes 

kapcsolatfelvétel a partnerekkel (pl. a Bay kiállító terem vezetője) és innovatív 

szemléletű együttműködési rendszer kidolgozása. Településrészünkön jelenleg javultak 

a demográfiai mutatók (de a települést elhagyók száma igen magas). Az óvodai 

beiratkozók száma stagnál. 

 Legfontosabb partnereink a szülők. Mind a lakókörnyezettel, mind az óvoda 

környezetében lévő, illetve azzal kapcsolatot tartó intézményekkel igyekeztünk 

nyitottabb, rendszeresebb, „élőbb” együttműködési formákat találni.  

 A szülők esetében az SZSZK-n keresztül sikerült megismerni elvárásaikat, igényeiket, 

elképzeléseiket, s ezek figyelembevételével terveztük egész évben munkánkat. A 

szülőkkel, több alkalommal, és több formában valósítottuk meg az együttműködést:  

- hagyományos szülői értekezletek, szülői klub (nevelési problémákról tájékoztató), 

„kreatív- délután”, 

- aktivitásukra épített egyéb programok. 

Úgy érezzük sikerült bizalmukat, támogatásukat megnyernünk nevelési programunk 

célkitűzéseinek tartalmasabb megvalósítása és igényeiknek megfelelő továbbfejlesztése 

érdekében. 

 

 További partnereink: 

- Bay Zoltán Általános Iskola (éves együttműködési megállapodás kidolgozása, 

végrehajtása)  

- Napsugár Óvodai Alapítvány. (Valamennyi programunk támogatója, 

társszervezője). 

- Gyulavári Baba-mama klub, 

- Idősek Klubja (tartalmas együttműködés, közös ünnepek) 

- Szép Alkony Idősek Otthona, Kastélykert Idősotthon, Idősek klubja (műsorok, 

figyelmességek). 

- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat.  

- Együtt Gyulaváriért Egyesület. 

- Gyulavári Kastély. 
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- Gyulavári Fiókkönyvtár (minden gyermek és felnőtt tag, közös ünnepek, 

foglalkozások). 

- Gyulai Rendezvényszervező és Nonprofit Kft. (színházi előadások látogatása). 

- Gyulai Várfürdő (nagycsoportosok úszása). 

- Védőnői szolgálat. 

- Óvoda orvos. 

 

 Sajnos a gyakorlatban megvalósított nyitottságunkat nem sikerült minden esetben 

„közkinccsé” tenni; pedig látjuk, érezzük a szülők számára nagyon fontos, hogy a 

médiákon keresztül is értesülhessenek, „viszont lássák” saját és gyermekeik által megélt 

élményeik.  A jövőben erősíteni kell a Gyulai Hírlappal, valamint a Gyula Televízióval 

az óvoda kapcsolatát. Bár évről évre nő a médiákban való megjelenésünk (mézes 

reggeli, Legyünk együtt a nagyszülőkkel! óvodai tárgyi eszközfejlesztésről tájékoztatás, 

ovi ajánló, közös ünnepek partnereinkkel…stb). 

 Partnereink tájékoztatása mindenkor a jogszabályoknak, aktuális feladatoknak, egymás 

közötti megállapodásoknak megfelelően megtörtént. 

 Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vettek a különböző helyi rendezvényeken 

(megemlékezéseken, ünnepeken). 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Az intézmény infrastrukturális feltételei bizonyos tekintetben sokat javultak, de további 

fejlesztésre szorulnak. 

 Az óvoda épületének külső festése, a nyílászárók cseréje megtörtént. A belső udvaron 

fedett rész került kialakításra. Egy csoportszoba teljesen új gyermekbútorokat kapott. A 

veszélyhelyzet idején megtörtént a három csoportszoba kifestése, az előrehozott 

karbantartás révén.  

 További felújításra váró területek: valamennyi padlóburkolat, konyha teljes bútorzata, 

régi lambéria cseréje, a többi csoportszoba és kiszolgáló helyiség teljes bútorzata. 

Óvoda-iskola közötti kerítés, hátsó tároló helyiség, iroda felőli bejárat üvegtetője.  
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 A gyermekek nevelését segítő eszközök jelentős része mennyiségileg megfelelő. Az 

óvoda alkalmazotti közössége mindent megtesz azért, hogy minél esztétikusabbá, 

higiénikusabbá varázsolja a gyermekek környezetét. 

 A Gyulavári Részönkormányzat 100 000Ft-tal támogatta az eszközbeszerzésünket, ezt 

csoportonként a legszükségesebbnek ítéltekre költötték el a kolléganők. 

 Az Alapítvány jóvoltából rendelkezésre áll megfelelő számú IKT eszköz. Javult a 

pedagógiai munkához közvetlenül felhasználható lehetőségek kiaknázása. Továbbra is 

ezeken végezzük adminisztrációs feladatainkat. 

 Szakmai programjainkat és működésünket igen jelentős mértékben támogatta a 

Napsugár Óvodai Alapítvány. (Ebben a nevelési évben a program, és eszköztámogatás 

összességében közel 200 000Ft volt.). 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztéséhez 

megfelelő méretű helyiségek állnak rendelkezésre. 

 A kolléganők szakmai képesítése megfelel a munkavégzésben elvárhatónak. Egy 

mesterpedagógus és egy pedagógus II., és 3 pedagógus Ped. I. besorolású. Jelenleg egy 

kolléganő gyakornok. 

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés.  

 

 Az intézményben végrehajtott pedagógiai programmódosítás nem befolyásolta a két 

dokumentum koherenciáját. Az önértékelési csoport által megfogalmazott pedagógiai 

elvárások (pedagógus, vezetői, intézményi) segítik mind az operatív munkát, mind 

annak ellenőrzését, értékelését. A vezetői fejlesztési és intézményi intézkedési 

tervekben foglaltakat folyamatosan figyelembe vesszük a terveink és gyakorlati 

munkánk során. 

 Havi rendszerességű megbeszéléseinken a pedagógia program és a munkatervi 

feladatok megvalósításának lebontását operatív teendőkre együttesen végeztük. A 

veszélyhelyzet ideje alatt mindennapossá váltak az utasításokhoz kapcsolódó 

konzultációk. 
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 Az eseménynaptárban előzetesen tervezésre kerültek az egész óvodát érintő programok, 

biztosítva ezzel is a jól tervezhetőséget, az idővel való megfelelő gazdálkodást. Ezek 

csak részben, időarányosan valósultak meg, az első félévben maradéktalanul. 

 

Összességében a 2019/2020 – as nevelési évet  (a márciusi időszakig) eredményesnek ítélem. 

Az évünk lezárása valójában még messze van, hiszen a veszélyhelyzet elmúltával a teljes nyári 

időszakban nyitva leszünk. Az előzetes megnyilatkozások alapján, közel teljes telítettségű 

működésre számítunk. Újra kell építenünk csoportszokásainkat, folyamatos élményszerű 

ismeretátadó pedagógiai helyzeteket kell teremtenünk, fel kell dolgozni a gyermekekkel a 

karantén időszakának élményeit, oldani esetleges szorongásaik és nem utolsó sorban fenntartani 

a fokozott higiéniai előírásokat. 

Köszönöm mindazok munkáját, akik valamilyen formában segítették, támogatták pedagógiai 

munkánk hatékonyabb, színvonalasabb megvalósítását; az óvodapedagógusoknak, a 

nevelőmunkát segítő alkalmazottaknak, a dajkáknak, a karbantartónak, a pedagógiai 

asszisztensnek, a szülőknek, és egyéb partnereinknek! Igyekeztünk minden gyermek számára 

a legtöbbet nyújtani; örömet, esélyt, biztonságot! 

 

 

Gyula, 2020. május 20. Dr. Király Éva 

  tagint.vezető 

 



11. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éves beszámoló 2019-2020-as nevelési év 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Szabóné Arató Klára 

Tagintézmény-vezető 

 

Gyula, 2020.05.20. 
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Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és 

cselekedje a legjobbat. 

Ludwig van Beethoven 

Bevezető gondolatok: 

Az éves értékelés, a 2019-2020-as nevelési év Munkaterve, az intézmény belső elvárásai, a 

belső ellenőrzések és az önértékelések során feltárt eredmények alapján készült. A 2019-2020 

as nevelési év sokféle új feladatot hozott mindannyiunk számára. Ebben a nevelési évben, 

tagintézmény-vezető váltás zajlott. Az új tagintézmény-vezető, vagyis személyem ekkor 

kezdte meg a vezetői teendőket. Célom volt, hogy zökkenőmentesen átvegyem az 

tagintézmény irányítását és hatékonyan együttműködjek kollegáimmal. Munkám során 

figyelembe véve a köznevelési törvényből adódó változásokat. Továbbra is nagy hangsúlyt 

szeretnék fektetni az előző évek nevelési célkitűzéseire, a gyermekközpontú nevelés, a 

színvonalas nevelő, fejlesztő tevékenység biztosításával. 

 

Pedagógiai folyamatok: 

Tagintézményünk kollektívája tekintetében is több változás történt, két óvodapedagógus a 

nyáron másik intézményben helyezkedett el, egy dajka gyermeket vár és táppénzes 

állományban van, egy pedig most jött vissza Gyes-ről, a tanév elején egy óvodapedagógus 

érkezett hozzánk. Így át kellet gondolni a szervezeti struktúránkat.  

A nyár folyamán szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a humánerőforrás változásairól, a 

csoportok személyi változásairól, lehetőségeinkhez mérten a szülői igényeket kielégítve. 

Fontos szempont volt számunkra, hogy a csoportban maradjon „ismert” felnőtt a gyermekek 

számára, akivel már kialakult a bizalmi kapcsolat. 

 

Tervezés: 

Pedagógiai programunk megvalósításához olyan munkatervvel rendelkeztünk a 2019-2020-as 

nevelési évben is:  

 melyben mindenki megtalálta feladatát,  
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 a feladatok elosztása során figyelembe lett véve a pedagógus, feladat iránti 

elkötelezettsége, 

 valamint bevontuk belső és külső partnereinket terveink megvalósításába.  

A bevállalt feladatok segítettek abban, hogy a pedagógiai munka szabályozott és tervezett 

legyen. A belső ellenőrzési terv biztosította munkánk eredményességét, megvalósítását, az 

értékelések, fejlesztendő területek pedig a folyamatos fejlődést. A 2019-20-as nevelési évben 

a pedagógiai folyamatok segítették óvodánk stratégiai dokumentumaiban megfogalmazott 

célok elérését. 

 

Megvalósítás: 

A stratégiai dokumentumokra épült az óvoda éves Munkaterve, ehhez kapcsolódik szorosan 

az Önértékelést Támogató Csoport éves terve, valamint a csoportok nevelési tervei is.  

A Pedagógiai Program óvodapedagógiai célját, feladatait határozza meg, melynek 

koherensnek kell lennie a csoportnaplókban megjelenő cél és feladat rendszerrel.  

Elsődleges célok voltak:  

-  Törvényes és színvonalas intézményműködés.  

- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodánkban 

nyugodt kiegyensúlyozott légkör biztosítása.  

- A gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló célok tudatos beépítése, a 

tervezés, megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiban a csoportok és az egyes 

gyermekek szintjén egyaránt. 

Ezek megvalósítására készült el az óvoda éves Munkaterve, az óvodapedagógusok nevelési 

terve és tematikus (heti) tervezése is. Az ezekhez szükséges módszerek, eszközök, célok 

megfogalmazását a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelően, differenciáltan 

valósítjuk meg. A helyi sajátosságok figyelembe vételével terveztük meg az éves oktató- 

nevelő munkánkat. A pedagógusok témákra bontva építik fel tematikus terveiket, majd erre 

épül a következő tematikus terv.  

 

A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek 

elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekeink számára. 

Nevelőtestületünk jól képzett, befogadó, megújulásra kész pedagógusok alkotják. 
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Figyelembe vesszük a gyermeki esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításának 

követelményét. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciálisan képzett 

szakemberek közreműködését vesszük igénybe.  

Tagintézmény-vezetői látogatást minden óvodapedagógusnál megtörtént. Két pedagógus 

esetében Önértékelést Támogató Csoport látogatása is megtörtént. A látogatás tapasztalatai 

azt mutatták, hogy a pedagógusok jól felkészült, szakmai munkájukra igényes pedagógusok 

látják el a mindennapi feladataikat a gyermekközösségben. Nevelőmunkánkban megjelennek 

az innovatív pedagógiai törekvések az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, 

értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülésével. 

Az előző években bevezetett DIFER méréssel az alapkészségek szintjének mérésére, 

kontrollálására nyílik lehetőségünk, melynek eredményei alapján láthatóvá válik, hogy milyen 

a gyermekek képességeinek általános fejlettségi foka, megmutatja a hiányosságokat, s 

iránymutatással szolgál a további teendőket illetően. 

