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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, feladatrendszeré-

nek meghatározásakor figyelembe vettük a Pedagógiai Programunkat, vezetői pályá-

zat stratégiáját, továbbképzési tervünket, munkaközösségek terveit. A megvalósí-

tás a közösség minden tagjának bevonásával történt. 

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

ményeire épülnek. 

- Az óvodapedagógusok által vezetett elektronikus naplóban a tervezés során megje-

lennek a Pedagógiai Program belső elvárásai, DIFER mérések alapján a csoport fej-

lesztési céljai. A csoportnapló a teljes pedagógiai folyamatot tartalmazza 
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Ennek ellenőrzés vezetői és szakmai munkaközösségi hatáskörbe van utalva, mely évi legalább 

két alkalommal megtörténik. Dokumentálása a Szakmai munkaközösség beszámolójában meg-

jelenik.  

 

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. 

Általános megállapításunk, hogy a csoportban végzett gyakorlati tevékenységek, a gyermekek 

játékos ismeretszerzésének támogatása megfelelő módon, sok esetben magas szakmai 

színvonalon történik.  
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Fejlődést mutat: 

 a pedagógusok önértékelése,  

 jártasságot szereztek a pedagógus kompetenciák és önreflexió területén,  

 vezetők jártasságot szereztek a vezetői és intézményi ellenőrzés területén. 

 

Fejlesztendő terület: az országos tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításainak figyelembe 

vételével fejlesztési és intézkedési terv készítése. 

 

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. 

 

2.1 Személyiségfejlesztés 

Óvodáinkban az újonnan belépő gyermekeknél a mozgásfejlettség megállapítására 

fejlődésmutató 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.  

                                                           
1 A nevelési év értékelésének melléklete 
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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 31 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk. A 

csoportok kialakításánál a törvény értelmében 2 főként 21 gyereket, 3 főként 10 gyereket 

vehettünk figyelembe.  

Megbízással hat fő, végzettségüknek megfelelően, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, 

logopédiai ellátást, mozgásfejlesztést végeztek. 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: 25 órában 

 TSMT/SZIT: 37 órában 

 Gyógypedagógia: 41 órában 

 Szurdopedagógia: 2 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 fo-

lyamán 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.  

 

A segítségnyújtás új formájaként jelent meg a „Szociális munkás”, aki minden óvodában jelen 

van, segíti az óvodapedagógusok preventív munkáját. Szeptember 1-től törvény írja elő 

jelenlétüket az intézményekben, ennek megfelelően kellett módosítani az SZMSZ-ünket is. 
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Szociális munkás jelenléte: 

Dátum Óvoda Tevékenység 

2018.09.20. Galbácskerti 1 fő egyéni 

2018.09.20. Béke sugárúti Autómentes nap- hospitálás,játék 

2018.11.30.  Gyulavári Márton napi készülődés- hospitálás 

2019.01.29. Máriafalvai  2 fő egyéni 

2019.01.30. Gyulavári 3 fő egyéni 

2019.02.05. Mágocsi-úti 4 fő egyéni 

2019.02.06. Gyulavári Farsangi készülődés-hospitálás 

2019.02.12. Mágocsi-úti 4 fő egyéni 

2019.02.12. Mágocsi-úti Játék, színezés- hospitálás 

2019.02.12. Máriafalvai  Színezés, játék –hospitálás 

2019.02.14. Mágocsi-úti Agresszió kezelése- bábmese 

2019.02.15. Máriafalvai  Agresszió kezelése- bábmese 

2019.02.26. Máriafalvai Barátság mese- bábozás 

2019.05.06. Minden Óvoda Mozgásfejlesztő ajándékok átadása 

2019.05.07-09. Minden Óvoda Mészáros Mihály – Zenés gyermekműsora (szer-

vezés) 

 

A Gál Ferenc Főiskola Egészség-és Szociális Tudományi Kar benne van egy HERA nevezetű 

kutatásban, amit a Debreceni Egyetem hívott életre. A kutatáshoz a gyulai fókuszcsoport gyer-

mekvédelem és szociális munka területén kapcsolódik. Kidolgozásában Gyula Város Egyesí-

tett Óvodáját az intézményvezető képviseli. 

 

Gyermekvédelmi intézkedések 2018. szeptember 01-től 2019. május 31-ig. 

Tagintézmény 

neve: 

Gyermek 

száma 

Ügy rövid ismertetése Intézkedés; kimenet 

Bajcsy Zs. Úti 

Óvoda 

  nincs folyamatban lévő 

gyermekvédelmi ügy 

  

Béke Sugárúti 

Óvoda  

1 fő K 6/2019. válaszlevél a 

Család és Gyermekjóléti 

Központ véleménykérőjére 

A kitöltött 

véleménykérő 2019. 01. 

07. dátummal beküldve. 

1 fő B 594/2018. Gyulai 

Járásbíróság adatkérés a 

gyermekről 

k 594/2018 adatok 

megküldése, X Y 

óvodai jellemzése 

Ewoldt Elíz Óvoda   nincs folyamatban lévő 

gyermekvédelmi ügy 

  

Galbácskerti 

Óvoda 

1 fő B 240/2019.  

(2019.03.21)Gyulai 

Járásbíróság megkeresése 

jellemzés kérés a gyermekről 

K 240/2019. A kért 

jellemzés megküldése 

(2019.03.27). 
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Gyulavári Óvoda 1 fő B 101/2018. Család-és 

Gyermekjóléti Központ 

véleménykérés a gyermekről. 

B 580/2018. Jelzés a 

Gyámhatóság felé.  Meghívó 

esetkonferenciára 2018.09.05. 

9 óra. B 653/2018. Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

véleménykérő lap. N 

663/2018. Meghívó X Y 

védelembe vételének ügyében 

2018.09.27. 13,00 kor 

tartandó tárgyalásra.  

B696/2018 B.M. 

Kormányhivatal jegyzőkönyv 

a 2018.09.27-i tárgyalásról.    

B 72/2019. ikt. sz. 

megkeresés a B.M. 

Kormányhivatal Gyulai Járási 

Hivatalától jellemzés kérés X 

Y gyermekről 

K 101/2018.  A kitöltött 

véleménykérő lap 

beküldésre került.  K 

653/2018. kitöltött 

véleménykérő 

beküldése.  2018.09.27-

én megtartott 

tárgyaláson javasolták a 

gyermek védelembe 

vételét.    K 72/2019. a 

kért jellemzés elküldése 

2 fő B 156/2019. és K 155/2019. 

Gyulai Járásbíróság 

megkeresése, adatkérés a 

gyermekekről a Béke és a 

Gyulavári Óvoda 

tagintézményekből 

K 155/2019. 

Óvodapedagógusok 

által készített jellemzés 

elküldve. 

Mágocsi Úti 

Óvoda 

2 fő K 723/2018. Mágocsi Úti 

Óvoda jelzése a Család és 

Gyermekjóléti Központnak, 

családlátogatás kérése.  

K 723-1/2018 

környezettanulmány kérése a 

Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény Kétegyházi 

Intézményegységétől 

  

2 fő Család.és Gyermekjóléti 

Központ véleménykérő lap  a 

két gyermekről 

K 284/2019 válaszlevél 

a két kitöltött 

véleménykérő lap 

megküldése 

(2019.04.05.) 

1 fő K 458/2018. Kitöltött jelzőlap 

megküldése a Család és 

Gyermekjóléti Központnak.   

B 458/2016. (06.26) 

válaszlevél. B860/2018 

véleménykérő. B 56/2019. 

Meghívó esetkonferenciára 

(2019.01.28. 10 óra) 

K 860/2018 kitöltött 

véleménykérő 

megküldése. 

2019,01.28. napján 

tartott esetkonferencián 

való részvétel. 
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Máriafalvai Óvoda 1 fő B 717/2018. sz. Jegyzőkönyv 

kivonat gyermekelhelyezés, 

gyermek felügyelet témában. 

B 756/2018. Gyermekjóléti 

Szolgálat véleménykérő lap 

küldése 

A gyermekfelügyeleti 

jogokat kizárólag az 

apa gyakorolja. K 

756/2018 kitöltött 

véleménykérő lap 

elküldése. 

1 fő B 695/2018 Gyulai 

Járásbíróság jellemzés kérése 

a gyermekről (érkezett 

2018.10.03.) 

K 695/2018. az óvodai 

jellemzés megküldése 

(2018.10.05.9 

Székhelyintézmény  1 fő B53/2018. ikt. Bírósági 

jegyzőkönyv másolata 

házassági felbontás iránti 

perről.  2018.08.07-én 

telefonos megkeresés a 

Gyermekjóléti szolgálattól.   

B 553-1/2018Véleménykérés 

a Gyermekjóléti Szolgálat 

részéről. B 583/2018. 

Meghívó esetkonferenciára 

2018.09.20-án védelembe 

vétel ügyében. B 666/2018. 

Jegyzőkönyv 2018.09.20-án 

tartott megbeszélésről.   

B 728/2018. B.M 

Kormányhivatal Gyulai Járási 

Hivatala végzés 2 fő ügyében 

B 248/2018. ikt. 

Tájékoztató levél az 

édesanyától az óvónők 

részére, a bíróság által 

meghatározott láthatás 

rendjéről. (sem az 

édesapa, sem annak 

szülei nem láthatják a 

gyermekeket.) Válasz a 

telefonos megkeresésre, 

a gyermekek rendesen 

gondozottan járnak 

óvodába. K 553/2018 

Kitöltött véleménykérő 

megküldése 

2018.08.29-én. K 

728/2018. A kért 

tájékoztatás elküldése. 

 

2.4 Óvodai pszichológus értékelése 

Az óvodapszichológus törvény szerint fél státuszban van foglalkoztatva, 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. 

 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: 3 egyéni, 

 Béke Sugárúti Óvoda: 4 egyéni, 4 szülői tanácsadás, 2 pedagógus tanácsadás, 
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 Ewoldt Elíz Óvoda:  2 egyéni, 

 Galbácskerti Óvoda:  6 egyéni, 1 szülői tanácsadás, 

 Gyulavári Óvoda:  4 egyéni, 

 Mágocsi Óvoda:  8 egyéni, 4 gyermek csoportos, 8 szülői tanácsadás, 

1 pedagógus tanácsadás. 

 Máriafalvai Óvoda:  4 egyéni, egy pedagógus tanácsadás, 

 Törökzugi Óvoda:  3 egyéni, 2 szülői tanácsadás, ebből 1 szülő heti 1x jár. 

 

Változás az előző évek tapasztalataihoz képest: 

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

pedagógus tanácsadás és pedagógus konzultációk száma. 

 

A következő tanév megvalósítandó céljai között továbbra is fontos: 

 Szülőcsoportok, és a „hétköznapi élet pszichológiája” cikksorozat szervezése.  

 Szélesebb körű egyensúly megteremtése a tagintézmények között. 

 Továbbra is a pszichológiai, mentálhigiénés kultúrához kapcsolódó 

információterjesztést. 

 Lehetőség szerint fórumok szervezését. 

 

Kiemelt: Az óvoda vezetőjével és munkatársaival való rendszeres és szorosabb kapcsolattartás. 

 

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. 

A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei által ellátott óvodás gyermekek 

létszáma az alábbiak szerint alakult a 2018/2019-es nevelési évben: 
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Pedagógiai szakszolgálat által biztosított fejlesztések  

Logopédia Iskola- 

előkészítő 

Játékos 

mozgás 

fejlesztés 

Dyslexia 

prevenció 

Szenzoros 

integrációs 

terápia 

Komplex 

gyógyped. 

fejl 

Kreatív 

csoport 

Bátorító 

csoport 

Játékos 

képesség 

fejl. 

Bajcsy Zs. Úti Óvoda 2 fő jár 2 fő 2 fő 1 fő      

           

Béke sgt. Óvoda 6 fő jár 10 fő 13 fő 15 fő 4 fő 3 fő 8 fő   

  9 fő várólista         

Ewoldt Elíz Óvoda 5 fő jár 3 fő 5 fő 5 fő 1 fő  5 fő 3 fő  

  3 fő várólista         

Galbácskerti Óvoda 7 fő jár 6 fő 9 fő 2 fő   6 fő  6 fő 

  10 fő várólista         

Gyulavári Óvoda 3 fő jár 7 fő 11 fő 11 fő 1 fő  3 fő   

  6 fő várólista         

Mágocsi Úti Óvoda 5 fő jár 7 fő  5 fő 14 fő 3 fő 6 fő   

  10 fő várólista         

Máriafalvai Óvoda 2 fő jár 10 fő 3 fő  1 fő     

  2 fő várólista         

Törökzugi Óvoda 8 fő jár 7 fő 4 fő 1 fő 2 fő 2 fő 5 fő  5 fő 

  6 fő várólista          
         

Összesen  52 fő 47 fő 40 fő 23 fő 8 fő 33 fő 3 fő 11 fő 

Logopédia fejl.-re jár: 38 fő         

Logopédia fejl. váró-

lista: 

46 fő         
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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 óvoda életében való részvételre, mind a mindennapokban, nyíltnapokon, 

mind pedig ünnepek, rendezvények, jeles napok alkalmával. A munkatervben 

betervezett közös programok 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. Célom a hatékony, 

összetartó közösség alakítása. 

 

Tagintézményeink a következő programokat szervezték: 

 

Óvoda Időpont Hova Téma 

Bajcsy Zs. úti 

Óvoda 

2019.03.18. Békéscsaba 

Esély Pedagógiai Köz-

pont EGYMI Óvodája 

Intézménylátogatás 

Béke Sugárúti 

Óvoda 

2019.03.18. Nyáregyházi Napsugár 

Óvoda 

„Ökoovi” megtekintése 

Ewoldt Elíz Óvoda 2019.04.05. Mogyoróssy János Vá-

rosi Könyvtár 

Ewoldt Elíz Óvoda 

Ewoldt Elíz születésének 

160. évfordulójára rende-

zett ünnepség 

Galbácskerti Óvoda 2019.06.24. Szanazug Zöldszíves természetjáró 

program 

Gyulavári Óvoda 2019.04.12. Békéscsaba 

Esély Pedagógiai Köz-

pont EGYMI Óvodá-

ban, Általános Iskola 

Intézménylátogatás 

Mágocsi úti Óvoda 2019.06.11. Helyben Simon Barbara előadása 

Autizmus 

Máriafalvai Óvoda 2018.10. 01. Erkel Színház 

Budapest 

Boldog Óvoda oklevél 

átvétele 

Törökzugi Óvoda 2018.10. 03. Csigabiga Óvoda és 

Bölcsőde 

Intézménylátogatás Üllé-

sen 

 

Intézményvezetőként a helyetteseimnek és a tagintézmény vezetőknek háromnapos tréninget 

szerveztem Bogácson, ahol szabadon beszélgethettünk az intézményműködtetés feladatairól, 

jövőbeni céljainkról, humán erőforrás, szervezeti kultúra megfelelő szintű biztosításáról. 

 

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 2018 – 2019-es nevelési évben 

3.1.1 Létszámadatok (számított létszám) 

 
 

Számított létszám alapján: 

 2018. október 01.statisztikai létszám:   590 fő  (22.7 fő/csoport) 

 2019. május 31. létszám:     612 fő  (23.5 fő/csoport) 

 

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

22 fővel növekedett.  

 

2019. áprilisában megtartott óvodai jelentkezés és az azt követő időben, napjainkig beíratott 

gyermekek száma: 

Óvodában maradt gyermekek száma:  415 fő 

Óvodáinkba beiratkozott gyermekek száma:  146 fő 

SNI-vel növelt létszám:      44 fő 

Összesen:      605 fő 

Csoportátlag:                   23.2 fő csoportonként 

 

Eredmény: 

A csoportátlag alapján a csökkenő gyermeklétszám ellenére jobb kondícióval indulunk a 2019-

es nevelési év kezdetén, mint 2018. szeptemberében. Reményeink szerint, az előző évek 

tapasztalata alapján ezt év közben növelni tudjuk. 
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Statisztika 49 116 46 69 71 128 40 71

2019.05.31 51 115 50 73 72 131 42 78

Kihasználtság 102,0% 92,0% 100,0% 97,3% 96,0% 104,8% 84,0% 78,0%

Létszámadatok (számított létszám)
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3.1.2 Beiskolázási adatok 

 
 

 Tanköteles korú gyermek: 212 fő 

 Iskolába ment: 153 fő 

 Óvodában maradt: 59 fő 

 

Mindez az előző évek százalékos átlagainak megfelelően alakult. 

 

3.1.3 Rajzversenyen részt vett, eredményeket elért gyermekek 

Megneve-

zés 

Szék-

helyin-

téz-

mény 

Béke 

Sugár-

úti 

Óvoda 

Mária-

falvai 

Óvoda 

Ewoldt 

Elíz 

Óvoda 

Mágo-

csi Úti 

Óvoda 

Bajcsy 

Óvoda  

Gabács

kerti 

Óvoda 

Gyula-

vári 

Óvoda 

pályázatok 

száma 

14 13 26 13 16 15 6 12 

díjazottak 

száma 

6 25 23 4 14 8 1 3 

 

Egyéb óvodai pályázatok: 

- „Boldogságprogram” – Boldog Óvoda cím elnyerése 

- A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiírt „A család és 

a nevelési intézmény” pályázata 

- A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiírt „Tavaszi 

vetélkedősorozat” pályázata 

- A Békés Megyei Kormányhivatal által meghirdetett Világnapok és a parlagfű 

mentesítés köré szervezett 3 fordulós vetélkedősorozat 

- MNP 2019. Lélekmozgató Program Pályázata 
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Tanköteles 7 49 14 30 28 45 13 26
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Arány 85,7% 71,4% 42,9% 73,3% 92,9% 73,3% 76,9% 57,7%

Tankötelesek 2018/2019
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- DM – Nap gyermekei pályázat  

- „Magyarország legszebb konyhakertje” pályázat 

- „Virágos Gyuláért” pályázat 

- Magyar Parasport nap pályázata 

 

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. 

 



18 
 

Az alábbi tábla bemutatja a tehetségműhelyekben való részvétel megoszlását. 

 

 Angol Úszás 
Modern-

tánc 
Ovi-foci Néptánc Hittan 

Gyógy-

torna 

Torna-

csarnok 
Lovaglás Jóga Összesen 

Bajcsy Zs. 17 3  15  3  7   45 

Béke 

Sugárúti 
 31 15 13 25 16  49   149 

Ewoldt Elíz 10 11  11  16  14  7 69 

Galbácskerti 28 14  9  13  30   94 

Gyulavári  14  14  10  29   67 

Mágocsi úti 17 8 33 17  8  45  11 139 

Máriafalvai  9  9  8 10 13 9  58 

Törökzug  12  8 15 11  25   71 

Összesen 72 102 48 96 40 85 10 212 9 18 692 

 

Ezen túl az Alpolgármester úr támogatásával megvásárlásra került „Kíváncsi láda” tehetségazonosító eszköz. Az eszközzel a Pedagógiai 

Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye szűri óvodáinkban a tehetségígéreteket. Tehetségfejlesztő csoport működik 6 tagintézményünkben 

(Gyulavári, Galbácskert, Mágocsi, Ewoldt, Béke, Törökzug), melyet a Szakszolgálat szakembere vezet. A tehetségműhelyekben anyanyelvi és 

kreativitást fejlesztő foglalkozások folynak. 
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3.1.5 Gyermekrendezvények és programok2 

2018 szeptemberétől, 2019 júniusáig az alábbi rendezvényeken jelent meg az Egyesített 

Óvoda: 

1. 2018. szeptember 08. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság - családi nap. 

Gyermekprogramjainak szervezésében segítséget nyújtott Bajóné Aradszky Anett, a 

kreatív feladatok lebonyolításában a Mágocsi Óvoda, valamint arcfestésben Bota Flóra 

óvodapedagógus.  

2. 2018. szeptember 20. Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap megrendezése a Béke 

Sugárúti Óvoda szervezésével 

3. 2018. szeptember 27. Vasútmodell Kiállítás Békéscsabán – óvodák részvételével 

4. 2018. október 01. „Boldog óvoda” cím átadó ünnepsége Budapesten – szakmai nap 

(Máriafalvai Óvoda) 

5. 2018. október 05. Aradi Vértanúk Emléknapja, ünnepi koszorúzás Gyulaváriban 

(Gyulavári, Bajcsy Óvoda) 

6. 2018. október 05. Hevesi Imre koncertje a Gyulavári Könyvtárban (Gyulavári Óvoda) 

7. 2018. október 11. Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsor a gyermekek által a 

Napfény Nappali Központban a Bajcsy Óvoda által 

8. 2018. október 27. IV. Halloween-futás – óvodások részvétele a programban, 

óvodapedagógusok aktív részvétele, segítsége a program megvalósításában. Szervező: 

Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület 

9. 2018. október RE-FORMÁLÓ Civil szervezet felhívásaként könyv „elhagyás” akció a 

Máriafalvai Óvoda részvételével 

10. 2018. november 07. Erkel születésének évfordulója, Erkel Emlékház meglátogatása 

11. 2018. november 13. Magyar Nyelv Napja, közös szavalás az óvodások részvételével a 

Vigadóban, szülői mesedélután valamennyi tagintézményben 

12. 2018. november 13. Bozsik Intézményi Program – focifesztivál a Városi 

Tornacsarnokban 

13. 2018. november 13. Magyar Nyelv Napja a Gyulavári Könyvtárban – közös versmondás 

a Gyulavári Óvoda által 

14. 2018. november 14. Bozsik Intézményi Program – Ovis Grasroots Fesztivál 

15. 2018. november 16. Európai Mézes Reggeli Program valamennyi óvodában 

16. 2018. november 28. Díjátadó ünnepség a békéscsabai Bonduelle-nél a Máriafalvai 

Óvoda részvételével 

17. 2018. november 29. Szicsek Margit előadásán való részvétel az óvodapedagógusoknak 

18. 2018. december 02. Adventi vásár az óvodák részvételével 

19. 2018. december 03. Óvodás Sportnap a Városi Tornacsarnokban 

20. 2018. december 06. Karácsonyi rajzpályázat díjátadó ünnepsége a Pándy Kálmán 

Kórházban, óvodások műsorával 

21. 2018. december 7-9. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál, a Gyulavári Óvoda 

szereplésével 

Mézeskalács Meseváros építése a Máriafalvai Óvoda részvételével 

 

                                                           
2 Innovációs munkaközösség beszámolójából. 
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22. 2018. december 08. Gyulai Piac és Vásárcsarnok fenyőállítási rendezvénye a Béke 

Sugárúti Óvoda műsorával, a Mágocsi Óvoda részvételével 

23. 2018. december Karácsonyi műsor az Idősek Klubjában a Galbácskerti Óvoda által 

24. 2018. december Karácsonyi műsor a Magyar Városi Idősek Klubjában a Mágocsi 

Óvoda szereplésével 

25. 2018. december 12.  Karácsonyi fellépés a Napfény Nappali Központban a Bajcsy 

Óvoda által 

26. 2018. december 14. Vasúti fenyőállítás a Béke Sugárúti Óvoda részvételével, műsorával  

27. 2018. december 15. - Paradicsomi lakótelephez vezető, Vécsey és Schweidel utcák 

átadó ünnepsége a Bajcsy Óvoda részvételével 

28. 2018. december 20. Fenyőfa állítás az Erkel-tavon a Máriafalvai Óvoda részvételével 

29. 2019. január 29. DIOO bemutató a Bajcsy Óvoda szervezésében 

30. 2019. február 22. „Könyvmegálló” átadó ünnepsége a Máriafalvai Óvoda rendezésével 

31. 2019. március 04. Óvodás Sportnap a Városi Tornacsarnokban 

32. 2019. március 08. Kárpátmedencei Kortás Versmondó Verseny a Gyulavári Óvoda 

részvételével 

33. 2019. március 11. Közlekedési rajzpályázat díjátadó ünnepsége 

34. 2019. március 14. Március 15 emlékére nemzeti jelképek elhelyezése a Petőfi szobornál, 

valamint emlékünnepség Gyulaváriban a Gyulavári és a Bajcsy Óvoda részvételével 

35. 2019. március 19. Boldogság Világnapi közös éneklés rendezvénye az 5. Számú 

Általános Iskolában 

36. 2019. március 22. Víz Világnapja – kapcsolattartó: Pozsárné Kaczkó Zita szervező: 

KÖVIZIG, Gyula Város Egyesített Óvodája – óvodások műsora 

37. 2019. április 02. „Lila kupa” – ovifoci  

38. 2019. április 09. szavalóverseny a Bay Zoltán Általános iskola és a Gyulavári Könyvtár 

közös szervezésében 

39. 2019. április Húsvéti előkészületek a Gyulai Városszépítő Egyesülettel, városkép 

rendezése az Egyesített Óvoda által, több száz húsvéti gyermekmunka elkészítésével és 

kiállításával 

40. 2018. április 11. Magyar Költészet Napja –szervező: Gyula Város Egyesített Óvodája, 

résztvevő valamennyi óvoda 

41. 2019. április 19. III. Nyuszifutás és tojásvadászat – óvodások részvétele, pedagógusok 

segítsége. Szervező: Csíkos Dániel, futónagykövet 

42. 2019. április 30. LEGO-kiállítás a Kohán Képtárban 

43. 2019. május 6. Óvodás Sportnap a Városi Tornacsarnokban 

44. 2019. május 12. Gyulai Virágok Fesztiválja szervező: Erkel Ferenc Művelődési 

Központ, óvodások műsora 

45. 2019. május 16. IV. Karácsonyi Ovi Foci Torna – Karácsony János Általános Iskola 

46. 2019. május 17. Nyílt nap a Mentőállomáson – óvodások részvételével 

47. 2019. május Anyák napi műsor a Magyar Városi Idősek Klubjában a Mágocsi Óvoda 

által 
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48. 2019. május 18. Kissné Bruder Ilona Képviselő Asszony családi piknikje a paradicsomi 

Gyöngyvirág téren a Bajcsy Óvoda részvételével 

49. 2019. május 17-19. VIII. Gyulavári Kastélynapok - szervező: Együtt Gyulaváriért 

Egyesület – Gyulavári Óvodások műsora 

50. 2019. május 20. A Tűzoltóság alkotói pályázatának díjátadó ünnepsége Békéscsabán 

51. 2019. május 23. Sérült Fiatalok V. Megyei Találkozója – óvodások részvétele 

 

Intézményünk kiemelt rendezvényei:  

 Magyar Nyelv Napja 

 Magyar Költészet Napja 

 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. 

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: A pályázat befogadásra került, a végleges eredményt még nem ismerjük. 

 

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

minden évben támogatják az alapítványok. 

 

Eredmény 2018-ban: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 5 óvodai alapítvány 

pályázott.  

 Működési pályázaton 

nyert 

Szakmai pályázat 

Bajcsy Zs. úti Óvoda 300 000 Ft várólista 

Béke Sugár úti Óvoda 250 000 Ft várólista 

Gyulavári Óvoda 700 000 Ft várólista 

Mágocsi úti Óvoda 700 000 Ft várólista 

Törökzugi Óvoda 500 000 Ft várólista 

 

2019-ben: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 5 óvodai alapítvány pályázott.  

 Működési – Szakmai 

pályázat 

Eredmény 

Bajcsy-Zs. úti Óvoda 1.258.200 várólista 

Béke Sugárúti Óvoda 785.000 nyert, 500.000 Ft 

Ewoldt Eliz óvoda 3.986.080 várólista 

Gyulavári Óvoda 3.338.000 várólista 

Mágocsi úti Óvoda 3.000.000 várólista 

 

Ebben a nevelési évben a tagintézmény-vezető asszonynak köszönhetően megalakult a 

Máriafalvai Óvodát támogató alapítvány is! 

 

3.1.7 Egyéb 

 2018-ban módosítottuk a kollektív szerződésünket és szociális támogatásként 

bevezettük a családalapítási, valamint nyugdíjba vonulók plusz juttatását. A nyugdíjba 

vonuló két kolléganő mellett örömmel értesültem, hogy 2019-ben két kolléganő fog 

gyermeket szülni és három férjhez megy. Bár ez az alkalmanként százezer forint 

megterheli a költségvetésünket, annál nagyobb az öröm, amit okozunk vele. Ez úton is 

kívánok mindenkinek jó egészséget! 

 Hagyományainkat, szakmai örökségünket tiszteletbe tartva 2019.04.05-én ünnepeltük 

Ewoldt Elíz születésének 160. évfordulóját. A nagyszabású ünnepségen az óvodán 

túl, képviseltette magát a város vezetése, és a család egyenes ági leszármazottai. Az 

ünnepséget a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban tartottuk, ahol előadásával 

megtisztelt minket Kónya István alpolgármester úr, Mittag Mónika képviselő asszony, 

dr. Erdész Ádám PhD, a Megyei Levéltár igazgatója, Berndt Mihály, Ewoldt Elíz 

dédunokája. A rendkívül színvonalas ünnepségért ez úton szeretnék köszönetet mondani 

minden résztvevőnek és nem utolsó sorban az óvoda dolgozóinak.  
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 2018-2019 nevelési évben a törvényi előírásoknak megfelelően megírtuk illetve 

módosítottuk a következő szabályzatainkat: 

 GYVEO Esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód programja – 2018.09.01 

 GDPR (adatkezelési szabályzat) – 2019.01.01 

 Nevelést segítők gyakornoki szabályzata – 2019.04.01 

 Pedagógiai program – 2018.08.27 

 SZMSZ – 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. A korszerű, hatékony pedagógiai munka 

érdekében a munkaközösségi tervekben meghatározott rendszerességgel találkoztak, szakmai 

konzultációkban, illetve szakmai műhelymunkákban vettek részt. 