 

 

2020.01.01 

Írásmozgás koordináció  39% 

Beszédhanghallás 93% 

Relációs szókincs 87% 

Elemi számolás  72% 

Tapasztalati Következtetés 89% 

Tapasztalati Összefüggés- megértése 78% 

Szocialitás 77% 

Difer index  76% 
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A felmérésből kiderül, hogy az Írásmozgás koordináció a fejlesztendő terület. A fejlesztések 

tervezésénél külön figyelnünk kell e terület fejlesztésére. 

A látogatásaim során azt tapasztaltam, hogy az óvodapedagógusok mind a tervezésben, mind 

a tevékenységek szervezése során rendszeresen alkalmazzák a DIFER játékokat a 

fejlesztésekhez. 

 

A DIFER mérések eredményeiről, a gyermekek fejlődéséről/a gyermekek fejlődését nyomon 

követő dokumentáció alapján/ évente 2 alkalommal írásban a szülők tájékoztatást kapnak. 

 

A 2019-2020-as tanév kiemelt nevelési feladata volt a Konfliktus kezelése gyermek-

gyermek, gyermek-szülő, szülő-óvoda között. 

„Az óvoda olyan munkahely, ahol mindenki erős érzelmekkel dolgozik. Az óvónő, az óvodás 

és a szülő egyaránt kerülhet olyan helyzetbe, amely konfliktusforrás lehet. 

Az óvónő egyik feladata, hogy egybetartsa a csapatot, úgy, hogy a gyerekek is jól érezzék 

magukat, ehhez pedig rendszerre, rendre és keretekre van szükség, amelyekhez ragaszkodnia 

kell. A gyerekek különböző szerkezetű és értékrendű családokból érkeznek, különböző 

temperamentummal, érzékenységgel. A szülők pedig féltik a gyereküket az ismeretlentől, 
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vannak, akik lelkifurdalást éreznek amiatt, hogy közösségbe adták a kicsit. Érzelmek, 

felelősség, indulatok! Megannyi ok a súrlódásra.”     Sződy Judit 

Óvodánkban, e témában jártas szaktanácsadó előadását hallgatgattuk meg a Békéscsabai 

Pedagógiai Oktatási Központ munkatársának előadásában. Az elhangzottak segítséget 

nyújtottak a gyakorlati munkánkban, és felvettettek bennünk gondolatokat. Kutakodtunk e 

témában on-line, és a kolleganőkkel zárt facebook csoportunkban, megbeszéléseken átadtuk 

egymásnak ismereteinket. 

 

A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a 

mesélés sajátos szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, a 

nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a 

rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a 

mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő 

fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, 

félelmei feldolgozásában. 

Kádár Annamária 

 

 

A másik kiemelt feladat a mesepszichológia volt. Ennek megvalósításában, a csoportokban 

mesedélutánokat szerveztünk. Az egyik csoportban mesesarkot is létrehoztak az óvónők a 

még meghittebb, varázslatosabb élmények átéléséhez. Egy-egy napon egy szülő mesélhette el 

kedvenc meséjét. A gyermekeknek nagyon tetszett ez az újszerű megoldás, mindig kíváncsian 

hallgatták végig a mesét. Sajnos a Tavaszi Nevelési értekezletünk elmaradt a Koronavírus 

járvány miatt, így nem volt alkalmunk Kádár Annamária előadását meghallgatni e témában. 

Reméljük a jövőben sor kerül majd rá. 

 

További feladataink voltak: 

- Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. 

- Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kijelölt tagintézmények, vezetők 

- felkészítése. 
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- Humán erőforrás szakmai kompetenciájának erősítés továbbképzések által.  

- Az óvodapedagógusok közösségi érzésének fejlesztése. 

- Városi és megyei rendezvényeken való részvétel. 

Az éves beszámoló a 2019-2020-as nevelési év munkatervében meghatározott szempontok 

alapján és az Önértékelést Támogató Csoport által megfogalmazott intézményi elvárások 

figyelembevételével készült. 

 

Ellenőrzés, értékelés: 

 

A tagintézmény vezetői látogatási és ellenőrzési tervemet az éves munkaterv figyelembe 

vételével készítettem el. 

Az ellenőrzés egyrészt a munkarend, munkafegyelem, intézményi szabályzatok, utasítások 

betartására irányult, másrészt pedagógiai, szakmai munkára, a munkavégzés minőségének 

vizsgálatára, ill. a kiemelt feladatok megvalósulására. Az ellenőrzési, értékelési szempontjaim 

között kiemelten fontos a nevelési-tanulási terv dokumentálása a pedagógiai programban 

foglaltakkal összhangban. Az ellenőrzések és értékelések segítőszándékúak, igazságosak, 

fejlesztő célúak, és objektív jellegűek voltak. 

 

A csoportokban tett látogatások tapasztaltak alapján a pedagógiai munkánk alapos, átgondolt, 

tudatosan tervezett, sokszínű, ötletes és kreatív. A szakmai dokumentációk vezetése 

naprakész, áttekinthető, megfelelő formai és tartalmi elemeket tartalmaznak. 

 

A kijelölt óvodapedagógusok belső szakmai ellenőrzését az Önértékelést Támogató Csoport 

éves tervének megfelelően ütemeztük és elvégeztük. Tagintézményünkből 2 fő 

óvodapedagógus szakmai munkájának belső ellenőrzésére került sor ebben a nevelési évben. 

Az óvodapedagógusok ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történt, célja az 

ellenőrzött pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere a foglalkozások 

egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját 

megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az 

intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése, értékelése, 
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feltöltése az informatikai felületre. Az érintett pedagógusok az eredmények tükrében 

készítették el önfejlesztési tervüket. 

 

Korrekció: 

 

A javítandó, fejlesztendő területek. Az ellenőrzések során feltárt tapasztalatok alapján 

kerülnek meghatározásra. 

A szakmai dokumentációk ellenőrzésére sor került az év folyamán, melyek megfeleltek az 

elvárásoknak. A formai és tartalmi pontosítások, észrevételek, hibák, hiányosságok minden 

csoportra nézve egyénre szabottan átbeszélésre kerültek. A javítások ismételt ellenőrzése is 

megtörtént. 

Az óvónők és a dajkák kapcsolata, együttműködése kiegyensúlyozott, megfelelő.  

 

Személyiség és közösségfejlesztés: 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelési-, tanulási folyamat során a személyiség- 

és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása.  

 

Óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges. A pedagógia program 

alapelvei, céljai, feladatai során arra törekszünk, hogy minden óvodáskorú gyermek 

személyiségének teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell irányulnia az óvodai 

nevelésnek, az emberi jogok, és a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly 

módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.  

A nevelést lehetővé teszi, és segíti a gyermeki személyiség fejlődését, a gyermek egyéni 

képességének kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését. Az óvodapedagógusok módszertani 

kultúrája nyomon követi mind a kor pedagógiai elvárásait, mind a saját egyéni képességeiket, 

érdeklődésüket. Alkalmazkodik a gyermekek, csoportok egyéni képességeihez, 

érdeklődéséhez. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermeke esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. /SNI létszám 10 fő, BTMN 5 fő/ A szakemberekkel 

együttműködve a csoportokban egyéni fejlesztési terv alapján valósítottuk meg e gyermekek 

fejlesztését.  



           Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
   Mágocsi úti Óvoda 
57 5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 

    e-mail:magocsiovi@gmail.com 

10 
 

Óvodánkban nemcsak felzárkóztatás, hanem tehetséggondozás is folyik.   

Többféle módon teremtettünk lehetőséget a kiemelkedő képességű gyermekek 

megmutatkozására: 

- délutáni játékos angol nyelvi foglalkozás szervezése 19 fő, játékos sportfoglalkozás 14 

fő, gyermekjóga 7 fő. 

- rajzpályázatokra neveztük be a gyermekek munkáit, úszásoktatáson, színházi 

előadásokon vehettek részt. 

- A kiemelkedő képességű gyermekek ebben a tanévben is a Pedagógiai Szakszolgálat 

szervezésében heti egy alkalommal tehetséggondozó foglalkozáson vehettek részt /4 

fő/ 

- A középsős és nagycsoportos korosztály számára a „Grosics” labdarugóakadémia 

szervezésében lehetőséget biztosítottunk „Ovi-foci” programban való részvételre, ahol 

a gyermekek játékos formában ismerkedhettek meg a labdarúgással, mint sporttal. /8 

fő/ 

 

A pedagógia program alapelvei, céljai, feladatai során arra törekszünk, hogy minden 

óvodáskorú gyermek személyiségének teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell 

irányulnia az óvodai nevelésnek, az emberi jogok, és a gyermekeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen 

színvonalas nevelésben.  

A nevelés lehetővé teszi, és segíti a gyermeki személyiség fejlődését, a gyermek egyéni 

képességének kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését. Az óvodapedagógusok módszertani 

kultúrája nyomon követi mind a kor pedagógiai elvárásait, mind a saját egyéni képességeiket, 

érdeklődésüket. Alkalmazkodik a gyermekek, csoportok egyéni képességeihez, 

érdeklődéséhez. Szoros kapcsolat van az óvoda Pedagógiai Programjával. Ahhoz, hogy 

folyamatosan fejlődjünk, szükség van nem csak elméleti ismeretekre, hanem gyakorlati 

tudásra, frissítésre, szakmai rutinunk fejlesztésére.  

 

Az Országos Óvodai Alapprogram, és az óvodánk pedagógiai programja is tartalmazza a 

közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra az érzelmi életre vonatkozó feladatokat.  
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A gyermeknél figyelembe vesszük az egyéni fejlettségi szintet a feladatok 

megfogalmazásánál, és a teljesítmények elvárásánál is. Arra törekszünk, hogy olyan fejlődési 

ív legyen, ami a gyermekek számára teljesíthető, de sem alul, sem pedig túlterheltek ne 

legyenek, sikerélményt nyújtson a teljesítményük.  

Számtalan közös élményszerző programot és kirándulást szervezünk szűkebb és tágabb 

környezetünkbe. Az idei nevelési évben sajnos –a Koronavírus járvány miatt- meghiúsul több 

nagyobb programunk /Családi sportnap, kirándulás, anyák napja, ballagás/. 

Nagy hangsúlyt fektetünk és fektettünk ebben az évben is a családokkal való 

együttműködésre. Fogadóórák biztosításával, látogatásokon keresztül segíteni kívántuk a 

családokat a gyermeknevelésben és az értékek közvetítésében. Ennek érdekében meghitt, jó 

kapcsolatra törekedtünk, amelynek során lehetőség nyílt a partneri együttműködésre  

Jól működik az óvoda zárt facebook csoportja, és a csoportonkénti zárt csoportok is, amelyen 

keresztül gyorsan megoszthatunk információkat, fotókat, ismertetőket a szülőkkel.  

 

Nyitottak vagyunk. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk életéről, 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők.  

Egész évben aktívan és szívesen vettek részt programjainkban /Óvodanyitogató, Tök-jó 

mulatság, Farsang/ papírgyűjtésben, a heti rágónapokon. A Koronavírus járvány rendkívüli 

helyzet bevezetésekor is együttműködtek online a terveink megvalósításában, nagyon sok 

képet kaptunk az otthoni tevékenységeikről, élményeikről. 

 

Eredmények: 

 

Az óvodáskorú gyermek alapvető megnyilvánulására, fő tevékenységi formáira építve 

elégítjük ki a gyermekek testi-lelki és szellemi szükségleteit, melyet a testi, érzelmi, szociális, 

értelmi és erkölcsi nevelésen keresztül biztosítunk. A célok megvalósításához napi szintű 

lelkiismeretes, egyenletes színvonalú, szakmai erőfeszítéseket, elhivatottságot követelő 

munkavégzésre volt szükségünk. Feladataink megvalósulása érdekében közös gondolkodásra, 

közös munkára van szükség az eredmények eléréséhez. 

Az idei tanévben érkezett új kolleganők beilleszkedését, kollektívánk segítő, támogató 

hozzáállása megkönnyítette. 
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A kolléganők szakmai ismereteink megújítása érdekében folyamatosan éltek a továbbképzési, 

önképzési, hospitálási lehetőségekkel. Továbbképzési lehetőségekről mindig tájékoztatást 

kapnak a kollegák e-mail-ben, papír formátumban. 

 

Nevelőtestületünk minden tagja elvégezte az „Első lépések a digitális világba” IKER I., és az 

„Önállóan használom az informatikai eszközömet” IKER II. továbbképzéseket.  

1 fő óvodapedagógus folytatta a Kodolányi János Főiskolán, a közoktatás vezetői szakvizsga 

tanulmányait, és az idei tanévben szerzi meg diplomáját. 

1 fő dajka folytatta óvodapedagógusi végzettség eléréséhez a főiskolai tanulmányait. 

1 fő óvodapedagógus beadta jelentkezését a 2020. évi minősítő eljárásra. 

1 fő pedagógiai asszisztens 40 órás gyakorlatát óvodánkba töltötte. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett műhelymunkákon, előadásokon több kolléganő is 

részt vett tagintézményünkből. 