Vezetői célom volt, hogy megteremtsem a kollégák között a jó emberi kapcsolatok létrejöttének 

és az együttműködésnek a feltételeit. Fontos számomra a kollégáktól érkező visszajelzések 

meghallgatása, az igények, javaslatok beépítése a mindennapi munkámba, a team munka 

megszervezése, a tagintézmény-vezetők bevonása 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.  
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4.1 Kiemelt nevelési feladatunk volt: 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2018/19-es nevelési év kiemelt feladata:  

 Írásmozgás-koordináció képességének fejlesztése volt 

 

Indoklás: 

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

adatokat intézményenként, majd értékelve az eredményeket, összehasonlításra került az 

országos átlaggal.  

 

Ez az egyik leglassabban fejlődő készség, amely kb. 2 éves kortól 3-5 évig tart. Ezen 

készségterületen a legnagyobbak az eltérések, akár 40%-a gyerekeknek alkalmatlan még 

iskolába kerüléskor az írásmozgás elsajátítására. Az írásmozgás elsajátításának előfeltétele: 

a pontos észlelés, a szem-kéz koordináció, a finommozgások megfelelő szintű fejlettségi 

szintje. 

 

Célunk: A gyermeki személyiség tudatos, tervszerű fejlesztése volt 

 

A feladat megvalósítása: 

 a nevelési értekezletek témáját, az előadókat, szakembereket ennek megfelelően 

választottuk meg 

 

4.2 Őszi nevelési értekezlet: 2018. október 29. hétfő 

Helye: Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Mágocsi úti Óvoda 

Téma: Írásmozgás-koordináció képességének fejlesztési lehetőségei 

Előadó: Lendvainé Fazekas Andrea, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

Tagintézménye, fejlesztő pedagógus 

Az előadás után elvonulás a műhelymunkák helyszíneire, kiscsoportos, gyakorlati 

tevékenységek.  
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Eredmény:  

Minden óvodapedagógus közreműködésével elkészült egy olyan „Fejlesztőjátékok 

gyűjteménye” az írás-mozgás koordinációs képesség fejlesztéséhez, mely a napi tervező 

munkát nagyban segíti. 

 

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzése: mentálhigiéné, stresszoldási technikák 

Előadó: Dragán Zsuzsanna pszichológus 

 

 

 

4.3 Tavaszi nevelési értekezlet: 2019. április 18. csütörtök 

Helye: Vigadó 

Téma:  „Így tedd rá” módszertani eszköztárral való ismerkedés, Népi játék, néptánc 

módszertan az óvodában 

Előadó: Tatár Péter, népi játékok, néptánc oktató  

A képzés célja az volt, hogy a résztvevők olyan gyakorlati, valamint elméleti tudást 

szerezzenek, melyek a legkorszerűbb pedagógiai elvek mentén illeszkednek az intézmények 

működéséhez, a pedagógusok igényeihez. A tudásbővítés mellett módszertani alapismereteket 

és azonnal használható gyakorlati tudást sajátítsanak el, mely a pedagógus egyéni készségeinek 
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és képességeinek megfelelő módon, egyéni sajátosságok szerint, ezáltal személyre szabottan 

jeleníthetők meg és ezzel párhuzamosan kiválóan integrálhatóak a mindennapi pedagógiai 

folyamatokba. 

  

 

Ugyanekkor a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak csapatépítő tréninget tartottak: 

Hely: Gyulai Vár előtti rész, közös kerékpározás a Csigakertbe.   

Téma: HACCP nyomtatványok pontos kitöltésének megbeszélése, 

 Nyári munka szervezése. 

  

 

Kiemelt nevelési feladatunknak megfelelően a továbbiak megvalósultak: 

 a DIFER mérés eredményeihez viszonyítva az óvodapedagógusok féléves, 

kiscsoportos fejlesztési tervet készítettek, mely elemei megjelennek a csoportnapló 

heti terv részében, 

 folyamatosan, napi rendszerességgel biztosították a szabad és szervezett mozgás 

lehetőségeit a csoportszobákban, udvaron, 

 minden nap, időjárásnak megfelelően tartózkodtak szabad levegőn (kivétel: eső, sűrű 

köd, mínusz 10 fok alatti hőmérséklet). Ennek érdekessége, hogy a szülők egy része 

nem támogatja a szabad levegőn való tartózkodást. Pl: kérték, hogy ha esik a hó, ne 

vigyük ki a gyerekeket!!! 

Feladatunk: szülői felvilágosítás a mozgás és szabad levegőn való tartózkodás fontosságáról.  
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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. 
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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. 

 

4.5 A telefon, laptop, internet hatása 3-6 éves korban a gyermeki személyiségfejlődésre. 

A „kütyük” alkalmazása a gyereknevelés során, évek óta fennálló és egyre súlyosbodó 

problémát jelent társadalmi szinten.     

 

„A mostani kor otthonaiban van jelen ez a csendes, de annál szomorúbb tragédia, amely a 

szemünk láttára ragadja el a nekünk legkedvesebbet: a gyermekeinket.”  

          Csaba testvér 

Feladataink voltak: 

 2 előadás szervezése, 

 elsődlegesen a szülőket szeretnénk felvilágosítani a lehetséges veszélyeztetettségről,  

 az előadások munkaidő után lennének, hogy minél többen el tudjanak jönni. 

 

Az első előadást Dr. Szicsek Margit tartotta, téma: Számítástechnikai eszközök hatása a 

gyermekekre 

A második előadás az „Életigen” Alapítvány által valósult meg. Előadó Zsiga Attila volt, téma: 

8 nevelési mód, nevelési tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak.   

 

 

Mindkét előadáson a kolléganők és szülők nagy számmal voltak jelen.  

 

4.6 „Ovis Sportnap”  

Ebben a nevelési évben a „Kicsik Nagy Olimpiája” rendezvényünket más szervezési formában 

jelenítettük meg, „Ovis Sportnap”” néven, együttműködve a Prohászka Zsolt Városi 

Tornacsarnokkal és a Gyulasport Nonprofit Kft-vel. Ez a rendezvénysorozat a nevelési 

évben 3 alkalommal került megrendezésre. Megőrizte nyitottságát, melyen továbbra is jelen 

voltak a szülők, társintézmények, média.  
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1. Ovis sportnap (2018.12.03.): https://www.gyulaihirlap.hu/123166-tobb-mint-ketszaz-

gyermek-sportolt-kozosen-a-gyula 

2. Ovis sportnap (2019.03.04.): https://www.youtube.com/watch?v=nrPC4qj7FkI 

3. Ovis sportnap (2019.05.06.): https://www.youtube.com/watch?v=H98Te97cE7g 

Tartalmában szorosan kapcsolódik az éves kiemelt nevelési feladatunkhoz, mivel 

írásmozgás koordináció kialakulásának többek között feltétele a gyermek stabil, fejlett, 

összerendezett mozgása, megfelelő téri tájékozódó képessége. 

 

  

 

 

 

A rendezvény sikerességét igazolja a Gyula Televízió felvétele is, ahol a gyerekek azt 

nyilatkozták, hogy szeretnek a Tornacsarnokba járni, és nagyon várták a következő alkalmat. 

Pedagógus szemmel nézve a gyermekek nagy fejlődésen mentek keresztül. Magabiztosan 

tájékozódtak a nagy térben, élvezték a tét nélküli „versengést”, játékot, a különböző 

labdajátékok során fejlődött összerendezett mozgásuk, ügyességük, gyorsaságuk. A 

rendezvénynek közösségkovácsoló ereje is volt, mivel mind a nyolc óvoda képviseltette magát, 

csapatokban kellett dolgozni. A közös siker a pozitív összetartozás élményét erősítette. 
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A gyermekek fejlődése szempontjából ez a rendezvény hasznos, aki végigkísérte mindhárom 

eseményt az szemmel látható fejlődést figyelhetett meg. 

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 második éve működteti a „Digitális Okosjáték Óvodásoknak” 

nevű nagysikerű programot. Ebben az évben kellő rutint szerezve, pedagógusok, gyerekek, 

bemutató foglalkozást tartottak szülőknek, kolléganőknek, sajtó jelenlétében. A 

képességfejlesztő program főleg az iskolára készülő gyermekek fejlesztéséhez nyújt nagy 

segítséget. Kiss Tamásné képviselő asszony is jelen volt rendezvényünkön. Itt szeretnék 

állandó figyelméért, segítségnyújtásáért köszönetet mondani. Az eddig befektetett közös 

energia most kezd megtérülni, hiszen az óvoda számított létszáma szeptembertől meghaladja 

az 50 főt.  

 

 

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 
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2019-ben a következő kolléganők minősültek, vagy minősülni fognak: 

 

Óvoda Pedagógus Célfokozat Eredmény 

Bajcsy-Zsilinszky 

Úti Óvoda 

Mészáros 

Katalin 

Pedagógus II. Munkaviszonya 

megszűnt 2018.10.05 

Béke Sugárúti 

Óvoda 

Bajóné Aradszky 

Anett 

Mesterpedagógus 96% 

Béke Sugárúti 

Óvoda 

Képíró Lászlóné Pedagógus II. 2019. 10. 03-án lesz 

Béke Sugárúti 

Óvoda 

Kónyáné 

Husvéth Katalin 

Pedagógus II. 99% 

Galbácskerti Óvoda Riczu Antónia Pedagógus II. 2019.10.17-én lesz 

Mágocsi Úti Óvoda Bálint Judit Pedagógus II. 95% 

Máriafalvai Óvoda Házséné 

Megyesi Mária 

Pedagógus II. 99% 

Törökzugi Óvoda Nagy Aranka Pedagógus II. 2019. 10.10-én lesz 

 

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. 

 

Vezetői tanfelügyeleten vettek részt: 

Név Megjegyzés Állapot 

Dr. Becseiné Lock 

Gabriella 
Intézményvezetői ellenőrzés Megtörtént 

Budai-Szűcs Éva Intézményvezetői ellenőrzés Megtörtént 

Dr. Király Éva Intézményvezetői ellenőrzés 2019.10.08-én lesz 

Nagy Attiláné Intézményvezetői ellenőrzés Megtörtént 

Petrovszki Eszter Intézményvezetői ellenőrzés Megtörtént 
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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 

Ewoldt Elíz Tagóvodája 5700 Gyula, Pálffy utca 5. Megtörtént 

Gyulavári Tagóvodája 5711 Gyula, Széchenyi út 56. 2019.11.26-án lesz 

Gyula Város Egyesített 

Óvodája 
5700 Gyula, Leiningen utca 4. Megtörtént 

Mágocsi úti Tagóvodája 5700 Gyula, Mágocsi köz 1. Megtörtént 

 

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 

Összegzés:   

Intézményünkben a 2018/2019-es nevelési év folyamán összesen 643 órát töltöttek 

továbbképzéssel a pedagógusok. 

- Szakvizsgát adó képzés: 1 fő  

- POK. által szervezett 30 órás továbbképzésen 6 fő  

- POK. által szervezett 10 órás továbbképzésen: 6 fő. 
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Egyéb továbbképzések: 

 15 órás továbbképzés: 1 fő 

 8 órás továbbképzés: 55 fő 

 

 Pedagógusaink nem csak továbbképzéseken bővítik szakmai ismereteiket, hanem 

szívesen tanulunk más óvodák napi gyakorlataiból is. Ebben a nevelési évben a 

megye több óvodájába 45 pedagógusunk látogatott el tapasztalatszerzés céljából. 

 

Összesítő Jó gyakorlaton részt 

vettek létszáma 

Szeptember 2 

Október 10 

November 15 

December 2 

Január 0 

Február 10 

Március 0 

Április 3 

Május 3 

Összesen: 45 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. 

 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. Minden óvoda nyitva tart 

július közepéig. Ez a koncepció nagyon bevált, nagy segítség a szülőknek, hogy saját óvodáikba 

járhatnak a gyerekek a nyár nagy részében. Ezt követően, a fenntartó által elfogadva, a 

karbantartási munkálatok elvégzése érdekében, hat hétig ügyeletes óvodát működtetünk. 
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Ugyanakkor az óvodai ellátáson kívül együttműködünk, helyet, időt, eszközt, szakembert 

biztosítunk három nyári tábornak, melyet óvodapedagógusaink szerveznek, és változatos 

lehetőséget biztosít a családok számára. 

- „Varázsszoba” kreatív és élménytábor, melyen nem csak az egyesített Óvoda gyer-

mekei vehetnek részt.  

Vezetője: Bajóné Aradszky Anett, Óvodapedagógus 

Helyszín: Civil szolgáltató központ 

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

Vezetője: Somi Margó jógaoktató/szülő 

Helyszín: Béke Sugárúti Óvoda 

- „Flow élménytábor” mozgás, kézművesség, buborék show, vizes örömök.  

Vezetője: Szelei Zsanett: óvodapedagógus 

Helyszín: Máriafalvai Óvoda 

Mindezzel igyekszünk a családoknak, gyerekeknek változatos, élményekkel teli nyarat biztosí-

tani. 

 

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 29 diákot 

fogadtunk. 
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 Szakmai gyakorlatukat intézményünkben eltöltött hallgatók száma: 

Óvoda 

Szarvasi 

Óvóképző 

Dajka kép-

zés Békés-

csaba 

Gyulai Szak-

képzési 

Centrum 

(gyakorló 

ápoló)  

Oktoperisz 

KFT, Békés-

csaba Óvo-

dapedagó-

giai asszisz-

tens 

BEST - 

WORK Pe-

dagógiai fel-

nőttképzés, 

Gyermek-

pszichológiai 

konzulens 

képzés 

IPSZILON 

Kiadó és Pe-

dagógiai 

Szolgáltató 

Kft. Békés-

csaba 

(dajka) 

Bajcsy Zs. 

Óvoda  2     

Béke sgt. 

Óvoda  5     

Ewoldt E. 

Óvoda 1      

Galbácskerti 

Óvoda 1 2     

Gyulavári 

Óvoda  1     

Mágocsi úti 

Óvoda 1 5 2    

Máriafalvai 

Óvoda  1  1 1 1 

Székhelyin-

tézmény 1 4     

 

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. 