Több rajzpályázaton is részt vettek óvodásaink. (10 rajzpályázaton vettünk részt, 58 db 

gyermekmunkát küldtünk be, díjazott lett 5 gyermeknek a munkája) 

A Magyar Paraolimpiai Bizottság FODISZ által kiírt pályázata, Lélekmozgató programján 

belül, „Bízz bennem, és én látok és Vezetlek” címmel pályázott óvodánk. 

A korábbi évek gyakorlatát követve a kiskertünkkel az idén is beneveztünk „A legszebb 

konyhakert” pályázatra, ahol a szakmai zsűri döntése alapján I. helyezésben részesült 

tagóvodánk. 

A „Virágos Gyuláért 2019” városi virágosítási versenyen VI. helyezést érte el óvodánk. 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

 

Az összehangolt nevelőmunka érdekében alapvető fontosságú az információ áramlása, a 

közös megbeszélések, értekezletek tartása, az információk megosztása. 

Az információátadás színterei az értekezletek, az elektronikus levelező rendszer, a papíralapú 

közlés és természetesen a napi rövid beszélgetések. Ez a kétirányú kommunikáció jelenti az 

óvodapedagógusok részére a munkájukhoz szükséges információkhoz, ismeretekhez való 

hozzáférést. 
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A programok, rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében minden esetben kijelölésre 

kerültek a felelősök és a határidők, megbeszélésre kerültek a feladatok. Az egyenletes 

terhelést figyelembe véve megosztásra kerültek a teendők. 

A gyermekvédelmi felelős elkészíti az éves munkatervét, együttműködik a kollegákkal, 

nyilvántartást vezet, ha szükséges jelzéssel él. 

Az óvodák közötti szakmai team-ban részt vevő tagok minden megbeszélésüket követően 

tájékoztatják kollegáikat az aktuális feladatokról, koordinálják azok megvalósítását. 

 

Intézmény külső kapcsolatai: 

 

Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében fontosnak tartjuk a kapcsolattartásokat közvetlen 

partnereinkkel. 

- A szülőkkel napi kapcsolatba vagyunk, melynek célja, hogy a szülők elegendő 

információval rendelkezzenek a gyermekük fejlődéséről. Ők az egyik legfontosabb 

partnereink.  

A kapcsolattartás formái: 

- napi szintű rövid, gyermekkel kapcsolatos legszükségesebb információk; 

- fogadóórák (igénynek megfelelően, szülővel egyeztetve); 

- szülői értekezletek (évente legalább 2 alkalommal); 

- nyílt nap,  

- családlátogatás 

- közös ünnepségek /Óvodanyitogató, Tök-jó mulatság, Mikulás, Farsang, Anyák napja, 

Ballagás, Családi sportnap/ 

A fontos információkat, tájékoztatásokat a hirdető táblára időben kifüggesztettünk, a 

csoportok öltözőibe kitettünk 

- Dürer Albert Általános Iskolával éves együttműködési megállapodás alapján, közös 

programokon, nyílt napokon vettünk részt. 

- Magyar Városi Idősek nappali klubjával is szoros kapcsolatot ápolunk.  
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Idősek világnapja alkalmából köszöntöttük őket, valamint karácsonyi ünnepi műsorral 

ajándékoztuk meg az időseket. Mindez gyermekeinkben segíti az idősek iránti tisztelet és 

megbecsülés kialakítását.  

- A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival való együttműködés, a fejlesztések 

megbeszélése. 

- A Védőnői szolgálat -tisztasági szűrések elvégzése. 

- A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri megbeszélésein 

való részvétel.  

 

Rendezvényeken való részvétel: 

- Autómentes nap 

- Idősek Világnapja 

- Színházi bérletes előadások 

- Bozsik Intézményi program 

- Erkel Emlékház- Erkel Ferenc születésnapja alkalmából megemlékezés 

- Piaci fenyőfaállítás 

- Ovis-sportnap 

- Karácsonyi ünnepség- Idősek klubja, Dürer Albert Általános Iskola,  

- a nyugdíjba vonult kolléganőket az óvodánkban tartott karácsonyi ünnepségre hívtuk 

meg 

- Bozsik sportnap 

Sajnos a Koronavírus járvány megjelenése miatti helyzet után, a tervezett programok 

elmaradtak. 

 

Pedagógiai munka feltételei: 

Tárgyi feltételek: 

 

Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával. 

Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat. Udvarunk 
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játszóhelyei, játékai lehetőséget nyújtanak a megfelelő mozgáslehetőségre, fejlesztésre, 

munkatevékenységre. 

Sajnos a csoportokban található bútorzat eléggé elhasználódott, elavult, nem igazán felel meg 

a mai modern kor elvárásainak, esztétikai követelményeinek. A jövőben arra törekszünk, 

hogy keresnünk olyan lehetőségeket és forrásokat, melyek hozzásegíthetnek abban, hogy 

folyamatosan le tudjuk cserélni ezeket az elavult bútorokat. 

A szülők támogatásának köszönhetően két csoportban is megtörtént a kisszékek cseréje. 

A Koronavírus járvány miatti rendkívüli intézményi bezárást követően megtörtént a tisztasági 

meszelés, mely új színében tágasabb, barátságosabb légkört teremt.  

 

Az alapítványunk támogatásának köszönhetően ebben az évben sikerült az udvarunkat 

bővíteni egy mászókával, valamint 2 db műanyag házikóval kiegészíteni. Az idén nyáron 

tervezzük az udvari játszóházunkat felújítani a karbantartó segítségével. 

Óvodánk részt vett a Bozsik Programban, ennek köszönhetően gyarapodott mozgásfejlesztő 

eszközeinknek száma. 

 

Személyi feltételek: 

 

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot, szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra 

törekvő pedagógusokból áll. Alapvető feladatunk a ránk bízott gyermekek nevelése, testi 

épségük óvása, erkölcsi védelme, a gyermek személyiségének sokrétű fejlesztése, 

képességeinek kibontakoztatása. Az óvodai élet, tevékenységi formáit alkalmazva naponta 

változatosan és színesen segítjük a gyermekek játékát és tanulási tevékenységét. A 

csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört 

alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. 

 Ebben az évben személyi változások történtek. Tagintézmény vezetőként kezdtem a tanévet a 

Mágocsi óvodában. Tanév elején rajtam kívül 1 óvodapedagógus érkezett óvodánkba, a tanév 

folyamán pedig 1 óvodapedagógus hagyta el. Sajnos a tanév ezen időszakát helyettesítésekkel 

oldottuk meg. A csoportban maradt kolleganő dicséretesen megállta a helyét ebben a 

nehezített helyzetben is. 

Egy dajka gyermeket vár, és helyette érkezett egy Gyes-ről, így dajka létszámunk 

realizálódott. Segítségünkre van még egy közmunka programban részt vevő dolgozó is. 



           Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
   Mágocsi úti Óvoda 
57 5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 

    e-mail:magocsiovi@gmail.com 
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1 fő pedagógiai asszisztens, és különböző szakemberek segítik nevelő-oktató munkánkat. 

Az óvoda valamennyi dolgozója igyekezett az új dolgozók beilleszkedését segíteni, akik 

elfogadták és átvették kollektívánk által képviselt közös értékeket, azonosulni tudtak az óvoda 

szellemiségével. A kollégákra a segítőkészség és az egymást tisztelő magatartás a jellemző. 

Szakmai érdeklődésüket, felkészültségüket egyéni igényeik alapján, a gyermekek mélyebb 

megismerése és sokoldalúbb fejlődése érdekében fejlesztik. 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés: 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja összhangban van az óvodánkban folyó 

nevelőmunkánk tapasztalatai szerint megalkotott Pedagógiai programunkkal. 

A célok hatékony megvalósítására törekszünk. Ez a törekvés dokumentumainkban nyomon 

követhető. Óvodásainkat olyan optimális fejlettségi szintre törekszünk eljuttatni, hogy jó 

eséllyel kezdhessék meg az iskolai tanulást. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a szociálisan hátrányos és a kiemelkedő tehetségű 

gyermekeket is kellő odafigyelésben részesítjük. Napi munkánk során igyekszünk sokféle 

színes programot szervezni, ezáltal élmény gazdag fejlődési lehetőséget biztosítunk minden 

kisgyermekek számára. Tervező és nevelő munkánkat az óvoda arculatának, a Pek-torna 

elemeit kiemelve végeztük. 

A nevelést segítő eszközök és módszereink kiválasztása, alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. Annak érdekében képezzük, fejlesztjük 

magunkat, hogy szakmai tudásunk megfeleljen óvodánk jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak.  

 

A 2019-2020-as nevelési évet eredményesnek értékelem. Köszönhető ez munkatársaim 

hivatástudatának, belülről fakadó hozzáállásának. Ezúton is szeretném megköszönni 

munkájukat. Meglévő értékeinkre büszkék lehetünk, azokat igyekszünk megőrizni és tovább 

fejleszteni. 

 

 

Gyula, 2020. május 20. Szabóné Arató Klára 

. Tagintézmény-vezető 
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Gyula, 2020. május 21.     Készítette: Makráné Gombkötő Zita 

Tagintézmény-vezető 

 

 



12. melléklet 

2 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

 

 
1-Pedagógiai folyamatok        3. oldal 

 

2- Személyiség és közösségfejlesztés      8. oldal

       

3- Eredmények         9. oldal 

 

4- Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció    12. oldal 

 

5- Az intézmény külső kapcsolatai       12. oldal

       

6- A pedagógiai munka feltételei       15. oldal 

 

7- Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban      16. oldal 

megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai  

Programban megfogalmazott  céloknak való megfelelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. melléklet 

3 

 

 
1-Pedagógiai folyamatok 

 
Tervező munkánkban minden esetben figyelembe vettük az Óvodai nevelés országos 

alapprogramját, intézményünk Pedagógiai programját, az intézményvezető által kiadott 

Tanévnyitó értekezlet, 2019/2020 nevelési év anyagát, munkaközösségek éves munkaterveit. 

Óvodai életünk mindennapjait úgy terveztük, hogy figyelembe vettük óvodánk arculatát és az 

ez évre kiemelt nevelési feladatot.  Nevelő munkánk tervezése, nyomon követhető az óvodai 

csoportnaplókból, valamint a munkatervből. (stratégiai célok megvalósítása az operatív 

tervezésben fogalmazódik meg, mely határozottan kiderül a munkatervből) 

Az intézmény pedagógiai programjában és az óvodánk arculatában meghatározott célok és 

feladatok figyelembevételével határoztuk meg a mindennapi nevelő-oktató munkánk cél és 

feladatrendszerét.  Heti lebontásban, tematikus terveken keresztül a csoportnaplókban vannak 

dokumentálva. Természetesen a tervezés és a megvalósítás folyamatában is figyelembe vettük 

az adott gyermekek életkorát, építtettünk előzetes tapasztalatikra, figyeltünk a differenciálás 

elvére.  

Tagintézmény-vezetőként látogatási és ellenőrzési tervemben minden kolléganőm 

foglalkozáslátogatását beterveztem illetve el is végeztem. Tervezésem után minden 

kolléganővel ismertettem az ellenőrzés szempontjait. Ebben a nevelési évben is kiemelten 

figyeltem arra, hogy a kolléganők tudatos tervezését segítsem, így látogatásaim előtt, idén már 

csak egy alkalommal belső tudásmegosztáson vehettek részt! Ellenőriztem a 

dokumentációjukat, (csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, gyermekek fejlődését nyomon 

követő dokumentumok, DIFER mérések meglétét- eredményeiket) foglalkozásukat és a 

gyermeki produktumokat. 

A csoportnaplók rögzítési formája továbbra is számítógépen történik. Legtöbb esetben az 

óvodánk számítógépét használva. A koronavírus miatt márciustól-májusig a csoportnapló 

tartalmi elemeiben módosítás történt. Ennek értelmében a Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka, Mozgás, Játék és munka jellegű tevékenység rész olyan ajánlásokkal, linkekkel 

jelenik meg, amik segítik a szülőket gyermekeik otthoni fejlesztésében, önálló és családi közös 

játékidő hasznos kitöltésében. A csoportnapló a teljes pedagógiai folyamatot tartalmazza 

Törekednek arra, hogy színesítsék a csoportnaplót ezért a terveikbe kis színes képekkel is 

illusztrálják az adott hét feldolgozási témáját. Tervezésünk során a nemzeti identitás 

erősítéséhez kapcsolódó anyagokat nemzeti színű zászlóval jelöltük a csoportnaplóban! 
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A dokumentációk esetében a csoportnaplót a következő szempontok szerint ellenőriztem: - 

tervező munkájukban figyelembe veszik az éves munkatervet, óvoda arculati elemeit, az 

intézmény vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, formai 

elvárásokat, a gyermekcsoport fejlesztési céljait (DIFER), az óvoda stratégiai terveinek 

megjelenése a tematikus tervben, ONEP változásait!  

Mindkét csoportnaplóban egységesen megtaláltam az óvoda arculatához tervezett éves 

munkatervet.  Tematikus terveikben megjelentek a stratégiai tervek lebontása, operatív 

tervekké. Tematikus terveik egymásra épülnek, differenciálás elve minden esetben nyomon 

követhető. Katica csoportnaplójában megjelennek a DIFER fejlesztő játékok (csak a Katica 

csoportban van jelen az életkorok miatt a DIFER) illetve a tavaly bevezetett Boldogság Program 

elemei!  Formailag és tartalmilag megfeleltek az elvárásoknak.  Foglalkozásaikra legjobb 

szakmai tudásuknak megfelelően felkészültek, az ilyenkor szokásos dokumentációjukat 

elkészítették, majd munkájukat értékelték. Foglalkozáslátogatás ellenőrzésemet a Belső 

Ellenőrzés „Az adott időszakban a nevelőmunka, játék, tevékenység, projekt vagy foglalkozás 

megfigyelési szempontjai” alapdokumentum felhasználásával végeztem. 

A tudatosan, szakmai módszertannak megfelelően, szépen kidolgozott tervezéseken túl már jól 

megfigyelhető volt, hogy a kolléganők sokkal kiegyensúlyozottabban készülnek fel egy-egy 

látogatásra. A látogatások alkalmai is gördülékenyen valósultak meg.  

Gyermeki produktumok ellenőrzése során figyeltem, hogy a tematikus tervekhez 

kapcsolódnak-e, kronológiai sorrendiségre. Mindkét csoportban rendezetten, gyermekenként 

külön helyezve találtam a munkákat.  

A felvételi és mulasztási napló esetében, továbbra is a pontos kitöltés volt megfigyelhető!  Havi 

rendszerességgel ellenőrzöm a mulasztások igazolását szolgáló orvosi igazolások illetve szülői 

kérelmek meglétét. Minden esetbe megvoltak rendben, pontosan, kronológiai sorrendben! 

Március közepétől május végéig a mulasztási naplóba nem húztunk hiányzásokat (csak az 

ügyeletben lévő gyermekek lettek behúzva) a koronavírus miatt. Alátámasztásul: 45/2020. 

(III.14.) Kormány rendelet, és a polgármesteri határozat- X.189,-4/2020.  Gyermekek fejlődését 

nyomon követő dokumentumok esetében ellenőriztem, hogy a megfelelő adatlapot használják, 

DIFER fejlődési mutató füzet pontosan és minden 4. életévét betöltött gyermekre ki van töltve 

(Katica csoportban minden gyermekre el kellett végezni a vizsgálatot), gyermekrajzok 

(emberrajz) évente egy alkalommal elkészültek. Noha évente két alakalommal szükséges a 

gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumait kitölteni, sajnos ez május végéig nem 

volt megvalósítható. Március közepétől a Covid 19 vírus miatt, nem jártak a gyermekek 

óvodába. 
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2019/2020 nevelési év, DIFER mérés eredmény, korcsoportonkénti összesítése: 

 2019.10.01. 

Írásmozgás koordináció  54% 

Beszédhanghallás 60% 

Relációs szókincs 53% 

Elemi számolás  39% 

Tapasztalati Következtetés 52% 

Tapasztalati Összefüggés 41% 

Szocialitás  74% 

Difer index  53% 
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 2020.01.01 

Írásmozgás koordináció  57% 

Beszédhanghallás 77% 

Relációs szókincs 77% 

Elemi számolás  56% 

Tapasztalati Következtetés 80% 

Tapasztalati Összefüggés 61% 

Szocialitás  71% 

Difer index  68% 

 

 

 

Jól megfigyelhető a diagramból, hogy mindkét korcsoport esetében az elemi számolás területén, 

valamint a 4-5 évesek körében idén a tapasztalati összefüggés megértése területén mutatkozik 

a 5-7 évesek területén továbbra is az írásmozgás koordináció területén van elmaradás. Ezen 

terület, fejlesztése érdekében a mindennapokban kiemelten nagy figyelmet fordítottunk az 

olyan játéktevékenységek alkalmazására, amely a gyerekek fejlődését segíti elő.  

Természetesen más részképességek fejlesztése céljából is alkalmazzuk a játéktevékenységeket. 

Itt is fontos segédanyag számunkra az Gy.V.E.O. Tagintézményei által elkészített DIFER 

játékgyűjtemény.  Mindezek nyomon követése a már előzőekben említett csoportnaplóban 

lehetséges.  
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Intézményi önértékelési rendszerben, Pedagógus önértékelés folyamatába ebben a nevelési 

évben 1 fő pedagógus vesz részt. Augusztus végére összesen így már 4 főre emelkedik a 

pedagógus önértékelést végző kolléganők száma. 

A korábbi év Tanfelügyeleti ellenőrzések során kijelölt fejlesztendő területek mérföldköveit 

illetve a célhoz szükséges feladatokat, határidőket az éves munkatervünkben beterveztük illetve 

a határidőkhöz igazodva megvalósítottuk!  Sajnos kivétel ez alól most is a „Tagintézmény 

erősségeinek és gyengeségeinek meghatározása, külső és belső partnerek bevonásával.” A 

koronavírus miatt sajnos májusig nem tudtuk kiosztani a kérdőíveket. Terveink szerint nyáron 

meg tudjuk valósítani. 

 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Óvodánkban a személyiség fejlődésére irányuló nevelő-fejlesztő munka egyrészt a 

pedagógusok és gyerekek személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon 

az óvodai közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A személyiségfejlesztés az egyéni lehetőségek és gátak feltárására épülő folyamat,(a DIFER 

teszt nagy segítségünkre van, hogy még optimálisabb képet kapjunk a gyermek képességeit 

illetően) amelynek során az egyéniség sajátos erényei és képességei megerősítést nyernek. Ez 

a folyamat módot ad a hiányzó képességek megszerzésére is. Ezért olyan személyiség és 

közösségfejlesztő játékokat tervezünk (csoportnaplóban nyomon követhető) amik segítik a 

gyermeket személyisége kialakulásához és a közösséghez való viszonyának alakulását.  

Annak érdekében, hogy még fokozottabban segítsük a gyermekek pozitív 

személyiségfejlődését, óvodánk részt vesz egy országos programban, a Boldogság Programban!  

A Boldog Óvoda program célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és 

annak módszereit alkalmazva az óvodába járó gyerekek csoportosan és egyénileg ismerjék meg 

a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, 

amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek 

boldogságszintjének növekedéséhez. 

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások, akik megoldandó 

feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli 

pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak. 

 

Napi tevékenységek során fontos, közösségfejlesztés szempontjából is a megfelelő szokás és 

szabályrendszer kialakítása, ami mindkét csoportban nagyon jól működik. 
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Óvodánk arculatát képező természetvédelem, madarászkodás, lovaglás illetve Gyula Város 

Egyesített Óvodája sportnapjai (sajnos idén a koronavírus miatt csak egy sportnap valósult 

meg) mind-mind segítik a gyermekek közösséghez való viszonyulásnak pozitív kialakulását. 

 Ovi-foci program továbbra is megfelelő talajt nyújt, a csapatszellem kialakulásához. 

 

Az óvó nénik az életkori sajátosságoknak megfelelően nevelik a részben osztott csoportjukat, 

irányítják a szociális, érzelmi, és értelmi nevelésüket, a fejlődésüket  alapvetően szolgáló 

játékos tevékenységüket. Nagyon fontosnak tartjuk a pozitív dicséretet, a szeretetet teljes, 

bizalommal teli elfogadó légkört. Csoportjainkban igen erősen megfigyelhető a gyermekek 

közötti segítségnyújtás, ami mintájául mi felnőttek is igyekszünk szolgálni. Mindeközben az 

óvónő figyelme közel egy korosztályra koncentrálódik, így gördülékenyebben megy az oktató, 

nevelő munka. A nagyobbaknál gyermekek szociális készségének különös érettsége figyelhető 

meg. Nagycsoportos korukra a gyerekek szinte önállóan működő közösséget hoznak létre, 

egymást is folyamatosan fejlesztve. A kisebbeknél egy igen biztos szokás és szabályrendszer 

az, ami kialakult! A beszoktatás időszaka is könnyebbnek bizonyult, saját korosztályuk 

körében. 

 

Úgy gondolom, hogy az előzőekben felsoroltaknak is köszönhető, hogy nem volt szükség 

szakember segítségére személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés területén. 

 

Gyermekek tehetségének kibontakoztatására is nagy hangsúlyt fektetünk, szülőkkel 

konzultálva igyekszünk megkeresni a kis tehetségígéreteknek a megfelelő fejlődési útvonalat. 

Pl.: idén – foci, moderntánc területén is. 

 

Közösségfejlesztés szempontjából nagy jelentőséggel bírnak óvodánk olyan programjai is, ahol 

jelen vannak a szülők és nagyszülők! Pl.: advent-elő délelőtt, adventi vásár, (családi nap, 

gyereknap a környék időseivel, Koronavírus miatt elmaradtak) 

Már évek óta megfigyelhető, hogy a szülők egyre nagyobb segítőkészséggel állnak az óvoda 

mellé. Játékokat javítanak, vásárolnak, festenek, papírt, pet palackot gyűjtenek, virágokat, 

madáreleséget, gyümölcsöt és süteményeket hoznak, mesedélutánokat szerveznek.  

 

Ebben a nevelési évben sajnos szintén a Covid 19. vírus miatt, kollektívánk szakmai napja 

elmaradt, így a közösségformálás ezen formája nem valósult meg. 
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3- Eredmények 

 

Idén sajnos kevés számban vettünk részt pályázatokon.: 12db beküldött pályamunka, ebből 

díjazott 1 fő. 

Rajzpályázatok: 

1- Festészet napi kiállítás és rajzpályázat  

2- Békés Megyei Méhész Egyesület által meghirdetett rajzpályázat – díjazott egy fő – H.H 

 

Pályázat:  

1- Boldogságprogram – Boldog Óvoda Cím elnyerése a 2019/2020 – es nevelési évre. 

2- A Magyar Parasport napja alkalmából csatlakoztunk a FODISZ országos rendezvényéhez. 

3- Jobb Veled a Világ Alapítvány - Kowalsky meg a Vega: Lehetetlen nincs című dalára 

videóklipp készítése a boldogságórás gyerekek által készített üzenetekből (Máriafalvai Óvoda) 

 

Rendezvények: 

1-Kerékpár átadó ünnepség  

2-Bozsik fesztivál  

3- Bababörze  

4- Grimm kiállítás  

5- Festészet napi kiállítás és rajzpályázat  

6- Békés Megyei Méhész Egyesület által meghirdetett rajzpályázat – díjazott egy fő – H.H 

7- Mézes nap 

8- Kepenyes Pál hangszeres bemutatója  

9- Lila Iskola sportnap  

10- Advent – elő délelőtt  

11-Városi Adventi vásár  

12- Bábelőadás a könyvtárban  

13- Implom iskolában Mikulásvárár 

14-Implomos Karácsony  

 

Sajnos nagyon sok városi és óvodai rendezvényünk elmaradt a koronavírus miatt. 

Az összefogásnak és a közösségépítés eredményeként számolhatok be, hogy városrészünk 

lakossága ismeri óvodánk madárbarát arculatát, segítenek az arculatunkban megfogalmazott, 
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kitűzött céljaink elérésében. (pl: a gyermekek által, közelebb hozzuk a madarak gondozását és 

védelmét a szülőkkel illetve a városrész lakóival, valamint minél több madár éljen Máriafalván! 

– oduk kihelyezése, madáreleség osztása -Implom József Általános Iskola 4.C osztályával-) 

 

Eredménynek értékelem, hogy a DIFER tesztet minden 4 év feletti kisgyermek esetében az 

elvárásoknak megfelelően elvégeztük, illetve, hogy a visszamért gyerekek esetében 

kimutatható, hogy pozitív irányba fejlesztettük a gyermekek képességeit.  Sok olyan 

játékeszközzel gyarapodtunk, amik a fejlesztést szolgálják. Ezeket az eszközöket részben 

megvásároltuk részben pedagógusaink készítették! 

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Boldogság Programot végző gyermekeknél 

megfigyelhető a pozitív pszichológia eredményeire építve, a boldogságra való képességeiknek 

fejlődése. Valamint, kiemelném, hogy óvodánk a program megvalósítása elismeréseként 

megkapta, erre a tanévre is a Boldog Óvoda Címet!!  

 

Kollektívánk tekintetében hárman rendelkezünk pedagógus kettő fokozattal és hárman 

szakvizsgával. Gyógytestnevelő szakvizsgával rendelkező kolléganőm ebben a nevelési évben 

az 5-7 évesek körében összeállított egy egész éves szakmai anyagot. Ezt napi rendszerességgel 

használta, aminek eredményeképp jól láthatóan orvosolt sok kezdődő mozgásfejlődési 

problémát, illetve láthatóan megerősödtek a gyermekek hát és lábboltozatai!   