Fejlesztendő terület: A honlap információinak naprakész frissítése. 
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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, nagy örömünkre, fenntartói pályázat által, teljes mértékben megújul a 

Galbácskerti és Törökzugi Óvoda. Mindkét óvodában nagyon gondos előkészítéssel 

megtörténtek a kiköltözés feltételeinek biztosítása, megszervezése, a megfelelő szintű 

tájékoztatás, melyben aktívan részt vett a Fenntartó.  

Szeretném megköszönni dr. Görgényi Ernő polgármester úr és Kónya István 

alpolgármester úr támogatását és jelenlétét az óvodai felújítások kapcsán. (szülői 

értekezleteken való részvéte, sajtó, média tájékoztatása, költözés segítése stb., és nem 

utolsó sorban a hiányzó felújítási összeg biztosításáért) 

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

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

játszóeszközöket. Önkormányzati felújítási keretből kicserélik a nyílászárókat és 

lefestik az utcafronti falat. Köszönöm Szabó Károly képviselő úr támogatását a 

Gyulavári Óvoda felújítása kapcsán. 

 Önkormányzati felújítási keretből javítják a Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda hátsó 

épületének tetőszerkezetét. 

 Minden képviselő támogatja a körzetében működő óvodát, ennek keretében az 

Ewoldt Elíz Óvodában cserére került a bejárati ajtó. Köszönet érte Mittag Mónika 
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képviselő asszonynak. A Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda hátsó épületének külső 

nyílászárói, köszönet érte Kiss Tamásné képviselő asszonynak.  

 Köszönöm Alt Norbert alpolgármester úrnak a Máriafalvai Óvoda támogatását, 

mellyel hozzá járult nevelés feltételeinek javításához. 

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.  

 

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.  

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 2018-2019-es nevelési évben az alábbi beszerzések voltak jelentősebbek, 

mely az óvodák napi tevékenységét, a gyermekek, felnőttek munkafeltételeit javították: 

2018. szeptember Mágocsi-mosógép, Bajcsy-hűtő 205 980 Ft 

  M.falva-25db fektető. A teljes ár:274 750 Ft  

Ebből 130 000 Ft-ot képviselő úr fizetett 

144 750 Ft 

2018. október Máriafalva-fűnyíró, szegélyvágó 95 890 Ft 

  Titkárság-iratmegsemmisítő 11 990 Ft 

  Mágocsi-viaszosvászon 42 000 Ft 

  Gyulavári, Máriafalva-laptop,  255 920 Ft 

2018. december szerszámok, kisgépek 8 óvoda 432 331 Ft 

  Mágocsi nyomtató 25 400 Ft 

  Béke-hűtő 36 990 Ft 
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  Ewoldt-hűtő 67 989 Ft 

  Ewoldt-gyümölcscentrifuga 29 990 Ft 

  Gyulavári-hangrendszer, boombox 29 980 Ft 

  Mágocsi-szeletelő 19 990 Ft 

  Titkárság-porszívó 27 990 Ft 

  Béke-vasaló 7 990 Ft 

  Titkárság-3db irodai szék 62 217 Ft 

  Bajcsy-15db fektető+tároló 129 840 Ft 

  Béke-gyermek öltöző szekrények 195 450 Ft 

  Ewoldt-10db fektető vászon 25 159 Ft 

  Bajcsy-DIOO programhoz 20 db token díj 152 400 Ft 

  Mágocsi, Titkárság-32 db tárgyalószék 275 593 Ft 

2019. március Titkárság tányér, kiöntő 12 355 Ft 

2019. április Máriafalva 25 db tányér 5 750 Ft 

2019. május Máriafalva vasaló 10 991 Ft 

összesen:   2 304 935 Ft 

 

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.  

Fejlesztendő terület: 

Mindenhol legyen megfelelő számítástechnikai eszközállomány, internetelérés. Ebbe bevonjuk 

az alapítványok támogatását is. 

Minden óvoda udvarában szeretnénk, ha lenne fúrt kút. Jelenleg egy óvoda 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.  
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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:  6 fő 

 Pedagógus II. fok:  19 fő 

 Pedagógus I fok:  27 fő 

 Gyakornok:  1 fő 
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Kimutatás Gyula Város Egyesített Óvodája alkalmazottainak keresőképtelen napjairól 

2018. szeptember 01. és 2019. május 31. közötti időszakban 

 

Óvoda neve: Táppénzes napok száma (munkanap) összesen: 

Bajcsy Zs. Úti Óvoda 78 

Béke sgt. Óvoda 62 

Ewoldt Elíz Óvoda 130 

Galbácskerti Óvoda 11 

Gyulavári Óvoda 175 

Mágocsi Úti Óvoda 267 

Máriafalvai Óvoda 38 

Székhely (Törökzugi Óvoda) 277 

Mindösszesen: 1038 

 

47 fő volt táppénzen, 1038 munkanap = 8304 munkaóra. A helyettesítést belső 

helyettesítőkkel oldottuk meg. A megnövekedett adminisztrációs feladatok mellett a 

helyettesítések megszervezése nagy logisztikát igényelt.  

 

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 pontosan küldték el, 

megfelelő időben tájékoztattak az egyes eseményekről, problémákról. Egy – két esetben kellett 

felhívni a figyelmet a határidőkre. Több sikeres rendezvény megszervezésére került sor ebben 

az évben, amelyek méltón tükrözték óvodáink egyedi arculatát. Vezető társaimnak köszönöm 

a példamutató munkát. 

 

6.2.2 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 

Minden óvodapedagógust dicséret illeti az eltelt nevelési évben végzett munkájáért. 
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6.2.3 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. Munkájukat külön köszönöm. 

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. Elismerésemet 

fejezem ki mindkét óvodatitkárnak, hiszen a 94 fő személyi adatait kezelik naprakészen, 

valamint közel 600 gyermek, és szülő problémáit is megoldják, tartják a kapcsolatot a 

szülőkkel, tagintézményekkel, mely nem mindig könnyű feladat. Köszönöm lelkiismeretes 

munkájukat.  

 

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 

számítástechnikai tudása nélkül nem boldogulnánk a különböző informatikai felületekkel, a 

portfólió feltöltésekkel, a pedagógus, vezető, intézményi önértékelések feltöltésével. Ezúton is 

külön köszönöm a munkáját. 

 

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.  
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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.  

 

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. 

 

Dajka-képző
42%

Szakmunkás
8%

Érettségi
40%

Felsőfokú 
szakképzettség

5% Főiskola
5%

Nevelő munkát segítők végzettsége





1. melléklet 

Beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről a 2018/2019-es 

nevelési év tevékenységeiről 

 

         A 2018/19-es 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). 

Az idei (2018/19-es 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 megközelítéseket. Konkrét célkitűzésemet ebben 

a tanévben is -az előzőekhez hasonlóan- az óvodákban folyó pedagógiai munka segítését, a 

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 

is csak részben valósultak meg. Korrekcióra még ezt a nevelési évet követően is szükség van. 

(Különös tekintettel a helyi Pedagógiai Szakszolgálat koordinátori munkája, közös 

csoportok vezetése, szülőcsoportok szervezése, vezetése) 

 

Összefoglalva a feladatokat a következőkben határoztam meg: 

Az óvodapszichológus munkakör kötelességei alapján a 2018/19-es tanévben is a következő 

feladatokat terveztem és láttam el: 

 

1. Konzultáció a pedagógus társakkal /Esethez kapcsolódóan megvalósult, de több 

konzultációra lenne szükség./ 

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

gyermekekről, szülőkről, nevelőtestületről /Ez a feladat ebben a nevelési évben is csak 

néhány óvodában tudott megvalósulni, leginkább problémákhoz kapcsolódóan. A 
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következőkben is kiemelt feladat marad. /Ennek érdekében a következő nevelési évben – 

az óvodavezetők egyetértésével- havi óvodaváltásban látom el a pszichológiai tanácsadás 

feladatát./  

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 

                                                                                                        /Megvalósult. / 

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

7. Egyes gyermekekhez kapcsolódóan konzultáció a csoportvezetőkkel. 

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

1-2 kiemelten problémás esetben tudott megvalósulni/ 

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

szükség esetén telefonos formában is.                                         /Megvalósult./ 

9. Módszerek, eljárások megválasztásában a szakmai autonómiát alkalmaztam. 

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

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

feladatrészt is segíteni fogja/ 

A feladatkörök megvalósulása 2018/19-es 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. 

 

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.  
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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 

2018/19-es nevelési év szintén kezdeti heteinek nehezebb indulása után-, így az óvodai 

csoportok jelzése az akut és többszörösen problémás gyermekekre korlátozódott.  

Az 2018/19-es tanévben 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./ 

 

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: 

Gyulavári Óvoda: 4 egyéni 

Mágocsi Óvoda: 8 egyéni, 4 gyermek csoportos, 8 szülői tanácsadás, 1 pedagógus 

tanácsadás. 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda: 3 egyéni  

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

Törökzugi Óvoda: 3 egyéni, 2 szülői tanácsadás, ebből 1 szülő heti rendszerességgel járt.  

Máriafalvai Óvoda: 4 egyéni, egy pedagógus tanácsadás  

Galbácskerti Óvoda: 6 egyéni, 1szülői tanácsadás 

Ewoldt Elíz Óvoda: 2 egyéni 

 

Összesen:                                                             

- 34  gyermek részesült egyéni pszichológiai tanácsadásban, Szülői tanácsadást 16 szülő 

kért, többen heti rendszerességgel (3 szülő) 
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- Szülőknek tanácsadás (csak nekik, gyermek ellátás nélkül): 16 szülő  

- Gyermekét egyedül nevelő vagy válófélben lévő szülői tanácsadás: 5 szülő  

- Pedagógus számára pszichológiai tanácsadás: 3 óvodapedagógus.   

- Pedagógus konzultáció gyermekhez kapcsolódóan telefonon vagy személyesen: 11 

gyermek esetében 

 

Változás az előző évek tapasztalataihoz képest: 

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

tanácsadás és pedagógus konzultációk száma. 

A tapasztalatok összegzése alapján: a 2018/19-es évben megvalósult pszichológiai 

tanácsadás rendszere – az óvoda által történő jelzés túlsúlyához viszonyítva- az idei tanévben 

is maradt az inkább szülői kezdeményezés alapján történő ellátás. 

Ez alapján a következő tanévben is kiemelt feladatként kezelendő a szülői kezdeményezés és 

óvodai jelzés egyensúlyának kiépítése, és az idei nevelési évben kevésbé megjelenő 

óvodákkal a kapcsolat fejlesztése. 

 

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. 

Köszönöm az óvodák vezetőinek és minden ódapedagógus munkatársnak, dajkáknak az 

óvodák pszichológiai kultúrájának kiépítésében nyújtott segítségét, toleranciáját és türelmét. 

 

Gyula, 2019. Május 29. 
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Gyula Város Egyesített Óvodája Szakmai munkaközösségének 

éves beszámolója a 2018-2019-es nevelési évben 

 

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

köznevelésről1  szóló,71.§ (1) bek. biztosítja: 

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. 

 

Célunk: A gyermeki személyiség tudatos, tervszerű fejlesztése. 

A 2018-19-es nevelési év kiemelt nevelési feladata: Írásmozgás-koordináció képességének 

fejlesztése.  

További feladataink voltak ebben a nevelési évben: 

1. A 2018/19-es nevelési évben előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani a nevelési 

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

Lock Gabriellával, a szakmai team tagokkal, Balatoni Katalinnal, az Így tedd rá! 

Módszertani Program megalkotójával, képzés szervezőjével. 

2. A pedagógiai program beválásának vizsgálata 

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

aktualizálása. 

4. Az óvoda működését meghatározó óvodai dokumentumok érvényességének 

figyelemmel kísérése. 

 

5. Óvodai csoportnaplók vezetésével kapcsolatos teendők koordinálása, segítése, 

ellenőrzése. 

6. Folyamatos kapcsolattartás 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. 

7. Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. Az óvodapedagógus szakmai és 

módszertani kultúrájának fejlesztése. 

 

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

felkészítésének támogatása. 

 

9. Beiskolázási terv elkészítése 

 

10. Vállalt feladatunk: Fejlesztőjáték gyűjtemény elkészítése az írásmozgás képesség 

fejlesztéséhez 

 

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

meghatározása. 
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Megvalósulások: 

 

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

 

Időpont: 2018.10.29. 8.30 óra 

Helyszín: Gyula Város Egyesített Óvodája Mágocsi úti tagintézménye, Gyula, Mágocsi köz 1 

Résztvevők köre: Gyula Város Egyesített Óvodája nevelőtestülete, valamint a pedagógiai 

munkát segítő alkalmazottak.  

Megállapítás: A 2017/18-ban intézményeinkben megvalósult DIFER mérések értékelését 

követően fejlesztendő területként határoztuk meg az írás-mozgás koordináció- és 

mozgáskoordinációs képességek további fejlesztését.  

A 2018-19-es nevelési év kiemelt feladata: Írásmozgás-koordináció képességének 

fejlesztése 

Cél: A gyermeki személyiség tudatos, tervszerű fejlesztése. 

Elméleti- és gyakorlati szakmai ismeretek bővítése. 

 

845-945 Előadás: Írás-mozgáskoordináció fejlesztése óvodás korban 

Előadó: Lendvainé Fazekas Andrea, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

Tagintézménye, fejlesztő pedagógus 

10-12 50 4 helyszínen zajlottak a szakmai team tagok vezetésével a szakmai nap gyakorlati 

bemutatói, a belső tudásmegosztás. 

 

1. sz. helyszín: Nagymozgásfejlesztés/kúszás, mászás, csúszás, állás, futás - 

összegyűjtött fejlesztő játékok által. 

2. sz. helyszín, Pillangó csoport: Az írásmozgás-koordinációs képességek fejlesztése. 

3. sz. helyszín, Maci csoport: Nagymozgásfejlesztés/téri irányok 

4. sz. helyszín: grafomotorikai képességek fejlesztése. 

 

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzése: 

Helyszín: Mágocsi úti Óvoda 

Kezdés időpontja: 10 óra 

Előadást tart: Dragán Zsuzsa pszichológus 

Téma: mentálhigiéné, stresszoldási technikák 

Az előadáson résztvevők köre: dajkák, karbantartók, közfoglalkoztatottak (Czinege Krisztina, 

Szilágyi Mariann, Vasvári Anikó), pedagógiai asszisztensek(Hrabovszki Andrásné, Mártonné 

Csonka Gabriella, Katona Rita), titkársági dolgozók 

 

A szakmai nap zárásaként a vezetőség visszajelzést szeretett volna kapni a nevelési 

értekezlet sikerességéről, ezért a belső tudásmegosztást követően minden résztvevő kolléganő 

anoním módon kitölthetett egy elégedettségmérő kérdőívet a témát illetően.  

Az összegzést követően megállapíthattuk, hogy a program a gyakorlatban hasznosítható 

tudást adott óvodapedagógusaink számára. 

 

 A tavaszi nevelési értekezlet előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. 

 

Résztvevők köre: Intézményvezető, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, 

közfoglalkoztatottak, helyettesítők. A titkárság tagjai: Arató Zoltánné, Szabó Józsefné 

 

Téma:   „Népi játék, néptánc módszertan az óvodában” 

Képzést tartja: „Így tedd rá” módszertani szolgáltató (Tatár Péter) néptánc oktató 
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Időpontja:  2019.04.18.  8,30-16 óra között 

Helye:   Gyula, Vigadó 

Ügyeletes Óvoda: Ewoldt Elíz Óvoda.  

 

Az értekezleten szendvicsebédet, ásványvizet és almát biztosítunk.  

Megjelenés, viselet: kényelmes ruhában, cipőben, mivel sok mozgásos feladat lesz.  

Tatár Péter oktató fog segédanyagokat és könyveket hozni, melyek megvásárolhatók lesznek 

a helyszínen. 

 

A képzés célja az volt, hogy a résztvevők olyan gyakorlati, valamint elméleti tudást 

szerezzenek, melyek a legkorszerűbb pedagógiai elvek mentén illeszkednek az intézmények 

működéséhez, a pedagógusok igényeihez. A tudásbővítés mellett módszertani alapismereteket 

és azonnal használható gyakorlati tudást sajátítsanak el, mely a pedagógus egyéni 

készségeinek és képességeinek megfelelő módon, egyéni sajátosságok szerint, ezáltal 

személyre szabottan jeleníthetők meg és ezzel párhuzamosan kiválóan integrálhatóak a 

mindennapi pedagógiai folyamatokba. A résztvevők az elméleti és gyakorlati oktatás során 

komplex ismereteket szerezhettek ahhoz, hogy minőségi és sikeres foglalkozásokat tudjanak 

tartani, valamint munkájuk során elemekre bontva is alkalmazni tudják a megszerzett tudást. 

 

Dajkák: Csapatépítő tréninget tartanak, Dánielné Méder Ibolya vezetésével 
Téma:  HACCP nyomtatványok kitöltésének megbeszélése, melyik lapra mit írunk. 

  Nyári munka szervezése. 

  Kérdések átbeszélése. 

 

Hely: Találkozás a Gyulai Vár előtt 9 órakor. Közös kerékpározás a Csigakertbe.   

Idő: 9 – 12 óra között. 

Esőnap esetén a program változatlan. A helyszín a Béke Sugárúti Óvoda. 

A dajka nénik is elérték kitűzött céljukat, átbeszélték a HACCP rendszer dokumentálásához 

szükséges nyomtatványok helyes kitöltését, valamint egy kellemes városnéző kisvonatozás 

keretén belül tekinthették meg városunk nevezetességeit. Kötetlen beszélgetés során 

ismerhették meg az adott tagóvodára vonatkozó sajátosságokat, melyek a dajkai munkát 

befolyásolják, esetleg a működést nehezítik. Megállapították, hogy mindannyiuk napi 

munkáját megkönnyítené a tagintézményekben alkalmazott 1-1 takarító személyzet. 

 

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

aktualizálása. 

 
A 2018/19-es nevelési év kezdete előtt figyelembe kellett vennünk a Kormány 137/2018. (VII. 

25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet módosítását, mely rendelet 2018. szeptember 1-jén lépett hatályba. 

Pedagógiai programunkban ezért módosításokat kellett végrehajtani az Óvodai nevelés 

általános feladataiban, az egészséges életmód alakításában, az érzelmi, az erkölcsi és 

értékorientált közösségi nevelés, az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

fejezeteiben, valamint  

Az óvodai élet megszervezésének elvei cím Az óvoda kapcsolatai alcím kiegészült A Kárpát-

medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a 

külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai 

kapcsolatot tart fenn”szövegrésszel. Városunk vezetése, s az intézményvezető törekszik ennek 

kialakítására, s a nyári óvodai gyakorlati képzés keretén belül helyet adunk a Nagyváradi 

Főiskola Pedagógiai Karának hallgatóinak az óvodáinkban történő szakmai ismeretek 

elsajátítására. 

Kiegészítettük Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai Verselés, 

mesélés alcímben, A külső világ tevékeny megismerése alcímben a törvényi változásoknak 

megfelelő szövegrészt. 
Fontos megállapítás a törvényi változásokban, hogy „A hároméves kortól kötelező 

óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki 

személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése”.  

 

4. Az óvoda működését meghatározó óvodai dokumentumok érvényességének 

figyelemmel kísérése. 

 
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja törvényi változásainak alapján aktualizáltuk a 

Helyi Pedagógiai Programunkat, - mely az intézmény alapító okiratához igazodik-, s az 

abban szereplő óvodai arculatokat. Ebben a nevelési évben nem volt szükség a Szervezeti 

Működési Szabályzat és a Házirend átdolgozására, érvényesek a korábban elkészített 

dokumentumok. Elfogadtuk az intézményvezető által készített 2018/19-es nevelési évre szóló 

Munkatervet. Érvényben van az előző évben elkészített 5 éves Továbbképzési tervünk, 

valamint a 2018/19. évi Önértékelési tervünk. 

 

5. Óvodai csoportnaplók vezetésével kapcsolatos teendők koordinálása, segítése, 

ellenőrzése. 

 
A csoportnaplók tartalmi ellenőrzése azt mutatja, hogy óvodapedagógusaink tervező munkái 

komplexek, tartalmaik szakmai nyelvezete megfelelő szintet mutat, melyet napra készen 

vezetnek, s a szakmai ellenőrzéseknek megfelelő szintűek. 

Szúró próba szerű csoportnapló ellenőrzést is végeztem az intézményvezetővel. Összegző 

véleményünket megismertettük az intézmények tagintézmény-vezetőivel, a team tagokkal, ill. 

közvetve az ellenőrzött óvó női párossal. Apróbb hiányosságoktól eltérve megállapítottuk, 

hogy a bevezetett e-napló vezetése napra kész, a megbeszéltek, s a már ismert szempontok 

alapján vannak vezetve. Szakmailag jól felkészült óvodapedagógusok tervezik meg tudatosan 

az általuk nevelt egyének, csoportok fejlesztési céljait. Terveikben megjelennek az éves 

kiemelt nevelési feladat megvalósulásának eszközei, módszerei, differenciált fejlesztő játékai. 
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6. 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 Önértékelési terv által meghatározott 

óvodapedagógusok szakmai ellenőrzéseiben aktívan részt vettem (13 

alkalommal végeztem szakmai ellenőrzést a kijelölt óvodapedagógusoknál). 

 

 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 kiemelt nevelési céljait, feladatait. 

 

7. Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. Az óvodapedagógus szakmai és 

módszertani kultúrájának fejlesztése. 

 

Szakmai segítséget nyújtottam a pedagógiai minősítési eljárásra jelentkezett 8 

kolléganőnek a portfólióírásra való felkészülésben, 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.  

Az Önértékelési tervben kijelölt óvodapedagógusok szakmai ellenőrzéseiben aktívan 

részt vettem, s szakmai megbeszéléseken, segítő szándékú észrevételeimmel 

támogattam az ellenőrzésben részt vevő óvodapedagógusokat. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 
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Gyula Város Egyesített Óvodája  

Difer munkaközösség 2018/2019-es tanévértékelő 

beszámoló  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet 

 

Intézményünk a törvényi szabályozásoknak megfelelően 2017. szeptember 01-én 

megalapította a Difer munkaközösséget. Célunk a minőségközpontú óvodai nevelés 

elvárásrendszerének eleget téve a pedagógiai mérés, értékelés elvégzése.  

 

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 kötelességének eleget tett a Difer programcsomag 

bevezetésével a pedagógiai munkánk eredményessége érdekében. Minden csoport számára 

biztosítva lettek a tárgyi feltételek. Az oktató- nevelő munka eredményessége, fejlesztése 

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

elismert és alkalmazott módszer, mely segítségével munkánkat reálisan értékelhetjük. A 

diagnosztikus értékelési rendszer segíti pedagógusainkat, hogy gyermekeink fejlődési 

szintjéről pontos információval rendelkezzünk, valamint szükség szerint a megfelelő 

területeken erősítsük képességeiket.  

Jelenleg intézményünkben a továbbképzés alól felmentett, illetve az újonnan érkezett 

pedagógusok kivételével mindenki részesült a megfelelő továbbképzésben a fejlődésvizsgáló 

rendszer hatékony használata érdekében. 

 

Személyi feltételek:  

 

Munkaközösség vezető: 

▪ Bota Flóra Tímea, Béke sugárúti Óvoda   

Munkaközösség tagjai:  

▪ Bencze Erika, Ewoldt Elíz Óvoda 

▪ Csóka Piroska, Mágocsi úti Óvoda 

▪ Házsené Megyesi Mária, Máriafalvai Óvoda  

▪ Horváth Ildikó, Bajcsy Zsilinszky úti Óvoda  
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▪ Nagy Aranka, Székhelyintézmény  

▪ Osgyáni Katalin, Gyulavári Óvoda  

▪ Szikszai Zoltánné, Galbácskerti Óvoda  

 

Tárgyi Feltételek:  

 

 A difer méréshez szükséges alap programcsomag minden óvodai csoportban 

megtalálható a bevezetés óta. Az idei tanévben az új gyermekek részére beszerzésre került az 

írásmozgás- koordináció felvételéhez szükséges feladatlap. A több éves eredmények rögzítése 

érdekében célszerű lenne, ha minden munkaközösségi tag rendelkezne egy saját pendrive-al, 

amelyen biztonságosan tárolná az adatokat.  

 

Kapcsolattartás : 

 

 Munkaközösségünk folyamatosan beszámolt az aktualitásokról az Intézményvezető 

felé írásban, e-mailen, telefonon, vagy személyesen szóbeli tájékoztatás során. 

 A számítógépes rendszerben felmerülő kérdések, problémák esetén az Intézményi 

rendszergazda segítségére bármikor számíthattunk, amit ezúton is szeretnék neki külön 

megköszönni. 

 A szakmai munkaközösséggel és a belső ellenőrzési csoporttal folyamatos kapcsolatot 

tartottunk telefonon, e-mailen, személyesen a pedagógusok munkája elősegítése, és az 

ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.  

 

 2018. szeptemberében elkészült az éves munkaterv, mely tartalmazta a 2018/2019-es 

tanévre vonatkozó célokat, feladatokat. 

 

Munkaközösség célja és feladata:  

 

1. Szakmai munkaközösség munkájának segítése az írásmozgás- koordináció 

képességének fejlesztésében.  

2. Önértékelést támogató munkacsoport segítése a látogatások előkészületeiben, 

kiemelt figyelmet fordítva az írásmozgás- koordináció képesség fejlesztésének 

megvalósulására.    

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

segítése.  

4. A mért eredmények alapján a pedagógusok saját gyermekcsoportjukra elkészítik a 

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

tervek elkészítésének segítése.  

5. Mért adatok informatikai felületen való rögzítése. 

6. A korábbi évekhez viszonyított eredmények összehasonlítása, rögzítése. 

7. Év végén összegző eredmények, diagramok elkészítése.  

 

Megvalósult feladataink 

 

1. A Szakmai munkaközösséggel összedolgozva sikerült az elkészült Difer 

játékgyűjtemény használatával a fejlesztéseket beépíteni a mindennapokba. A szakmai 

munkaközösség által ellenőrzött csoportnaplók alapján azt a visszajelzést kaptuk, hogy 

a pedagógusok tudatosan és a célnak megfelelően terveznek a mindennapi 
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tevékenységekkel összhangban. Az írásmozgás- koordinációja mellett a saját 

csoportjuk eredményeire alapozva is fejlesztenek a pedagógusok. A munkacsoportok 

közti sikeres együttműködés építő volt számunkra, hiszen általuk visszajelzést kaptunk 

a tudatos tervezésről. 

  

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

csoport. Szoros együttműködésben álltunk a tanév során. A látogatott pedagógusok 

dokumentációinak előkészítésében segítettük őket. A munkaközösségi tagok segítették 

őket a saját csoportjuk eredményeinek elkészítésében. A látogatás során megfigyelték, 

hogy a difer eredményekkel összhangban dolgoznak-e a pedagógusok és 

megvalósulnak-e a fejlesztések.  

 

3. A tavalyi nevelési évtől eltérően az idén a pedagógusok csak a rövidített és a teljes 

difer mérőeszközt használva mérhették fel a gyerekeket. Ennek oka, hogy az előző 

tanévben használt rövid difer mérőeszköz nem nyújtott mind a 7 részképesség-

területre százalékos eredményt. A munkaközösségi tagok egyhangúan leszavazták a 

használatát, a valós eredmények hiánya miatt.  

Változás történt a mérési időpontokat illetően. Amennyiben a gyermek a 4. 

életévét augusztus 31-ig betöltötte, abban az esetben a mérést el kell végezni az adott 

nevelési évben. Két külön csoportba lettek beosztva a gyermekek az idei nevelési 

évtől.  Azok a gyerekek, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a negyedik életévüket, 

valamint azok, akik 2018. augusztus 31-ig töltik az 5. életévüket, tehát tanköteles korú 

gyermekek. A 4-5 éves korú gyermekek mérését október 31-ig , a tanköteles korú 

gyermekek mérését január 31-ig kellett elvégezni. Az SNI, BTM szakvéleménnyel 

rendelkező gyermekeknél a mérést nem kell elvégezni.  

 A pedagógusok munkájának segítése céljából év közben plusz feladatként 

jelent meg a tagintézményi látogatás. Munkaközösség vezetőként minden 

tagintézménybe ellátogattam és a programcsomaggal kapcsolatban megbeszéltük a 

felmerülő kérdéseket, problémákat. 

 

4. A nevelési év 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 a segítséget kérő 

pedagógusokkal közösen átbeszéltük, megmutattam a fejlesztési tervek elkészítésének 

menetét és logikus felépítésnek módját.  

 

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

számítógépes táblázatokat alkalmazzuk a rögzítés céljából. A pedagógusok számára a 

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 diagramokat. 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 nevelési évben is mérve lettek, így ők már rendelkeztek 
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egy diagrammal. Az új eredmények a régi mellé lettek rögzítve amely jól tükrözi az 

egy év alatt megtett fejlődésüket.  