 

Folyamatosan minden lehetőséget kihasználunk az önképzésre legfőképpen a madarászkodás, 

jogi szabályozók megismerése, módszertani segédletek, Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 

Rendszer területén.  Illetve az idei kiemelt feladatunkhoz kapcsolódva a konfliktuskezelés 

területén. A szakmai munkaközösség minden kollégának kiküldte online módon az ehhez 

kapcsolódó szakmai anyagokat. Önképzés útján minden kolléganő feldolgozta.(vírushelyzet 

ideje alatt) 

Részt vettünk az Oktatási Hivatal által illetve a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

Tagintézménye szervezett továbbképzéseken, előadásokon. (Elsősorban iskolaérettségi 

változásokkal kapcsolatosan) 

 

Intézményünk minden dolgozójára érvényes teljesítményalapú értékelési rendszert 

alkalmazzunk. Az értékelés végeztével %-os eredményt kapunk, valamint meghatározásra 

kerültek a dolgozók erősségei, fejlesztendő területei, hozzájuk kapcsolódó feladatok! ( Az 
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értékelési rendszer a minőségi munkáért járó bér megállapítását szolgálja). Az értékelési 

rendszerben minden kolléga elérte a 90%-ot, így a minőségi bér megállapítható számukra!  

Számomra nagyon fontos eredménynek mondhatom, hogy az óvodában folyó szakmai munka 

színvonalának köszönhetően, egyre több család választja óvodánkat, gyermeke számára!  

 

 

4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Minden év elején meghatároztuk különböző tevékenységek, feladatok felelőseit. Idén sem 

történt ez másként! Nagyon jól működött ez a szervezettség egész évben. Egy ember összefogta 

a feladatot, a többiek együttműködve vele, segítettek a megvalósításban. Nagyon jó 

csapatmunka alakult ki.  

Idén bővítettük a felelősök illetve a hozzájuk tartozó feladatok körét, a külső és belső partnerek 

elégedettség mérésével kapcsolatosan. 

 

Minden kolléganő tagja legalább egy munkaközösségnek. A munkaközösségi és vezetői 

értekezletek után az érintett, dolgozói értekezletet tartott a kolléganők számára, ahol ismertette 

a megbeszélésen hallottakat. A további feladatok itt mindig átgondolásra kerültek. 

Olyan döntéseket amik, az egész kollektívát érintette, mindig közösen hoztuk meg. 

Belső hospitálásokkal, megbeszélések alkalmával, értekezleteken beszámolnak a képzésen 

tapasztaltakról, szakmai anyagok, prezentáció, linkek ajánlásával alkalmazzuk a belső 

tudásmegosztást. 

 

A munkatársaimat is érintő levelezésekről (e-mail), telefonhívásokról minden esetben 

tájékoztattam.   

Az előző években kialakított dolgozói üzenő fal, továbbra is nagyon jól működik. Szülők 

esetében a kapcsolattartás során is fontosnak tartjuk, hogy gyors és pontos legyen az információ 

átadás vagy információcsere. Ennek érdekében napi kommunikációt, zárt facebook csoportot, 

faliújságot alkalmazunk, egyéni üzeneteket teszünk a gyermekek szekrényeibe. Ez már jól 

megszokott módon működik. 

 

Az év közben felmerülő dolgozói szabadságokat, esetleg betegségek kapcsán kialakult 

hiányzásokat minden esetben megoldottuk! (zökkenőmentes megoldás köszönhető, hogy 

óvodánk segítségére volt közfoglakoztatottként egy „kolléganő”) 
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5- Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Nagyon fontosnak tartjuk az óvodánk külső partnereivel a kapcsolattartást. Vezetői fejlesztési 

tervemben szerepelt, hogy külső és belső partnerek bevonásával, meghatározzuk 

tagintézményünk erősségeit és gyengeségei. Sajnos a partnerek elégedettségmérésére májusig 

a Covid 19. vírus miatt eddig nem volt lehetőség, de a nyár folyamán pótoljuk. 

 

 Az előző évekhez hasonlóan, továbbra is fontos az óvoda menedzselésének előtérbe helyezése, 

szervezeti kultúra fejlesztése, közös programok szervezése, a szülők igényeinek megfelelő 

betekintés biztosítása. 

 

Egyik legfontosabb partnereink a szülők!  

Kapcsolattartás formái a szülőkkel: beszoktatás, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, 

szülőkkel szervezett közös programok. 

1. Beszoktatás  

Célja: a gyermek megismerkedjen az új környezettel, az óvoda dolgozóival szokásokkal. 

Feladatunk: biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalása. 

  

2. Szülői értekezletek 

Célja: megismerhesse az óvoda feladatait, tartalmi életét, a gyermekcsoporttal kapcsolatos 

feladatokat, aktuális célokat. Minden óvodai csoportban egy nevelési évben három szülői 

értekezletet tartunk, melynek időpontjáról az értekezlet előtt 10 nappal a faliújságon és a 

gyermek szekrényén kapnak tájékoztatást a szülők. 

Témákat az éves munkaterv feladataival összhangban az óvónők dolgozzák ki. A téma vázlat 

a csoportnaplókban is rögzítésre kerül.  

 

3. Fogadóórák 

Célja: reális és diszkrét tájékoztatás a gyermek fejlettségéről, évente két alakalommal. Szükség 

esetén többször. Segítségnyújtás egyéni nevelési problémák megoldásában. 

Fogadóórát kezdeményezhet a szülő, óvodapedagógus szükség szerint előzetes egyeztetés 

alapján. 
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4. Nyílt napok 

Célja: a szülők megismerkedhessenek az óvodában folyó nevelőmunkával, szokásokkal. 

Megfigyelhesse gyermeke közösséghez való viszonyát, benne elfoglalt helyét. 

 

5. A szülőkkel szervezett közös programok 

Célja: a jó partneri kapcsolat, kölcsönös bizalom, segítőszándék kialakítása. 

Feladat: színvonalas programok szervezése a szülők bevonásával (kirándulások, fellépések, 

munka délelőtt, télapó, farsang, évzáró, ballagás, óvoda évfordulós ünnepsége stb.). 

Az óvoda belső életéről a faliújságok, óvodánk zárt facebook oldala adnak felvilágosítást.  

 

Kapcsolattartás szakszolgálatokkal 

Folyamatosan együttműködő kapcsolatunk van az alábbi intézményekkel, amelyek a 

gyermekek egyéni fejlődésében megnyilvánuló problémák feltárásában és kezelésében 

segítenek. 

- Békés Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Gyulai Tagintézményével 

- Gyulai Kistérségi Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel 

- Egészségügyi Szakszolgálatokkal (orvos, szakorvos, védőnő) 

---A fogorvos kivételével minden egészségügyi szakszolgálattal 

rendszeres volt idén a kapcsolatunk.--- 

 

Kapcsolattartás fenntartóval 

Tagintézményünk működésének feltételeit a fenntartó biztosítja, részben hivatali, részben 

segítő támogató módon. 

 

Kapcsolattartás közművelődési intézményekkel 

Nevelési feladataink sokoldalú, színes megvalósítását segíti a közművelődési intézmények 

rendezvényeinek látogatása a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

Színházak, könyvtár, múzeumok 

 

Kapcsolattartás Implom József Általános Iskolával 

Első év amikor együttműködési megállapodást kötöttünk az iskolával. Az év folyamán több 

alkalommal találkoztak egymással az iskolás és óvodás gyermekek. Sajnos a márciustól ezek a 

találkozások, programok is meghiúsultak. Ennek ellenére máris azt mondhatom, hogy nagyon 

hatékony az együttműködésünk. 
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Kapcsolattartás a Wencheim Stefánia Mária nappali Központtal 

„Ősz fej előtt állj föl és tiszteld az öregnek arcát…” 

 /BIBLIA, Mózes III.Könyve 19,32/ 

Már évtizedes hagyományt őrizve évente 3-4 alkalommal ellátogatunk az idősek klubjába, ezzel 

is bekapcsolódva a városrész életébe. Idén első alkalommal a „Szeretethíd” Programon 

keresztül a nappali központ idősei is ellátogattak hozzánk gyereknapon. Közös játékkal, 

beszélgetéssel, süteményezéssel telt a délelőtt! Így pozitív kapcsolat alakult ki több generáció 

között. Óvodás gyermekeink szocializációs érzékenysége fejlődött Közvetlen kapcsolat 

ápolásával az idős emberek elszigeteltsége csökkent. Fontosnak tartjuk az örömszerzést minden 

korosztálynak a gyermeki empátia, beleérző képesség fejlődését idősekhez való kötődés 

erősödését. 

 

Kapcsolattartás Rendvédelmi szervekkel 

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék a gyermekek a különböző rendvédelmi szervek, 

tűzoltóság, rendőrség valamint a mentősök munkáját. Ennek érdekében évente 1 alkalommal 

ellátogatunk laktanyájukba. 

 

6- A pedagógiai munka feltételei 

Személyi feltételek: minden óvodapedagógus rendelkezik a nevelő oktató munka feltételeihez 

szükséges végzettséggel. 3 fő óvodapedagógus szakvizsgákkal is rendelkezik. Igyekszünk oly 

módon fejleszteni, tovább képezni magunkat, hogy azt a munkánk során kamatoztatni, 

használni tudjuk.  

Dajka nénik mind a ketten rendelkeznek a munkájukhoz szükséges végzettséggel. 

Karbantartó munkaidejét tekintve, heti egy teljes napot tölt nálunk és a hét egy másik napján 2 

órát.  

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek: Az óvoda épületén belül, minden helyiség a feltételnek 

megfelel. A Katica csoport eszközellátása 25 db kisgyermek fektetővel gazdagodott idén! 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Alt Norbert alpolgármester úrnak az ágyakért és az 

egész éves segítségéért. A korszerű ágyaknak köszönhetően sokkal higiénikusabban, 

kényelmesebben pihenhetnek a gyermekek, illetve a helytakarékosság is jobban megoldható. A 

mosdó helység tárgyi feltétele és kialakítása maximálisan megfelel a mindennapok igényeinek. 

(víztakarékos csaptelep, piszoár, pelenkázó) 
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A csoportszobában található játékok esetében igyekszünk figyelni, hogy megóvjuk épségüket, 

ha szükséges renováljuk azokat. Játékeszközeink megfelelnek minden korcsoportban a 

gyermekek fejlődéséhez szükséges feltétételeknek.  

IKT eszközellátásunk folyamatosan javul! Folyamatosan próbálunk minden lehetőséget 

kihasználni a fejlesztést illetően. Ennek érdekében több a 2019. tavaszán alakult óvoda 

egyesülete által beadott pályázatba beterveztünk IKT eszközöket.  

TOP-7.1.1-16-H-072-2 Kulturális és közművelődési, gyermekek, fiatalok közéleti bevonását 

célzó programok szervezésének támogatása TOP CLLD helyi felhívás: 

Máriafalvai lakosainak egészségmegőrző és közösségépítő programsorozata. 

Kért összeg: 2.500.000 forint.  

Elbírálása folyamatban van. 

 

Udvari játékeszközeink bővítéséhez nagyban hozzájárult a fenntartó által benyújtott pályázat, 

amihez kapcsolódva, konzorciumi tagként 10 db futóbiciklit kapott óvodánk! 

Továbbra is céljaink között szerepel az udvari játékeszközeink bővítése, források keresése, 

megteremtése, egyesületünk által minél több az óvoda infrastruktúráját növelő pályázat 

benyújtása. 

 

7- Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott céloknak való megfelelés: 

Óvodánk pedagógiai programja koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. 

Pedagógiai munkánkat a szabályozók, környezeti változásokhoz alkalmazkodva pedagógiai 

módszerek szabadságát kihasználva végeztük. 

Belső ellenőrzések során a Pedagógiai Programban megjelent, intézményi önértékelés elemeit 

alkalmaztuk, melynek alapját az Önértékelési Kézikönyv adja. 

Belső Önértékelés keretén belül ebben a nevelési évben, egy fő óvodapedagógus határozza 

majd meg erősségeit és fejlesztendő területei. Így a beszámolóban nem, de a 2020/2021-es 

munkaterv készítésénél dokumentáljuk, tervezésnél figyelembe vesszük. 

 

Tagintézményünkben már 3 óvodapedagógus végezte el a pedagógus önértékelést 1 

folyamatban van. 

A meglévő kiemelkedő és fejlesztendő területeiket összesítettem, ami alapján fejlesztendő 

területként két pedagógus esetében is jelentkezett: - „Tudatosabban építeni a foglakozások 

során az ismeretek egymás követő lépéseire, illetve a spontán adódó pedagógiai helyzetek jobb 
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kihasználása” Egy pedagógus fejlesztendő területe pedig az Egyesített Óvoda fejlesztendő 

területével is megegyezik: - IKT eszközök használata a pedagógiai munka során 

Nevelési év folyamán a kitűzött célokat (nevelési, oktatási és óvodai élettel összefüggő célokat) 

úgy gondolom egy kivételével (külső és belső partnerek bevonásával tagintézményünk 

erősségei és gyengeségeinek meghatározása) elértük. Köszönhető ez pedagógiai munkánknak, 

gyermek szeretetünknek, szervezőkészségünknek, jó csapatmunkánknak. 

 

 

Gyula, 2020. május 21.                 Makráné Gombkötő Zita 

                                                                                                            Tagintézmény-vezető 
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  Gyula Város Egyesített Óvodája     

 Székhelyintézmény Törökzugi óvoda 

    5700 Gyula, Leiningen u 4. 

     : :  06/30-229-2674 
 

              www.gyulaovoda9.eu, 
 e-mail: torokzugiovoda@gmail.com 

 

 

 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, 

de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik 

más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” 

 

 

A Tanévnyitó értekezlet anyagában meghatározott nevelési feladatok, valamint az Intézményi 

önértékelés szempontjai alapján készítettem az éves beszámolómat. 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógia munka feltételei 

7. Megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogalmazott 

intézményi céloknak való megfelelés. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Tervezés: 

Nevelő munkánkat a Pedagógia Programra és az éves munkatervre alapoztuk. Az éves terv 

elkészítésénél figyelembe vettük az éves kiemelt feladatot és az óvoda arculatát. Az éves 

tevékenységi tervek a négy évszak köré igazodtak, figyelembe véve az óvodába járó 

gyermekek életkorát. Ebben az évben is négy csoporttal működtünk. Egy tiszta kiscsoporttal, 

egy tiszta középső csoporttal, és kettő vegyes korosztályú csoporttal.  

A tervezések a csoportnaplókban követhetők nyomon, amiket elektronikus formában vezetnek 

az óvodapedagógusok.  

Óvodapedagógusainktól elvártam, hogy a szeretetteljes bánásmódot képviseljék a 

gyermekekkel szemben, érzelmi biztonságot nyújtsanak, segítsék és ösztönözzék a 

gyermekeket minden területen. Kolléganőim figyelembe vették a gyermekek fejlettségét, 

családi hátterét, fejlődési ütemét, és a tehetség ígéretekre is figyelmet fordítottak. Ebben az 

évben is folytattuk a mozgásra való odafigyelést, hiszen ez Óvodánk arculata.  
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Sajnos a Sport Manó Program továbbképzése nem indult 2019 szeptemberében, így azok az 

óvodapedagógusok végezték a Sport Manó foglalkozásokat az óvodában, akik korábban már 

részt vettek a tanfolyamon. Továbbra is azt szeretném, ha a kollektíva minden tagja elvégezné 

a Sport Manó továbbképzést, hiszen ez óvodánk legfontosabb célja, faladata, és hogy a 

megszerzett tudásukat átadják a gyermekeknek. 

Azt tapasztaltam csoportlátogatásaim során, hogy a csoportokban az óvodapedagógusok 

odafigyelnek a mozgásra, a napi mozgásigény kielégítésére, ehhez mozgásfejlesztő 

eszközöket biztosítottak a gyermekek számára (trambulin, ugrálólabda, kakashinta, pad). 

Folyamatos odafigyeléssel, segítségadással ösztönözték, motiválták a gyerekeket az eszközök 

használatára. Nagy hangsúlyt fordítottunk az egészséges életmód kialakítására is, a napi 

gyümölcs, zöldség fogyasztás, a séta rendszeres volt a mindennapok során. 

 

Megvalósítás: 

 

Az előző nevelési év DIFER méréseinek alapján, a Gyula Város Egyesített Óvodájának 

nevelőtestülete úgy határozott, hogy az írásmozgás koordináció, illetve a finommotorika 

fejlesztése lesz az idei nevelési évünk kiemelt nevelési feladata továbbra is, mert az országos 

átlaghoz képest, ez a terület mutatott elmaradást, alacsonyabb százalékot. Az év során, ezt 

mindvégig igyekeztünk szem előtt tartani, gyakorlati és írásbeli tervező munkánk alkalmával. 

Segítségül szolgált a DIFER játékok gyűjteménye és egyéb szakirodalmak. A csoportnapló 

heti tervében igyekeztünk megjeleníteni a finommotorika fejlesztését elősegítő 

játéktevékenységeket és azok forrását. A Törökzugi Óvoda az idei nevelési évben 3 

csoportban történt DIFER mérés:2 tiszta életkorú/1 középső, 1 nagycsoport/ és 1 vegyes 

életkorú csoportban. A mérést a nevelési év augusztus 31-ig 4. életévüket betöltött gyermekek 

esetében végeztük, majd folytattuk a sort a 4-5, 5-6, 6-7 életévüket betöltő gyermekekkel. 

Azoknál a gyermekeknél, akiket tavaly már mértünk, az idei eredményeiket a már meglévő 

dokumentumba rögzítettük folytatólagosan. Az SNI, illetve BTM gyerekeknél nem végeztünk 

DIFER mérést, mert esetükben külön egyéni fejlesztési terveket készítettünk. A Törökzugi 

Óvoda 2019/2020-as nevelési év előírt DIFER mérési időszakában a 4-5 évesek óvodai átlaga, 

DIFER indexe: 57% lett. Az 5-6-7 évesek meghatározott időszakban történő 

méréseredménye, óvodai szintű DIFER indexe: 67%. A szakmai munkaközösség vezetője, 

Bota Flóra a nevelési év ideje alatt, odaadóan segítette, koordinálta munkánkat. Szakmai 

munkaközösségi értekezleten tájékoztatást kaptunk éves szakmai teendőinkről. A 

munkaközösségi tagok megbeszélték, egységesítették a korosztályokhoz igazodó mérések 

időpontjait /őszi mérése a kicsiknek, januári mérése a tanköteles korú gyermekeknek, 

hasonlóan az előző évhez/. Ennek megfelelően kezdtük el a nevelési évet, azonban törvényi 

változás történt 2020. 01.01-től. A hozott rendelet értelmében, ahhoz igazodva /2011. évi 

CXC.tv.45.§(2) / 2019 decemberében meg kellett történjen a tanköteles korú gyermekek 

mérése az előirányzott január/februári mérés helyett. 2020.03.18-tól bezárt óvodánk a 

vírusjárvány miatt. A gyermekek szüleivel online tartjuk jelenleg is a kapcsolatot, ily módon 

továbbítjuk a szakmai anyagokat, beleértve a DIFER fejlesztő játékokat is. A kollégák a 

hosszú DIFER-t, illetve a hosszú DIFER rövid változatát alkalmazták, mint mérési módszert, 

ki-ki saját pedagógiai döntése szerint. Óvodánk, DIFER munkaközösségi tagja, Nagy Aranka, 

minden információt igyekezett megfelelően átadni a kollégáknak. A mérések a megbeszélt 
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határidők betartásával megtörténtek. Az eredmények százalékosan átlagolva lettek életkor, 

csoport, majd óvodai szinten. Ezek át lettek küldve email-en keresztül a munkaközösség 

vezetőjének, az intézményi átlagok kiszámításához. A született eredmények jövőbeli 

iránymutatást nyújtanak számunkra a gyermekek egyéni aktuális fejlettségét figyelembe véve. 

Láthatjuk a honnan hová vezető utat. A kinyomtatott, méréseredményeket mutató 

dokumentumok a csoportnapló mellékleteként szerepelnek. Elmondható, hogy a kollégák 

most már bátrabban, hozzá értőbben alkalmazták a DIFER mérőeszközt, és az ahhoz 

szükséges infó kommunikációt (táblázatkezelést). Köszönöm Nagy Aranka óvodapedagógus, 

DIFER munkaközösségi tag egész éves munkáját. 

 

 

 

2019.nov. 

Írásmozgás koordináció 35% 

Beszédhang hallás 76% 

Relációsszókincs  70% 

Elemi számolási készség  51% 

Tapasztalati következtetés 51% 

Tapasztalati összefüggés- megértése 59% 

Szocialitás 68% 

Difer INDEX  58% 
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2020.jan. 

Írásmozgás koordináció 53% 

Beszédhang hallás 94% 

Relációsszókincs  85% 

Elemi számolási készség  71% 

Tapasztalati következtetés 77% 

Tapasztalati összefüggés- megértése 75% 

Szocialitás 78% 

Difer INDEX  76% 
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Ellenőrzés: 

Tagintézmény vezetői látogatásaim, minden csoportban megtörténtek. Kolléganőim 

tudatosan, felkészülten végezték munkájukat. Otthonos, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört 

teremtettek, figyelembe véve a szabadjáték kibontakoztatását. Változatos tevékenységeket 

kínáltak fel a gyermekeknek és az IKT eszközöket is bátran használták.  

A sajátos nevelési igényű gyermekekre kiemelten figyeltek, szükség esetén segítséget 

nyújtottak és differenciáltak. Ebben a nevelési évben 16 sajátos nevelési igényű gyermek járt 

az óvodánkba.  

Azt tapasztaltam a csoportnaplók ellenőrzésénél, hogy a megadott szempontoknak 

megfelelően történik vezetésük. Az apróbb hiányosságokat jeleztem a kolléganők felé, és 

később ezeket bepótolva rendben találtam a naplók vezetését. Igényesek, naprakészek, jól 

áttekinthetőek.  

A mulasztási naplók ellenőrzésénél is pontos munkát tapasztaltam. 

 

Korrekció: 

A szakmai dokumentációkban felmerülő apróbb hiányosságokra felhívtam a figyelmet, ezek 

pótlása, javítása megtörtént. Újbóli ellenőrzés során mindent rendben találtam. A dajkák 

munkája, megfelelő, tiszta, megbízható. Segítik a gondozási, nevelési feladatokat. Jó 

kapcsolatot ápolnak az óvodapedagógusokkal és szülőkkel egyaránt.  

Czinege Krisztina kolléganőnk, 2019 szeptemberétől pedagógiai munkát segítő 

alkalmazottként vesz részt az óvoda életében. Egész év folyamán számíthattunk kitartó 

munkájára, lelkesedésére, segíti az óvónők napi munkáját, példamutatóan viselkedik a 

gyermekekkel, alkalmazkodó. Az Egyesített Óvodákon belül, más intézmény is kérte Kriszti 

segítségét, ahová mindig szívesen ment, és végezte lelkiismeretes munkáját. A jövőben is 

számítok munkájára. Köszönöm. 

 

Értékelés: 

Az ellenőrzéseim és értékeléseimnél próbáltam igazságos lenni és segítő szándékú. Munkánk 

során fontosnak tartom, hogy kollégáim visszajelzést kapjanak munkájukról és az 

észrevételeim építő jellegűek legyenek. Ezzel tudom őket motiválni, szakmai tudásukat 

elismerni, és a minőségi bértáblán százalékos formában jelezni az értékelésüket. Minden 

kolléganő 90%-on túlteljesített. Köszönöm munkájukat! 
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2. Személyiség és közösség fejlesztés 

 

Csoportprofil alakulása: 

2019/2020-as év létszáma: 81 fő (május) 

Iskolába megy: 19 fő 

Logopédiára jár: 13 fő 

Fejlesztésre jár: 20 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermek: 16 fő 

BTMN-es: 10 fő 

Ovi-focira jár: 16 fő 

Katolikus hittanra jár: 2 fő 

Református hittanra jár: 5 fő 

 

2019 szeptemberében a Nyuszi csoport indult tiszta kiscsoporttal. Megtörténtek a 

családlátogatások, amelyek lehetőséget nyújtottak arra, hogy a gyermekkel otthoni 

környezetben is találkozhassunk és bepillanthassunk egy picit a család életébe.  

A szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápoltunk egész év folyamán, folyamatos tájékoztatást 

kaptak a gyermekek fejlődéséről. A fogadóórákon lehetőség nyílt négyszemközti 

beszélgetésekre a szülők és óvónők között, ilyenkor jobban megnyíltak a szülők, bizalmukba 

avattak minket, és bátran kérdeztek gyermekükről. Kollégáim törekedtek a szeretetteljes, 

biztonságot nyújtó környezet megteremtésére minden csoportban.  

A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei, és külsős szakemberek, gyógypedagógusok, gyógy 

testnevelő folyamatosan fejlesztik óvodánkban az érintett gyermekeket. A szakemberektől az 

óvodapedagógusok is tájékoztatást kapnak a gyermek fejlettségéről, viselkedéséről. Egyéni és 

mikrocsoportos formában valósítják meg a fejlesztéseket. Az év folyamán, két alkalommal 

tartanak a szülőknek fogadóórát.  

Lehetőséget biztosítunk óvodánkban a különböző területen kiemelkedő képességű gyermekek 

kibontakoztatására. Például rajzpályázatokon való részvétel, ovi-foci. Az óvodai közösség 

fejlesztés érdekében programokat szerveztünk csoportonként és óvodai szinten is, amiken a 

szülők is lelkesen részt vettek.  
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Óvodai rendezvények:  

 Őszi egészség- és sportnapok 

Köszönöm társintézményünknek, a Prohászka Zsolt Tornacsarnoknak, és 

ügyvezetőjének, Kertes Istvánnak, hogy sportrendezvényünkre helyet biztosított 

számunkra. Sajnos az élet közbeszólt, és a tavaszi egészség- és sportnapjainkat nem 

tudtuk megvalósítani, a korona vírus járvány miatt. Ez okból le kellett mondanom az 

Egészségfejlesztési Iroda és a Népegészségügy segítő munkáját is, hiszen ők is 

csatlakoztak volna a tavaszi programunkhoz. Bízom benne, hogy mihamarabb helyre 

áll az élet, és a következő nevelési évben be tudjuk pótolni az elmaradt 

programjainkat. 