 

6. A rögzítést követően különböző diagramok elkészítésére nyílt lehetőség.  

 4-5 évesek óvodai átlaga 

 5-6-7 évesek óvodai átlaga  

 országos átlaghoz mért átlagok 

 2012- 2013. születésű gyermekek fejlődési átlaga 

 a 2017/2018. nevelési év 4-5 éveseinek átlaga és a 2018/2019. nevelési év 4-5 

éveseinek átlaga.  

 a 2017/2018. nevelési év 5-6-7 éveseinek átlaga és a 2018/2019. nevelési év 5-

6-7 éveseinek átlaga 

 

7. Az eredmények ismeretében a Szakmai munkaközösség vezetőjével Szilágyi 

Ferencnével javaslatot tettünk az Intézményvezető asszonynak, Dr. Becseiné Lock 

Gabriellának a következő nevelési év kiemelt területére. Az írásmozgás- koordinációja 

mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az elemi számolási készségek tudatosabb 

tervezésére. A továbbképzési lehetőségeket kihasználva a mese terápia is kiemelt 

hangsúlyt kap a tapasztalati következtetés fejlesztésének elérése érdekében.  

A nevelőtestület elfogadta és támogatta a meseterápia és az elemi számolási 

készség fejlesztését, mint kiemelt nevelési feladatot a 2019/2020. 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 nevelési évhez képest. A kiemelt nevelési feladatunk az írásmozgás- 

koordináció fejlesztése volt. Az ez irányba történő pedagógusi továbbképzéseknek és szakmai 

napoknak köszönhetően könnyebben megvalósították a csoportos fejlesztéseket. A 

dokumentációik tükrözik a tudatosabb tervezést.  

 A gyermeki eredmények, illetve a csoportos átlagok elkészítése mindenképp előnyére 

fog válni a pedagógusoknak a mindennapi munkájuk gördülékeny megtervezése érdekében. A 

tagintézményi átlagok a vezetők számára fontos információkat tartalmaznak, mely 

segítségével képet kapnak gyermekeik fejlődéséről. A két tanévben mért eredményekből a 

pedagógusok visszajelzést kapnak a munkájukról, mely mindenképp építő jellegű.  

Értékelésemben nem szeretnék külön kitérni a tagintézmények csoportjainak átlagára, 

vezetőink beszámolójában ez jól nyomon követhető. Az intézményi átlagokat szeretném 

szemléltetni egy táblázaton belül. Megfigyelhető, hogy az országos átlaghoz viszonyítva 

gyermekeink minimális fejlődési eltérést produkáltak a vizsgálat során. Tagintézményi szinten 

eltérőek a fejlesztendő területek, de az intézményi átlagból jól látható, hogy a gyermekeknél 

fejlesztendő terület továbbra is az írásmozgás-koordináció, az elemi számolási készség, illetve 

a tapasztalati következtetés. Óvodában külön nem foglalkozunk az elemi számolás 

fejlesztésével, gyakran a mindennapi tevékenységekbe, környezeti nevelés során fejlesztjük 

ezt a képességet. Tudatosabban kell megterveznünk és minden spontán adódó lehetőséget 

kihasználva kell fejlesztenünk a gyermekek ez irányú készségét. Az iskolában a logikai 

készség, matematikai képesség és az írásmozgás koordinációra fektetik a hangsúlyt az első 

években, amely szinte a gyermek egész életéhez megadja az alapot. A logikai készséghez 

kapcsolódik a tapasztalati következtetések megértése, melyet az óvodai nevelés során a  
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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 
41% 26% 35% 23% 26% 20% 33% 19% 28% 

Beszédhang hallás 80% 89% 88% 82% 71% 84% 55% 58% 76% 

Relációsszókincs 65% 72% 75% 74% 63% 74% 62% 50% 67% 

Elemi számolási 

készség 
43% 43% 61% 44% 39% 42% 40% 40% 44% 

Tapasztalati 

Következtetés 
38% 58% 59% 45% 43% 51% 48% 32% 47% 

Tapasztalati 

összefüggés- 

megértése 

60% 60% 67% 54% 58% 58% 32% 29% 52% 

Szocialitás 68% 64% 67% 70% 65% 63% 52% 59% 64% 

Difer INDEX 56% 59% 65% 57% 52% 56% 46% 41% 55% 
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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 
46% 51% 60% 62% 53% 48% 51% 46% 52% 

Beszédhang hallás 91% 98% 97% 98% 93% 94% 90% 83% 93% 

Relációsszókincs 87% 95% 92% 92% 81% 86% 79% 78% 86% 

Elemi számolási 

készség 
75% 74% 76% 77% 68% 70% 70% 66% 72% 

Tapasztalati 

Következtetés 
72% 88% 82% 92% 73% 75% 64% 60% 76% 

Tapasztalati 

összefüggés- 

megértése 

78% 84% 93% 83% 74% 76% 80% 58% 78% 

Szocialitás 82% 76% 76% 84% 86% 77% 79% 71% 79% 

Difer INDEX 76% 81% 82% 84% 76% 74% 73% 65% 76% 
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Gyula Város Egyesített Óvodája 

Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervezés munkaközösség 

2018/2019-es tanévértékelő beszámoló 

 

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki 

erről nem tud, és megvalósítja.” Albert Einstein 

 

I. Személyi feltételek 

             Munkaközösség vezető: Bajóné Aradszky Anett 

                                                     Béke Sugárúti Óvoda 

                    Munkaközösség tagjai:  

• Bátkai-Oláh Éva, majd helyette Lehoczki Katalin - Gyulavári Óvoda 

• Kása Andrea - 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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II. Tárgyi feltételek 

 

Tárgyi feltételeink továbbra is változatlanok. Tagintézményenként hiányosan állnak 

rendelkezésre a számítógépes eszközök a feladatok ellátására, emiatt az óvodában végzett 

munka kiegészül az otthoni munkával, az egyénileg, otthon használt, saját eszközök 

bevonásával. A beszámolóhoz csatolt képek minősége gyakran kifogásolható, hiszen a 

mobiltelefonokkal végzett fotózás nem éri el a kívánt szintet. Ennek ellenére a kolléganők 

valamennyi programon, rendezvényen megbirkóznak a feladattal.  

Adathordozó eszközökben szintén változatlan a hiányosság. Továbbra is intézményenként egy 

pendrive-ot igényelne az éves gyűjtőmunka, az összesített anyagok tárolása. Ezt évente kétszer, 

az év eleji, s az év végi beszámolóban minden évben írásban rögzítem, évek óta 

eredménytelenül. A saját, különböző hozott pendrive-okat előfordul, hogy az adott laptop fel 

sem ismeri, ilyenkor nehezített és akadályoztatott az adatok átemelése. Legtöbbször - a 

digitalizált fejlődéssel ellentétben - papíron, vagy saját eszközök kiegészítésével történik az 

adattárolás.  

 

III. A munkaközösség kiemelt céljai, feladatai 

 

A munkaközösség tanév eleji éves munkatervében meghatározta a csoport irányelvét jelző 

céljait, feladatait. 

 

Pályázatok: 

A tanév során megtörtént a folyamatos pályázatfigyelés. A választott pályázatok tartalmát a 

munkaközösség áttekintette, megvitatta felhasználhatóságát, majd továbbította az intézmények 

felé. 

A Kormányhivatal pályázatait intézményvezetői kérésre kiemelten kezeltük, a legtöbb óvodát 

sikerült bevonni a kezdeményezésbe.  

Nagyrészt – ahogy az eddigi évek során is – rajzpályázatokban vettek részt a tagóvodák.  

A pályázatfigyelést most is nehezítette, hogy egyes pályázatokat az óvoda előfizetés hiányában 

nem tudott megnyitni.  

 

Rendezvényszervezés: 

Tevékenységeink alapja a városi rendezvények éves terve. Valamennyi programot időrendben 

áttekintünk, s megvitatjuk az óvodák csatlakozásának lehetőségeit. Folyamatos kapcsolatot 

tartunk a szervezőkkel, rendezőkkel. Előre felkészülünk a részvétel, a szereplés és önálló 

szervezés feladataira. Igyekszünk a váratlan eseményekre számolva rugalmasan, hatékonyan és 

gyorsan reagálni, megoldást találni és helytállni.  

Jó gyakorlatok: 

Intézményeinkben, az Egyesített Óvoda tevékenységeiben fellelhető lehetőségek áttekintése, 

értékelése, megvitatása volt a munkaközösség feladata. Ebben az évben jó gyakorlat 

elkészítésére nem került sor. 
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IV. 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 nevelési év kiemelt feladata az írásmozgás-koordináció fejlesztése, melynek elengedhetetlen 

feltétele a nagymozgások fejlesztése. Ehhez hozzájárultak az óvodai sportnapok rendezvényei. 

A finommotorika fejlesztése, valamint a tehetséggondozás összefonódva jelentkezett a 

rajzpályázatokra való felkészülés során. Az aktív munka számos eredményt hozott.  

A polgármesteri hivatal oktatási és kulturális osztályának munkatársaival éves kapcsolatunk 

van a városi rendezvények koordinálása tekintetében.  

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 az évi két alkalomról egy programra csökkent, velük a karácsonyi 

ünnepkör kezdetén tartjuk a kapcsolatot. 

Az idén első alkalommal keresett meg bennünket a gyulai vasútállomás MÁV-csoportjának 

vezetősége, mellyel sikeres együttműködést kezdtünk meg.  

A Víz Világnapja alkalmából állandó partnerünk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság. 

A húsvéti ünnepet megelőző városkép kialakításánál partnerünk a Gyulai Városszépítő és 

Környezetvédő Egyesület. 

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.  

A Gyulavári Óvoda évek óta tartó folyamatos, együttműködésben dolgozik az Együtt 

Gyulaváriért Egyesület képviselőivel. Számos sikeres rendezvény a közös munka eredménye. 

 

V. Pályázatok 

A rajzpályázatokon kívüli egyéb pályázatok: 

- „Boldogságprogram” – Boldog Óvoda cím elnyerése 

- A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiírt „A család és 

a nevelési intézmény” pályázata 

- A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiírt „Tavaszi 

vetélkedősorozat” pályázata 

- A Békés Megyei Kormányhivatal által meghirdetett Világnapok és a parlagfű 

mentesítés köré szervezett 3 fordulós vetélkedősorozat 

- MNP 2019. Lélekmozgató Program Pályázata 

- dm – Nap gyermekei pályázat  

- „Magyarország legszebb konyhakertje” pályázat 
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- „Virágos Gyuláért” pályázat 

- Magyar Parasport nap pályázata 

 

VI. Rendezvények 

 

2018 szeptemberétől 2019 júniusáig az alábbi rendezvényeken jelent meg az Egyesített 

Óvoda:  

 

1. 2018. szeptember 08. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság - családi nap. 

Gyermekprogramjainak szervezésében segítséget nyújtott Bajóné Aradszky Anett, a 

kreatív feladatok lebonyolításában a Mágocsi Óvoda, valamint arcfestésben Bota Flóra 

óvodapedagógus.  

2. 2018. szeptember 20. Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap megrendezése a Béke 

Sugárúti Óvoda szervezésével 

3. 2018. szeptember 27. Vasútmodell Kiállítás Békéscsabán – óvodák részvételével 

4. 2018. október 01. „Boldog óvoda” cím átadó ünnepsége Budapesten – szakmai nap 

(Máriafalvai Óvoda) 

5. 2018. október 05. Aradi Vértanúk Emléknapja, ünnepi koszorúzás Gyulaváriban 

(Gyulavári, Bajcsy Óvoda) 

6. 2018. október 05. Hevesi Imre koncertje a Gyulavári Könyvtárban (Gyulavári Óvoda) 

7. 2018. október 11. Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsor a gyermekek által a 

Napfény Nappali Központban a Bajcsy Óvoda által 

8. 2018. október 27. IV. Halloween-futás – óvodások részvétele a programban, 

óvodapedagógusok aktív részvétele, segítsége a program megvalósításában. Szervező: 

Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület 

9. 2018. október RE-FORMÁLÓ Civil szervezet felhívásaként könyv „elhagyás” akció a 

Márifalvai Óvoda részvételével 

10. 2018. november 07. Erkel születésének évfordulója, Erkel Emlékház meglátogatása 

11. 2018. november 13. Magyar Nyelv Napja, közös szavalás az óvodások részvételével a 

Vigadóban, szülői mesedélután valamennyi tagintézményben 

12. 2018. november 13. Bozsik Intézményi Program – focifesztivál a Városi 

Tornacsarnokban 

13. 2018. november 13. Magyar Nyelv Napja a Gyulavári Könyvtárban – közös versmondás 

a Gyulavári Óvoda által 

14. 2018. november 14. Bozsik Intézményi Program – Ovis Grasroots Fesztivál 

15. 2018. november 16. Európai Mézes Reggeli Program valamennyi óvodában 

16. 2018. november 28. Díjátadó ünnepség a békéscsabai Bonduelle-nél a Máriafalvai 

Óvoda részvételével 

17. 2018. november 29. Szicsek Margit előadásán való részvétel az óvodapedagógusoknak 

18. 2018. december 02. Adventi vásár az óvodák részvételével 

19. 2018. december 03. Óvodás Sportnap a Városi Tornacsarnokban 

20. 2018. december 06. Karácsonyi rajzpályázat díjátadó ünnepsége a Pándy Kálmán 

Kórházban, óvodások műsorával 

21. 2018. december 7-9. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál, a Gyulavári Óvoda 

szereplésével 

Mézeskalács Meseváros építése a Máriafalvai Óvoda részvételével 

22. 2018. december 08. Gyulai Piac és Vásárcsarnok fenyőállítási rendezvénye a Béke 

Sugárúti Óvoda műsorával, a Mágocsi Óvoda részvételével 

23. 2018. december Karácsonyi műsor az Idősek Klubjában a Galbácskerti Óvoda által 
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24. 2018. december Karácsonyi műsor a Magyar Városi Idősek Klubjában a Mágocsi 

Óvoda szereplésével 

25. 2018. december 12.  Karácsonyi fellépés a Napfény Nappali Központban a Bajcsy 

Óvoda által 

26. 2018. december 14. Vasúti fenyőállítás a Béke Sugárúti Óvoda részvételével, műsorával  

27. 2018. december 15. - Paradicsomi lakótelephez vezető, Vécsey és Schweidel utcák 

átadó ünnepsége a Bajcsy Óvoda részvételével 

28. 2018. december 20. Fenyőfa állítás az Erkel-tavon a Máriafalvai Óvoda részvételével 

29. 2019. január 29. DIOO bemutató a Bajcsy Óvoda szervezésében 

30. 2019. február 22. „Könyvmegálló” átadó ünnepsége a Máriafalvai Óvoda rendezésével 

31. 2019. március 04. Óvodás Sportnap a Városi Tornacsarnokban 

32. 2019. március 08. Kárpátmedencei Kortás Versmondó Verseny a Gyulavári Óvoda 

részvételével 

33. 2019. március 11. Közlekedési rajzpályázat díjátadó ünnepsége 

34. 2019. március 14. Március 15 emlékére nemzeti jelképek elhelyezése a Petőfi szobornál, 

valamint emlékünnepség Gyulaváriban a Gyulavári és a Bajcsy Óvoda részvételével 

35. 2019. március 19. Boldogság Világnapi közös éneklés rendezvénye az 5. Számú 

Általános Iskolában 

36. 2019. március 22. Víz Világnapja – kapcsolattartó: Pozsárné Kaczkó Zita szervező: 

KÖVIZIG, Gyula Város Egyesített Óvodája – óvodások műsora 

37. 2019. április 02. „Lila kupa” – ovifoci  

38. 2019. április 09. szavalóverseny a Bay Zoltán Általános iskola és a Gyulavári Könyvtár 

közös szervezésében 

39. 2019. április Húsvéti előkészületek a Gyulai Városszépítő Egyesülettel, városkép 

rendezése az Egyesített Óvoda által, több száz húsvéti gyermekmunka elkészítésével és 

kiállításával 

40. 2018. április 11. Magyar Költészet Napja –szervező: Gyula Város Egyesített Óvodája, 

résztvevő valamennyi óvoda 

41. 2019. április 19. III. Nyuszifutás és tojásvadászat – óvodások részvétele, pedagógusok 

segítsége. Szervező: Csíkos Dániel, futónagykövet 

42. 2019. április 30. LEGO-kiállítás a Kohán Képtárban 

43. 2019. május 6. Óvodás Sportnap a Városi Tornacsarnokban 

44. 2019. május 12. Gyulai Virágok Fesztiválja  szervező: Erkel Ferenc Művelődési 

Központ, óvodások műsora 

45. 2019. május 16. IV. Karácsonyi Ovi Foci Torna – Karácsony János Általános Iskola 

46. 2019. május 17. Nyílt nap a Mentőállomáson – óvodások részvételével 

47. 2019. május Anyák napi műsor a Magyar Városi Idősek Klubjában a Mágocsi Óvoda 

által 

48. 2019. május 18. Kissné Bruder Ilona Képviselő Asszony családi piknikje a paradicsomi 

Gyöngyvirág téren a Bajcsy Óvoda részvételével 

49. 2019. május 17-19. VIII. Gyulavári Kastélynapok - szervező: Együtt Gyulaváriért 

Egyesület – Gyulavári Óvodások műsora 

50. 2019. május 20. A Tűzoltóság alkotói pályázatának díjátadó ünnepsége Békéscsabán 

51. 2019. május 23. Sérült Fiatalok V. Megyei Találkozója – óvodások részvétele 

 

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. 
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A fent említett 51 rendezvényen kívül számos tagintézmény vett részt egyéb, óvodájukat 

érintő önálló programokon, melyekről maguk az óvodák számolnak be éves tevékenységeik 

prezentálásában. 

 

VII. „Jó gyakorlatok” 

 

A tagóvodák ebben a tanévben nem készítettek újabb „jó gyakorlatot”.  

 

VIII. Gyula Város Egyesített Óvodája 2018/2019-es tanévének pályázati összesítője 
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0 

díjazo

tt 

15. 

„Biztonságos 

közlekedés 

gyerekszemm

el” 

Rendőrkapitá

nyság Városi 

Balesetmegel

őzési 

Bizottság 

pályázata 

3 fő 

 

0 díjazott 

13 fő 

 

2 

díjazo

tt 

5 fő 

 

I. díj 

 

1 

külön

díj 

4 fő 

 

0 

díjazo

tt 

8 fő 

 

0 

díjazo

tt 

3 fő 

 

1 

díjazott 

4 fő 

 

0 

díjazot

t 

8 fő 

 

0 

díjazo

tt 

16. 

Nemzetstraté

giai 

Kutatóintézet 

Ünnepi 

rajzpályázata 

    5 fő 

 

0 

díjazo

tt 

2 fő 

 

0 

díjazott 

  

17. Lékó 

Ilona 

rajzpályázat  

 

4 fő 

 

 

13 fő 

 

4 

díjazo

tt, 

1200

0 Ft 

külön

díj 

4 fő 

 

I.díj 

 

1 

külön

díj 

12 fő 

 

1 

díjazo

tt 

1200

0 Ft 

külön

díj 

4 fő 

 

2 

díjazo

tt 

4 fő 

 

1 

díjazott 

 8 fő 

 

1 

külön

díj, 

1200

0 Ft 

érték

ben 

18. Víz 

Világnapi 

kollázs-

pályázat 

3 munka 

 

0 díjazott 

5 

munk

a 

 

 

 

I.díj 

 5 

munk

a 

 

3 

munka 

 

0 

díjazott 

kollek

tív 

munka 

 

10 

munk

a 
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1 

külön

díj 

II., 

III. 

díj 

0 

díjazot

t 

0 

díjazo

tt 

19. „Ilyen az 

én családom” 

rajzpályázat - 

Békéscsaba 

5 fő 

 

0 díjazott 

10 fő 

 

0 

díjazo

tt 

5 fő 

 

0 

díjazo

tt 

 5 fő 

 

0 

díjazo

tt 

5 fő 

 

0 

díjazott 

 8 fő 

 

1 

külön

díj 

20. 

„Somvirág” 

rajzpályázat - 

Balatonfüred 

12 fő 

 

0 díjazott 

 4 fő 

 

I. díj 

  2 fő 

 

0 

díjazott 

  

21. Gyulai 

Virágok 

Fesztiválja 

pályázata: „A 

képzelet 

virága” 

 15 fő 

 

1 

külön

díj 

5 fő 

 

I. díj 

 

1 

külön

díj 

6 fő 

 

0 

díjazo

tt 

4 fő 

 

2 

díjazo

tt 

 

 

1 

csoport 

különdí

j 

 8 fő 

 

1 

díjazo

tt 

23. „Öröm és 

szenvedély„ 

fotó és 

gyermekrajz 

pályázat – 

Mercurius 

Trading Kft.  

  3 fő 

 

0 

díjazo

tt 

     

24. Bonduelle 

Central 

Europe Kft. 

pályázata: „A 

zöldség 

trendi!” 

1 fő 

 

III. díj 

 3 fő 

 

I. díj 

9 fő 

 

0 

díjazo

tt 

6 fő 

 

0 

díjazo

tt 

   

25. Jobb 

Veled a Világ 

Alapítvány 

rajzpályázata 

– Boldogság 

Világnapja 

  4 fő 

 

1 

kiállít

ott 

munk

a 

     

26. Helen 

Doron 

rajzpályázat 

„A kedvenc 

sportom” 

4 fő 

 

0 díjazott 

 5 fő 

 

0 

díjazo

tt 

16 fő 

 

0 

díjazo

tt 

4 fő 

 

1 

díjazo

tt 

  4 fő 

 

0 

díjazo

tt 

27. Virágozz 

és Prosperálj 

alapítvány – 

Hogyan tudsz 

jó példát 

  4 fő 

 

4 

díjazo

tt, 4 

III. 
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mutatni 

pályázata 

helye

zés 

28.Robbita.hu 

pályázata: 

„Mit jelent 

neked a 

húsvét?” 

9 fő 

 

0 díjazott 

 4 fő 

 

0 

díjazo

tt 

     

29. Klauzál 

Gábor 

Budafpk- 

Tétényi M. K. 

– „Melyik a 

kedvenc 

Janikovszky 

Éva meséd?” 

  5 fő 

 

0 

díjazo

tt 

     

30. 

Mesterecset 

pályázat – 

Spórolj az 

állatokért 

  5 fő 

 

0 

díjazo

tt 

     

31. Országos 

Tűzmegelőzé

si Bizottság 

pályázata 

8 fő 

 

0 díjazott 

10 fő 

 

II. díj 

5 fő 

 

3 

díjazo

tt 

    8 fő 

 

0 

díjazo

tt 

32. Happy 

Villege 

Wolffarm- 

„Így látom a 

háztáji 

állatokat” 

   8 fő 

 

0 

díjazo

tt 

 5 fő 

 

0 

díjazott 

  

33. Békés 

Megyei 

Kormányhiva

tal – 

„Farsang”  

9 fő 

 

0 díjazott 

       

34Szimba 

rajzpályázat – 

Generali 

Biztosító 

  

    folya

matba

n 

   

 

IX. Értékelés- összegzés 

Valamennyi óvoda összesen 34  pályázaton vett részt. Ez mindössze 4 pályázattal kevesebb, 

mint az előző nevelési évben, ahol 38 volt a pályázatok száma. 

A tavalyi évben pályázati számban igen alul maradó Máriafalvai Óvoda az idén kiváló munkát 

végzett (77 beküldött pályamunka, 8 első helyezett, 8 egyéb díj, 7 különdíj).  
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Sajnos a tavalyi első helyen végzett Galbácskerti Óvoda viszont lecsúszott az utolsó helyre a 

mindössze 6 pályázatával, s abból is elért egyetlen különdíjával.  

A legtöbb díjazást elnyert óvoda a Béke Sugárúti Óvoda, őket követi szorosan a Máriafalvai 

Óvoda, s a Mágocsi Óvoda, ahol 16 pályázó közül 14 ért el helyezést..  

 

Megnev

ezés 

Székhelyintéz

mény 

Béke 

Sugár

úti 

Óvod

a 

Máriafa

lvai 

Óvoda 

Ewol

dt 

Elíz 

Óvo

da 

Mágo

csi 

Úti 

Óvod

a 

Bajc

sy 

Óvo

da  

Galbács

kerti 

Óvoda 

Gyulav

ári 

Óvoda 

pályázat

ok 

száma 

 

14 13 26 13 16 15 6 12 

díjazotta

k száma 

6 25 23 4 14 8 1 3 

 

 

A rajzpályázatok változatlanul magas arányban vezetik az intézményi pályázatok megoszlását. 

Részvételünk az idei évben is pontosan 25 rajzpályázaton történt, ahogy tavaly, míg egyéb 

pályázatok számadata az idei évben csökkent, az előző évi 13 pályázatról 9-re.   

 

A munkaközösség az év eleji célkitűzéseit mind a pályázatok, mind a rendezvények terén 

megvalósította. A jó gyakorlatok koordinálására kevesebb hangsúlyt fektettünk.  

A pályázatok során további célunk a rajzpályázatokon kívüli, egyéb pályázatok hatékonyabb 

felkutatása és felhasználása a pedagógiai munka megsegítéséhez, színvonalának emeléséhez, 

korszerű fejlődéséhez.  

Valamennyi rendezvényt sikerült megfelelően koordinálnunk. A szervezéseket megelőzően 

ötleteltünk, terveztünk és megvalósítottunk, majd minden esetben értékeltünk.  

A csapatmunka színvonalas eredményeket hozott, ahogy azt külső partnereink is valamennyi 

esetben jelezték.  

A munkaközösség tagjai a város rendezvényein, programjain maradéktalanul részt vettek, 

erősítve a kölcsönös segítő és támogató kapcsolatokat.  

Munkánk során több száz gyermeket, családokat, szülőket mozgattunk meg, hirdetve az 

egységet, a közösségformáló hatást. Kiemelt értékeket képviselve népszerűsítjük továbbra is a 

múlt és jelen hagyományait, a jövő újdonságait, a pozitív hatás, a nevelés rejtett szándékával.  

Tudatos szakmaiság követi nyomon a választott pályázatokat, a megvalósulás folyamatát.  

Újra a számadatok jelzik a munkaközösség hatékony munkáját, az 51 közösségi rendezvény, 

melyeknek száma felül van az intézmények „saját” programjain. Önfeláldozó munkát igényel, 

maximális odafigyelést, helytállást mindig, minden körülmény között.  

A munkaközösség tagjai bizonyították rugalmasságukat, s hogy élen járnak a váratlan 

helyzetek, körülmények megoldásán. 
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Gyula Város Egyesített Óvodájában, negyedik 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  

 

2018. 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: 

 

1-Steigerwald Réka 

 

 

2-Csóka Piroska 

 

 

3-Nagyné Bóné Emma 

 

 

4-Stefanovitsné Csuhai 

Erzsébet 

 

 

5- Deákné Kovács Andrea 

 

 

6-Bátkai-Oláh Éva 

 

 

7- Borbély Éva 

 

 

8- Árgyelán Irén 

 

 

9- Horváthné Sarkadi Ildikó 

 

 

10- Danszki Klára 

 

Intézményvezetői látogatásban  részt 

vevő pedagógusokat látogatók 

névsora: 

 

1.- Nagy Attiláné, Szilágyi Ferencné, 

Makráné Gombkötő Zita 

 

2.- Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Nagy Attiláné,  

 

3.- Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Nagy Attiláné 

 

4- Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Szilágyi Ferencné, 

Gugolyáné Marosán Márta 

 

5.- Dr. Becseiné Lock ,Nagy Attiláné, 

Petrovszki Eszter  

 

6.- Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Szilágyi Ferencné, Dr. Király Éva 

 

7.-Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Szilágyi Ferencné, Bota Flóra 

 

8.- Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Szilágyi Ferencné, Bota Flóra 

 

9.- Nagy Attiláné, Szilágyi Ferencné, 

Gugolyáné Marosán Márta 

 

10.- Nagy Attiláné, Szilágyi Ferencné, 

Bota Flóra 

Látogatás időpontja: 

 

 

 

.2018. október 18. 

 

 

2018.november 6. 

 

 

2018.november 8. 

 

 

2018.november 13. 

 

 

 

2018.november 27. 

 

 

2018. november 29. 

 

 

2018. december 11. 

 

 

2019. január 22.  

 

 

2019. február 19. 

 

 

2019. február 26. 
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11- Somogyi- Csáki Alíz 

 

 

12- Herczeg Dóra 

 

11.- Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Nagy Attiláné,  

 

12.- Dr. Becseiné Lock Gabriella, 

Nagy Attiláné 

2019. március 05. 

 

 

2019. március 19. 

 

 

- 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) 

- 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, köszönhetően a 

munkacsoport tagok tájékozottságának, segítőkészségének, tapasztalatainak. 

 

Pedagógus Önértékelését ebben a nevelési évben 12 pedagógus végezte el és töltötte fel az 

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

a feltöltése. 

 

Vezetői Önértékelését: Intézményvezető Asszony és 4 tagintézmény-vezető végezte el és 

töltötte fel az informatikai felületre.  