 

 A Magyar nyelv napján, ismét szülők meséltek, és báboztak a gyerekeknek. Ez 

alkalommal is örültek a gyerekek a rendkívüli mesedélutánnak, köszönöm a lelkes 

szülőknek a részvételt, és azt, hogy egy újabb élménnyel gazdagodtak óvodásaink. 

 

 Mikulás várás 

 

 Adventi munkadélután a szülőkkel közösen 

 

 Karácsonyi ünnepség 

 

 Farsang, kiszézés-télbúcsúztatás 

 

A húsvéti tojáskeresés, a ballagás, évzáró, anyák napja, gyermeknapi kirándulások sajnos a 

koronavírus járvány miatt elmaradtak. Megpróbálunk a nyár folyamán alkalmat találni arra, 

hogy az iskolába készülő óvodásainktól méltóan elköszönjünk, és ne hagyjon nyomot bennük 

a karanténos időszak. 

Óvodai ünnepeinkre jellemző a hagyományőrzés, hagyományápolás. 

A szülők rendszeresen és szívesen látogatták óvodai rendezvényeinket, köszönjük a 

támogatást és az érdeklődést. 

Városi rendezvények: 

 „Lélekmozgató Program” – csatlakoztunk az 5. számú Általános Iskola programjához. 

 

 A Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban OVI-SPORT napon vettünk részt 

óvodásainkkal. 

 

 Bérletes gyermekszínházi előadások, az utolsó kettő előadás sajnos nem valósult meg. 

 

A Városi Víz Világnapi Rendezvény, a Magyar költészet napja, amik évről évre már 

hagyományos városi rendezvények, szintén nem tudtak megvalósulni a járvány miatt. 
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3. Eredmények 

 

Nevelő munkánk során az volt a célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek jól érezzék 

magukat, kiegyensúlyozottak és vidámak legyenek, képességeik fejlődjenek önmagukhoz 

képest, és társas kapcsolatuk alakuljon. Ezeknek a céloknak a megvalósításához egy 

összetartó, hasonló gondolkodású, innovatív kollektívára van szükség. Mi különböző emberek 

vagyunk, különböző értékekkel. Néha máshogy gondolkodunk, látunk dolgokat, mint a többi 

kolléga. Akadnak konfliktus helyzetek, amiket meg kell oldani, hogy egy csapatként tudjunk 

tovább haladni. De úgy láttam az év folyamán, hogy egy közös cél, közös feladat 

megvalósításáért félre tudtuk tenni a különbözőségünket, ahhoz, hogy óvodánk hírnevét 

előbbre vigyük. Hiszen a közös munkának összekovácsoló ereje van, és csak ezáltal juthatunk 

előrébb.  

A munkaközösségek tagjai aktív részesei voltak a kijelölt feladatokban, átadták a hallott 

információkat, kérték segítségünket a feladatok megoldásához.  

Kollektívám tagjai folyamatosan éltek a továbbképzési lehetőségekkel. Szakmai előadásokon, 

„jó gyakorlatok” megtekintésén, autizmussal kapcsolatos előadáson vettek részt. Az ott 

szerzett ismereteket, mindig megosztották a kolléganőkkel.  

Szaktanácsadásra is jelentkezett óvodánk. A Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése szakterületen kértünk szaktanácsadást. A 6 alkalmas 

szaktanácsadásból, csak 1 valósult meg március 5-én, Békéscsabán, amin 3 kolléganő vett 

részt. A többi szaktanácsadás sajnos elmaradt a karanténos időszak miatt. Reméljük ősszel 

pótlásra kerülnek ezek az előadások is.  

2019. november 6-án, óvodánk kollektívája szakmai napon vett részt, a Szarvasi Gál Ferenc 

Főiskola Gyakorló Óvodájában. A kirándulás célja a csapatépítés, és szakmai tudásunk 

bővítése volt. Három óvodai csoportba látogathattunk be és tekinthettük meg a szakmai 

műhelymunkákat. Nagyon színes, színvonalas, szakmailag magas fokú bemutató 

foglalkozásokat láttunk. Nagyon jó döntés volt ez a választás. A pedagógiai asszisztens, a 

dajka nénik, és a karbantartónk összefogtak, és amíg mi, óvó nénik, okosodtunk, ők 

feltérképezték Szarvas városát… Délben egy közös ebéd elfogyasztása mellett megosztottuk 

egymással gondolatainkat a látottakról, és régi közös élményeket elevenítettünk fel. Jól 

éreztük magunkat, bővítettük ismereteinket, gyarapodott tudásunk. Köszönjük a lehetőséget 

Dr. Becseiné Lock Gabriella Intézményvezető Asszonynak. 

Ebben az évben egy alkalommal vettünk részt nevelési értekezleten. Az őszi nevelési 

értekezlet 2019. október 31-én került megrendezésre, amin minden kolléganőm részt vett. A 

konfliktuskezelésről szóló előadást Kissné Dr. Kurbuly Katalin, nyugalmazott főiskolai 

docens tartotta. A tartalmas előadás figyelemfelkeltő, elgondolkodtató volt mindenki számára. 

Próbáltunk erre a fontos feladatra egész év folyamán odafigyelni, hiszen konfliktusok a 

mindennapokban is előfordulnak. Akár gyerekek között, és felnőttek között is. 

A tavaszi nevelési értekezlet előadására, ami áprilisban lett volna megtartva, sajnos nem 

kerülhetett sor a korona vírus járvány miatt. A mese jótékony hatásáról, a mese szerepéről 

szólt volna az előadás, amit Dr. Kádár Annamária prezentált volna. Nagyon sajnáljuk, hogy ez 

nem jöhetett létre, reméljük, hogy a közeljövőben alkalmunk nyílik az előadást megtekinteni. 
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Ősszel iskolai nyíltnapokon vehettünk részt a város Általános Iskoláiban, és megnézhettük az 

előző évben elballagott óvodásainkat, hogyan állják meg az első osztályban helyüket. 

Lehetőség nyílt arra is, hogy a nyitott délelőttök során a tanítókkal beszélgethettünk a 

gyermekek fejlődéséről. 

Óvodánkból 2 fő óvodapedagógus minősült Pedagógus II. fokozatba. 2019. október 10-én 

Nagy Aranka óvodapedagógus 98%-os minősítést, 2020. március 10-én Fazekasné Balla 

Erika 99%-os minősítést kapott. Gratulálok kolléganőimnek az elért szép eredményhez, 

további jó egészséget, kitartó, lelkes munkát kívánok nekik. 

 

 

Pályázatok: 

Működési pályázatot nyújtottunk be 2019 novemberében, a projekt címe: „Mozgás az élet”. 

Büszkén mondhatom, hogy a pályázat nyertes pályázat lett, Szegedi Veronika, pedagógiai 

asszisztens áldozatos munkája által. Így 1,5 millió forinttal lett gazdagabb az óvodai 

alapítványunk. A nyert összeget számítástechnikai eszközökre, nyomtatványokra, könyvelési 

díjra, ügyvédi munkadíjra, szakkönyvekre, mozgásfejlesztő eszközökre, tornaszerekre, 

készségfejlesztő játékokra fordítjuk. 

Városi, megyei és országos rajzpályázatokon vettünk részt, amiken szép eredményeket értek 

el óvodásaink. 
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szám Pályázat megnevezése 

Résztvevők 

száma Díjazottak száma 

1 

A Magyar Festészet Napja 

alkalmából a Gyulai Városszépítő 

Környezetvédő Egyesület, Gyula 

Város Egyesített Óvodája, Béke 

Sugárúti Tagintézménye valamint 

Dr. Baloghné Pluhár Mária Anett 

pályázata óvodásoknak. Téma: 

Őszi levél 23 fő 10 fő 

2 

XII. Gyulai Méz- és Mézeskalács 

fesztivál. Téma: „A méhek 

titokzatos élete” 9 fő 1 fő 

3 

Békés Megyei Család, 

Esélyteremtő és önkéntes Ház 

Békéscsabai Család és 

KarrierPont-tal. Téma: „Ünnep a 

családomban” 6fő nincs díjazott 

4 

ORFK Országos Baleset-

megelőzési Bizottság. Békés 

Megyei Rendőr-Főkapitányság. 

Téma: „Így közlekedtek Ti!” 6fő nincs díjazott 

5 

Gyulai Implom József Általános 

Iskola 5. számú Általános Iskola 

és Sportiskola Tagintézménye 

Lékó Ilona környezetvédelmi 

emlékverseny. Téma: „Erdei 

kirándulás” 8fő nincs díjazott 

6 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság. 

Téma: „Állatok, amelyeket a 

klímaváltozás veszélyeztet” Katica csoport nincs díjazott 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés: 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella Intézményvezető Asszony havonta egy alkalommal vezetői 

értekezletet tartott, amin, mint Tagintézmény-vezető rendszeresen részt vettem. Az 

értekezleteken halottakról minden esetben tájékoztatást tartottam munkatársi 

megbeszéléseken. 

Az óvodán belüli munkatársi megbeszéléseken, átbeszéltük a közeli programokat, 

eseményeket, feladatokat. A munkaközösségi tagok a következők: 

 Szakmai munkaközösség: Békési Andrásné Gyöngyike 

 Önértékelést Támogató Munkacsoport: Kása Andrea 

 Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervezés: Fazekasné Balla Erika 

 DIFER munkaközösség: Nagy Aranka 

A munkaközösségi tagok a megbeszéléseken elhangzottakról rendszeresen tájékoztatták a 

kollektívát. 

A jelzőrendszeri tag, gyermekvédelmi felelős ez évben is András Anna óvodapedagógus volt. 

Előadásokon, értekezleteken vett részt, tapasztalatait, véleményét minden esetben átadta 

kolleganőinek. 

Az óvodai programjaink, rendezvényeink előzetes megbeszélések, egyezetetések alapján 

valósultak meg, melyeknek felelősei forgatókönyvet készítettek a zökkenőmentes lebonyolítás 

érdekében. Sajnos a korona vírus járvány miatt több óvodai programunk nem tudott 

megvalósulni, a gyerekek és a felnőttek nagy szomorúságára, de bízom benne, hogy 

hamarosan pótolni tudjuk ezeket a rendezvényeket (családi nap, gyermeknapi kirándulások, 

ballagás). 

A belső kapcsolattartás formái: látogatások, értekezletek, megbeszélések, tagóvodák közötti 

rendezvényeken való részvétel.  

Kapcsolattartás eszközei: szóban, írásban, telefonon, e-mailen történt. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai:  

 

Vezetőként fontosnak tartom, hogy jól kialakított kapcsolatrendszert ápoljak. 

Kapcsolatrendszer a szülőkkel:  

A gyermekük fejlődéséről a szülők rendszeres tájékoztatást kaptak az óvodapedagógusoktól. 

A hétköznapi életről a tájékoztatás napi rendszerességgel történt. Az aktuális események 

kiírásra kerültek. A nyitott óvodai programokra (Őszi egészség- és sport napok, karácsony, 

farsang) nagy szeretettel vártuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket. Az Adventi munka 
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délutánon is nagy létszámban vettek részt. Szülői értekezleten köszönöm a szülők részvételét, 

nyitottságát, megértését. 

 

Partnerekkel: 

- Kónya István Alpolgármester Úr és Körzeti képviselő 

- Gyulai Implom József Általános Iskola 5. számú Általános és Sportiskola 

Tagintézménye (közös programokat szervezünk, sport délelőttökön vettünk részt, nyílt 

tanítási órákba pillanthattunk bele, rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit) 

- Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok – Kertes István Ügyvezető 

- 1. sz. Csemeteház Bölcsőde – Hegyi Krisztina Bölcsőde Vezető 

- Országos Óvodai Sport Manó Program 

- Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 

- Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

- Védőnői szolgálat 

- Ewoldt Elíz Óvodai Alapítvány 

- Gyulai Hírlap, Gyula Televízió 

- Gyulai Rendezvényszervező és Nonprofit Kft (színházi előadások, gyermek koncertek 

látogatása) 

- Egészségfejlesztési Iroda – Szabó Kitti Prevenciós munkatárs 

- Népegészségügy 

 

6. Pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi feltételek: 

2019 tavaszán és nyarán nyertes pályázatnak köszönhetően megújult az óvodánk. Átépítésre 

került az óvoda bal oldali szárnya, megszűnt a só szoba, óvónői öltözővel gyarapodtunk, ami 

tusolóval, WC helységgel is bővült, továbbá mozgáskorlátozott mosdó helység is ki lett 

alakítva. Nagy örömünkre két fejlesztő szobával működünk egy helyett. A tornaszoba kiadása 

kapcsán a külsősöknek öltöző, tusoló, mosdó helység lett kialakítva. A tornaszertárunk is 

nagyobb lett. Belső nyílászáró cserék történtek, a gyermek-és felnőtt mosdó helységek teljes 

mértékben megújultak, a folyosó, a mellékhelységek, a csoportszobák, az irodák burkolatai is 

kicserélésre kerültek. A csoportszobák és az irodák új bútorzattal lettek ellátva. A konyha 

átépítésre került, a HACCP rendelkezéseinek megfelelően. A fűtésrendszert és az elektromos 

hálózatokat is korszerűsítették. A belső terek festése is megtörtént, és az épület külső 

homlokzata is megszépült. 
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A felújításnak köszönhetően 2019 szeptemberétől esztétikus, szép környezetet biztosítottunk a 

gyermekek számára. Óvodánk parkosított játszóudvarral rendelkezik, homokozóval és udvari 

játékokkal. A játékok karbantartására egész évben odafigyeltünk és ellenőriztük azokat. 

Mindennapi életünk fontos helyszíne az óvoda tornaterme, ami a gyerekek mozgás 

kielégítését biztosította egész évben, helyet adott az ovifocinak, a Sport Manó 

foglalkozásoknak és a mozgásfejlesztéseknek. A két fejlesztőszobát mindennapi 

rendszerességgel használták egész évben a fejlesztőpedagógusok, logopédusok.  

2019 őszén Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Ügyvezető Igazgatója, 176.000 Ft-tal támogatta 

óvodánkat. Az összeget mozgásfejlesztő eszközökre költöttük, 2 tornapadra, 1 nagyobb 

méretű trambulinra, és 25 db füles ugráló labdára. Nagyon köszönjük Kun Miklós 

támogatását, a Törökzugi óvodások örömmel használják a sporteszközöket. Az eszközök 

2019. december 5-én, Sajtótájékoztató keretében kerültek átadásra.  

Az adventi vásárunkon, ami az óvoda folyosóján került megrendezésre 53.000 Ft értékben 

árusítottunk, ezzel gyarapítva az óvoda bevételét.  

 

 

Személyi feltételek: 

2019 szeptemberétől 8 fő óvodapedagógus, 4 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai 

asszisztens, 1 fő pedagógiai munkát segítő alkalmazott, 1 fő karbantartó biztosította az éves 

pedagógiai munkát. Hetényiné Erdős Kata szociális segítőtől és Dragán Zsuzsanna óvoda 

pszichológustól is segítséget kaptunk munkánkhoz. A szociális segítő kéthetente 1 

alkalommal látogatta óvodánkat, és részt vett az óvodai délelőttökön, valamint besegített a 

különféle óvodai és városi rendezvényeken, kísérte óvodásainkat, segítette az 

óvodapedagógusok munkáját. Az óvoda pszichológus havonta más és más óvodában végezte 

feladatát, nálunk január hónapban lehetett a segítségét kérni, ekkor tartózkodott a Törökzugi 

Óvodában, hetente 2 alkalommal. Köszönöm Kata és Zsuzsa lelkiismeretes, segítőkész 

munkáját. A továbbiakban is számítok rájuk. 

 Nyuszi csoport: András Anna, Kériné Oláh Mária, Hurguly-Szabó Irma 

 Őzike csoport: Békési Andrásné, Budai-Szűcs Éva, Szlancsikné Árgyelán Ibolya 

 Katica csoport: Nagy Aranka, Kása Andrea, Széles Lászlóné 

 Mókus csoport: Nyírfalusiné Diószegi Éva, Fazekasné Balla Erika, Juhász Erzsébet 

Pedagógiai asszisztensünk, Szegedi Veronika, munkájával tevékenyen részt vett az óvoda 

életében. Fontos, értékes tagja kollektívánknak, lelkiismeretes, pontos munkájára mindig 

számíthatok. Egész év folyamán az irodai feladatokon kívül, gyermekgondozási teendőkben is 

részt vett. Segítette az óvodapedagógusok munkáját, és lelkesen vett részt óvodai 

rendezvényeken. Jó magam, Tagintézmény-vezetőként elmondhatom, hogy kiváló munkaerő, 

megbízható, segítőkész, mindig lehet rá számítani. Köszönöm, hogy kézbe vette az óvoda 
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alapítványának sorsát, hogy pályázatot írt a Titkárság tagjai segítségével, azért, hogy előrébb 

vigye az óvoda anyagi javát. Büszkén mondhatom el, hogy a pályázat nyert, és 1,5 millió 

forint került az alapítvány számlájára. Ezzel az összeggel gyarapíthatjuk az óvoda eszköztárát. 

Hálásan köszönöm Vera egész éves munkáját, támogatását. 

A karbantartási munkálatokat óvodánkban és a Máriafalvai Óvodában 1 fő karbantartó látja 

el. Ezt a helyzetet óvodavezető társammal, Makráné Gombkötő Zitával rugalmasan kezeljük. 

Vezetőként arra törekszem, hogy kollektívám szakmailag elismert, együttműködő és 

motiválható legyen.  

 

7. Megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogalmazott 

intézményi céloknak való megfelelés. 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja összhangban van az óvoda Pedagógiai 

Programjával. A pedagógiai programunk megfogalmazza a célokat, feladatokat, elvárásokat, 

az óvodák arculata mellett. Tervező és nevelő munkánkat az óvoda arculatához igazodva 

végeztük, mozgásos, sportos tevékenységgel teret engedve a módszertani szabadság 

kibontakoztatásának. Mindennapi óvodai életünkben arra törekedtünk, hogy a gyermekek 

harmonikus, kiegyensúlyozott, ingergazdag, szeretetteljes környezetben növekedjenek, és 

színvonalas, precíz, pontos pedagógiai munkát végezzenek az óvodapedagógusok. Ennek 

érdekében számtalan továbbképzésen, előadásokon, „jó gyakorlatok” megtekintésén vettünk 

részt, hogy az ott megszerzett szakmai tudást kamatoztatni tudjuk, saját munkánk során.  

Nagy örömünkre 2019 szeptemberétől a megújult óvodánkban kezdhettük a 2019/2020-as 

nevelési évünket, aminek a gyerekek, a szülők és a kollegák is nagyon örültek. A 

visszaköltözésünk pár nap alatt zökkenőmentesen lezajlott. Köszönöm kollégáimnak az 

áldozatos munkát, a karbantartók segítségét, a sok szerelést, pakolást. Köszönöm Dr. 

Becseiné Lock Gabriella Intézményvezető Asszonynak és Kónya István Alpolgármester 

Úrnak, a sok-sok közbenjárást, hogy az építkezésen minden flottul menjen, az egyeztetéseket, 

megbeszéléseket a kivitelezőkkel, annak érdekében, hogy őszre ismét a helyére kerüljön 

minden és mindenki.  

Az óvoda hivatalos ünnepi átadója 2019. október 11-én lett megtartva. Nagyon sok vendég 

tette tiszteletét az ünnepségen, Dr. Görgényi Ernő Polgármester Úr, Kónya István 

Alpolgármester Úr, intézményvezetők, nyugdíjas kollégák, szülők is eljöttek, hogy 

megtekinthessék a megújult modern óvodánkat, amire nagyon büszkék vagyunk. A média és a 

sajtó is jelen volt az átadón. Az ünnepi műsort a Katica csoportosok prezentálták. Hálás 

vagyok Nagy Aranka és Kása Andrea, valamint András Anna óvodapedagógusoknak, 

színvonalas, meghitt előadásukért.  
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Célom, továbbra is fenntartani a tiszta, heterogén csoportokat, a Sport Manó Program 

megtartása, továbbvitele, elmélyítése mind a kollégák, mind a gyermekek számára.  

Az éves munkáért hálás vagyok kollektívámnak, köszönöm, hogy mellettem állnak, 

támogatnak, véleményeikkel, tanácsaikkal segítik vezetői munkámat. Továbbra is számítok 

kitartásukra, lelkesedésükre, szakmai tudásuk bővítésére, átadására.  

 

 

Melléklet 

2019 nyarán az óvoda felújítása miatt nem tartottunk nyári ügyeletet, zárva volt óvodánk. A 

Törökzugi Óvoda kollektívája ügyeletes óvodákban láttak el nyári ügyeleti feladatokat.  

 

 

 

 

Gyula, 2020. május 20.  

 

 Budai-Szűcs Éva 

  Intézményvezető helyettes 



14. melléklet 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye 

Család- és Gyermekjóléti Központ 
Telephely: 5700 Gyula, Jókai u. 30. 

Tel.: 66/ 362-783 Mobil: 06/30/637-2402 

Ingyenesen hívható segélyvonal: 66/ 463-730, e-mail: gyulakozpont@gmail.com 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája 

Makráné Gombkötő Zita intézményvezető részére 

5700 Gyula, Leiningen u. 4 

 

Ikt. szám: 227-3/2020   Tárgy: 2019/2020-as tanév  beszámoló  

 

 

 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

A Gyulai Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ 

részéréről a 2019/2020-as tanítási évben óvodai és iskolai szociális segítő feladatot láttam el. 

2019. augusztus hónapban a tanévnyitó tantestületi értekezletre meghívást kaptam, ahol 

tájékoztattam a kollégákat, hogy milyen módon szeretném a munkámat végezni, hogyan 

kívánok interakcióba kerülni a gyerekekkel, valamint, hogy tevékenységem főként preventív 

jellegű. és kértem a támogatásukat, az együttműködésüket.  

Az értekezlet után minden tagintézményvezetővel felvettem a kapcsolatot, időpontot 

egyeztettünk, amikoris ellátogattam az óvodákba. Látogatásom során átbeszéltük a feladatomat, 

a napirendhez és a fejlesztésekhez igazodva, minden intézményben egyeztettük a fix látogatási 

időmet, amely az együtt működési megállapodásokban is rögzítésre került. Ezekben az 

időpontokban csak hivatalos elfoglaltság, szabadság vagy táppénz alatt nem jelentem meg. 

Szeptemberben- október hónapban az óvodákban tartott tanév nyitó szülői értekezleteken 

vettem részt (8 óvoda - összesen 24 csoportban), ahol bemutatkoztam a szülőknek, elmondtam, 

hogy miért vagyok az óvodában, milyen tevékenységet folytatok, kértem a szülők 

együttműködését a gyermekek érdekében, erről kiosztottam az írásbeli tájékoztatót és átadtam 

a szülőknek a tevékenységhez hozzájáruló nyilatkozatot. Néhány óvodában az 

óvodapszichológussal Dragán Zsuzsannával, közösen mutatkoztunk be. Nagyon jó a 

kapcsolatom vele.  



 

Az intézmények éves munkaterve nagy segítség számomra, mely alapján követhetem mind a 

nyolc óvoda eseményeit és meg tudom tervezni a bekapcsolódási lehetőségeimet. Igyekszem 

minél több közösségi rendezvényen részt venni, mely nagyon jó alkalom arra, hogy a 

gyermekeket megfigyeljem más környezetben és ők is minél jobban megismerjenek. Ezek az 

alkalmak lehetőséget adnak a pedagógusokkal és a szülőkkel való ismerkedésre is. Megtisztelő 

számomra, hogy ilyenkor mindig külön üdvözölnek a vezetők vagy a szervezők. Rengeteg 

közösségi rendezvényre kaptam meghívást, Farsang, Mikulás, Karácsonyi Ünnepség, 

Játszóház, rendkívüli szülői értekezlet, Egészség Hét, Mézes reggeli, Úszás, Könyvtár és 

Színház Látogatás, Lélekmozgató rendezvények, nagycsoportosokkal megnézni a leendő 

iskolájukat, madáreledel osztás, zenés mulatságok. 

A 2019/2020 tanév során több esetben kerestek meg szülők és pedagógusok is egyaránt. 

A csoportfoglalkozásokat előre megbeszélt időpontban szerveztem, mindig a 

tagintézményvezetővel egyeztetve. 

A tanév nyitó értekezlet után, meghívást kaptam az őszi és a tavaszi nevelési értekezletre is, 

mely nagyon jó érzéssel töltött el.  

Tevékenységeim Óvodákra bontva 

 Egyéni Beszélgetés Csoportos 

Foglalkozás 

Közösségi 

Rendezvények 

Bajcsy Zs.úti Óvoda 5 2 5 

Béke Sgt.-i Óvoda 2 5 3 

Ewoldt Elíz Óvoda 2 2  

Galbácskerti Óvoda 6   

Gyulavári Óvoda 2  3 

Mágocsi úti Óvoda 4  16 

Máriafalvai Óvoda 2  3 

Törökzugi Óvoda 2  12 

 

A tanév során szakemberhez delegálás 3 esetben történt. 

 



 

Jelzés a Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz 1 esetben érkezett. 

Az Egyesített Óvoda korábbi vezetőjével, Dr. Becseiné Lock Gabriellával megállapodtunk, 

hogy munkámról minden hónap 5-éig beszámolót készítek és minden kiemelkedő eseményről 

tájékoztatom. Ez a megállapodás Makráné Gombkötő Zitával is folytatódik. 

 

Az elmúlt tanév során volt lehetőségem megismerni a pedagógusokat, gyerekeket és szülőket 

egyaránt és remélem a következő tanévben is bizalommal fordulnak hozzám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyula, 2020.05.20. 

 

                                                               Tisztelettel:             Hetényiné Erdősi Kata 

                                                                                      Óvodai és iskolai szociális segítő 