 

Intézményi Önértékelést 4 tagintézmény (Törökzugi Óvoda,  Ewoldt Elíz Óvoda, Mágocsi Úti 

Óvoda, Gyulavári 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. Ezeket rögzítették is, ami a későbbiekben fontos lesz, hisz az intézmény ötéves, 

átfogó önértékelésének jegyzőkönyvében meg kell jeleníteni az eredményeket. 
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Annak érdekében, hogy az egységes intézményi önértékelés esetében reálisan meg tudjuk majd 

határozni a pedagógusok kiemelkedő és fejlesztendő területeit, minden tagintézmény 

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 viszont több 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 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 (2015.-2019.) Gyula Város Egyesített Óvodájában 2019.05.31-én,   

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

 

2018/2019 nevelési évben önértékelést végző pedagógusok összesített eredménye %-ban: 95.58 

% .  Ez az eredmény 0.75 % elmaradást mutat az előző évhez képest, de mindemellett jól látszik, 

hogy továbbra is nagyon szép eredményeket érnek el a  pedagógusok! 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés: 

 

 Intézményünkben a 2018-2019-es nevelési évben, több ízben volt Tanfelügyeleti ellenőrzés. 

 
Vezető tanfelügyeleti ellenőrzésre intézményünkből 5 főt jelöltek ki  

- Dr. Becseiné Lock Gabriella – 2018.10.02. (2017/2018 nevelési évben lett kijelölve) 

- Budai Szűcs Éva  – 2019.02.01. 

- Nagy Attiláné - 2019.02.08. 

- Pertrovszki Eszter – 2019. 03.18. 

- Dr. Király Éva – 2019.10.08. 

 

Intézményi tanfelügyeletre, 4 tagintézményt 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Mágocsi Úti Óvoda – 2019.03.12. 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Törökzugi Óvoda – 2019.03.29. 

- Gy.V E.O. Tagintézménye Ewoldt Elíz  Óvoda – 2019.05.16. 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Gyulavári Óvoda – 2019.11.26.  

 

A hatékony munka érdekében több alkalommal tartottunk megbeszélést a munkaközösségi 

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





                      Beszámoló 2019.                        
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Bajcsy -Zsilinszky úti Óvoda 
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Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Bajcsy- Zsilinszky úti Óvoda 

„Szorgos Méhecskék” 

2018-2019 évi beszámolója 

 

 

 

Készítette: Néma Erika Katalin 

Tagintézmény-vezető 

 

 

Gyula, 2019. május 19. 
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”Mindnyájan érezzük, hogy a világ milyen gyorsan - és egyre gyorsabban – változik 

körülöttünk. Akarva – akaratlanul magunk is részesei (okozói, szenvedői, haszonélvezői) 

vagyunk ezeknek a változásoknak, melyek következtében az emberek jellemének, 

képességeinek jelentősége minden eddiginél nagyobb lett. 

Újra kell gondolnunk, milyen viselkedésre van szüksége az egyénnek és a szervezetnek ebben 

a változó világban. „Hatékonyság”, „kompetencia” és „érzelmi intelligencia” – három olyan 

fogalom, amely talán jó kiindulópont lehet a válasz megtalálásához.” 

(Klein Sándor) 
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Bevezetés:  

Tagintézményünk kollektívája tekintetében az év folyamán több változás történt, egy 

óvodapedagógus, Mészáros Katalin közös megegyezéssel távozott az Egyesített Óvodából, így 

az ő státuszára egy óvodapedagógus került felvételre, Izsó Diána személyében, ezáltal át kellett 

gondolni a szervezeti struktúránkat. Azonnali rendkívüli szülői értekezleten tájékoztattuk a 

szülőket a humánerőforrás változásairól, a katica csoport személyi változásairól, 

lehetőségeinkhez mérten a szülői igényeket kielégítve.  

 

A gyermek létszám alakulása tagintézményünkben: 

 

 
csoport 

felvehető 

létszám 

2018. 

október 

01 

2018. 

december 

31 

Ebből 

SNI 

gyermek 

SNI 

plusz 

létszám 

2018/2019 

évre 

jegyzői 

felmentést 

kapott 

dec. 31.-ei 

számított 

létszám 

Bajcsy 

Zsilinszky 

Óvoda 

2 csoport 

50 fő 
43 44 4 7 0 51 

 

Tagintézmény Csoport Létszám Óvodapedagógus Óvodai nevelést segítő 

Bajcsy Zs úti 

Óvoda 
Pillangó 25+2 

Néma Erika  

Mohai Tibor Szilárdné 
Kósa Melinda 

  Katica 19+5 
Izsó Diána   

Horváth Ildikó 
Molnár Éva 

 

A kollektíva közösen jelölte az év reszortfelelőseit, többnyire önként jelentkezéssel. Újra 

felvettük a kapcsolatot a partnerekkel és a különböző szervezetekkel, akikkel megtörtént az 

éves tervek egyeztetése. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Tervezés: 

Tervezésünk alapjául intézményünk minőségelvű működését biztosító dokumentumok 

szolgálnak, melyek a pedagógusminősítési rendszer kialakításához, az intézményi önértékelési 

rendszer bevezetéséhez folyamatosan alkalmazkodnak. Az intézményi önértékelési csoport 

által elkészített belső ellenőrzési tervnek megfelelően történt szakmai látogatás tervezés.  
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Megvalósítás: 

Az éves kiemelt feladatunkat megtervezve, csoportokra osztottuk a 4. életévét betöltött 

gyermekeket és kijelöltük a DIFER mérést végző pedagógusokat. A kiemelt nevelési feladatok 

között azoknak az elvárásoknak a fejlesztendő területei szerepelnek, melyeket a partneri 

visszajelzések alapján kapott intézményünk a minőségi munka javítása érdekében. 

Az éves munkatervben meghatározott célok elérése érdekében havi rendszerességgel tartottunk 

munkatársi értekezletet, ahol konkrét feladatokat határoztunk meg az adott hónap feladatait 

illetően. Több olyan rendezvényt szerveztünk, ahol szülők, nagyszülők betekintést nyerhettek 

mindennapjainkba. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a lakókörnyezetünkben élőkkel, a civil 

szervezetekkel.  

A csoportnaplót folyamatosan módosítjuk az új elvárásoknak megfelelően, melyben, ahogy a 

havi feladatellátásban nyomon követhető a terveink megvalósulása. A 2018/2019-es nevelési 

évben folytattuk a DIOO programot, melyről belső továbbképzést is tartottunk, ahová a legtöbb 

meghívott tagintézmény el is fogadta meghívásunkat. Mindezeknek biztosítottuk a médiában, 

közösségi oldalakon való megjelenését.  

 

Ellenőrzés: 

A tagintézményi ellenőrző- értékelő munka területei: 

1) A gyermekek képességeinek, fejlődésének nyomon követése 

2) A pedagógiai munka megvalósítása intézményi és tagintézményi szinten 

3) Szakmai, hatósági ellenőrzések 

 

A gyermekek képességeinek, fejlődésének ellenőrzése 

 A szabad játék, tevékenységek, rendezvények megfigyelése révén, 

 gyermekekről készült feljegyzésekben,  

 a szükséges fejlesztési tervek meglétében, 

 a szülői tájékoztatást igazoló dokumentumokban, 

 a beiskolázási szakvéleményekben  

 DIFER és Dioo eredményekben nyomon követhető 

A szülők évente két alkalommal aláírásukkal igazolják, hogy tájékoztatást kaptak gyermekük 

aktuális fejlettségéről. 

A vizsgálatok eredményei alapján határoztuk meg a további szakember igényt 

(tehetséggondozás, fejlesztés a Pedagógiai Szakszolgálat további mérései alapján). A 

vizsgálatok szülői beleegyezéssel történtek. 

Az őszi mérések mutatói alapján:  

Fejlesztésre: 4 

Mozgásfejlesztésre: 4 

Logopédiára: 6 
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A szülők igényei szerint: az alábbi tábla bemutatja a tehetségműhelyekben való részvétel 

megoszlását. 

 

 Angol Úszás Ovi-foci Hittan 

Bajcsy Zs. 17 3 15 
Kat. 1 

Ref. 2 

 

Tagintézményi szinten a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 4, melynek száma az előző 

évekhez képest jelentősen magasabb. A mérési eredmények összesítése, elemzése adja az 

alapját, hogy kiszűrjük azokat a gyermekeket, akik tanulási zavarral, súlyosabb fejlődési 

lemaradással küzdenek és fejlesztésre szorulnak. Az így kiszűrt és integrálható speciális 

segítséget igénylő gyermekek fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusai, 

logopédus és gyógytornász látja el. Az SNI (Sajátos nevelési igényű) gyermekeket 

intézményünknél munkaszerződéssel foglalkoztatott óraadó gyógypedagógus fejlesztette heti 2 

órában. Az autista gyermekek száma az egyik csoportban 2 és egy másik gyermek kevert 

specifikus diagnózist kapott. Ezekre a gyermekekre óriási szükség lenne egy autizmusban jártas 

szakemberre, de rendszeres jelzésem és kérésem ellenére nem volt lehetőségünk ilyen 

szakembertől tanulni, segítséget kapni. 

Szeptemberben 6 gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait. A beiratkozók száma 10. Az 

Intézményvezető Asszonnyal történő előzetes egyeztetés után a nyílt napunk alkalmával 6 nem 

körzetes gyermeknek javasoltunk másik tagintézményt, de a beiratkozást követően is további 3 

gyermeket kellett átirányítanunk. 

Szakmai ellenőrzések: 

A nevelési év folyamán két pedagógus szakmai ellenőrzése megtörtént az Intézmény vezetése 

részéről, melynek értékelése a belső ellenőrzési csoport elvárásainak megfelelően zajlott. 

Tagintézményi szintű ellenőrzések: A szakmai munkaközösség által elkészített egységes 

szempontrendszer alapján megtörtént a csoportnaplók formai és tartalmi ellenőrzése, mely 

szerint dicséretes naplóvezetést kapott a pillangó csoport. 

A pedagógus szakmai ellenőrzésben érintettek elvégezték értékelési feladataikat. 

Továbbképzésen 3 pedagógus vett részt tagintézményünkből. 

 

Értékelés: 

 

A pedagógiai programban megfogalmazottak szerint történik a gyermekek fejlődésének 

nyomon követése.  

 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal, minden nevelési évben legalább kétszer 

megtörténik a szülők tájékoztatása, illetve a gyermekek folyamatosan kapnak visszacsatolást 

eredményeikről.  

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Minden tagintézménynek lehetősége volt egy szakmai napot megjelölni csapatépítés céljából a 

nevelési év folyamán. Ezt a tagintézményben március 18-án valósítottuk meg, amikor a 
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Békéscsabai Esély Pedagógiai Központ óvodájába látogattunk el és sok hasznos információhoz 

jutottunk az autista gyermekek integrációja kapcsán. Ezt követően egy tartalmas napot 

tölthettünk együtt a kollektívával.  

 

Az intézmény vezetése és az érintett gyermekek pedagógusa folyamatosan figyelemmel kíséri 

minden gyermek szociális helyzetét. Nevelőtestületünk feladatát, a gyermeki 

személyiségfejlesztést az alábbiakban látja: 

 Hat-hétéves korára az óvodánkban nevelt gyermekek olyan önálló személyiséggé 

fejlődnének, akik testileg – lelkileg kiegyensúlyozottak, nyíltak, őszinték, tetteiket 

vállalók, érdeklődők. Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és 

jártasságok kialakításához, melyek e gyorsan változó világban megfelelő támaszt ad 

gyermekeinknek. Éljen bennük a tudás utáni vágy, az „alkotni akarás”. 

 Tiszteljék a felnőtteket, a gyermekeket, az őket körülvevő világot. 

 Igazodjanak el és biztonsággal mozogjanak közvetlen környezetükben. 

 

Óvodai programunk eredményeként azt szeretnénk megvalósítani, ami mindezt lehetővé teszi, 

s szem előtt tartja, hogy a gyermekkor „igazi, felszabadult és örömteli” legyen. 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. 

 

A nevelési év során megvalósuló személyiségfejlesztő programok: 

 Tankötelezettek szűrése 

 DIFER mérések 

 Hitoktatás beindítása 

 SNI ellátás kezdete 

 Úszásoktatás. 10 alkalom 

 Tűzriadó terv gyakorlása 

 Óvodai fényképezés 

 Művelődési házban szervezett bérletes színházi előadás 

 Adventi készülődés,  

 Városi Adventi vásáron részvétel 

 Lucázás 

 Élményszerző séták 

 Szánkózás, csúszkálás az udvaron, gáton 

 Védőnői tisztasági szűrés 

 Anyák napja 

 Gyermek nap 

 Iskolaérettség vizsgálathoz vizsgálati kérelmek beadása, szülői kérelmek bekérése az 

óvodában maradáshoz az érintett tanköteles korú gyermekeknek. 

 Egyenruhás hét 

 Apák napja 
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A nevelési év során megvalósuló közösségfejlesztő programok: 

 Munkatársi értekezlet 

 Kerítés átadó sajtótájékoztató 

 Szülői értekezlet Aktualitások, rendszeres és fakultatív programok, egyéb bejelentések 

 Autómentes világnap 

 „Nagyi pite party” 

 Zenei világnap 

 Állatok világnapja 

 Gyulavári szoborkertben megemlékezés 

 Őszi nevelési értekezlet 

 A magyar nyelv napja 

 Márton nap 

 Adventi készülődés,  

 „Jön már, itt a Mikulás” Napfény Nappali központ ellátottjaival közösen 

 Kreatív játszóház, adventi vásár 

 „Fenyőünnep immár el jő” 

 Fellépés a Napfény Nappali Központban 

 Szülői értekezlet Aktualitások, rendszeres és fakultatív programok, egyéb bejelentések 

 Farsangi ünnepség az óvodában  

 Nőnapi köszöntés 

 Fellépés a Napfény Nappali Központban 

 Megemlékezés a Petőfi szobornál 

 Víz világnapja 

 Húsvéti készülődés, vásár 

 A költészet napja 

 Fellépés a Napfény Nappali Központban 

 „Egy család, egy növény” 

 A föld napja 

 Anyák napja. 

 Anyák napi ünnepség a Napfény Nappali Központban 

 „Gyulavári napok” 

 Egyenruhás hét 

 Gyermeknap, Család nap 

 MÉH-ÉSZ nap 

 Szülői értekezlet a nagycsoportosok szüleinek 

 Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

 Tanévzáró és ballagás. 

 „Kicsik nagy Olimpiája” 

 Vidám nyári hét 

 Szülői értekezlet a beíratott gyermekek szüleinek 
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A nyár folyamán az óvodánk először lát el ügyeletet két héten keresztül, melynek programjai: 
 

Dínó hét 

Július 15-19 
 

Témaválasztásunk indoklása:  

A dinoszauruszok, mint az állatvilág titokzatos teremtményei már kisgyermekkor óta felkeltik 

az óvodások figyelmét. Korábbi tapasztalataink és megfigyeléseink alapján a mostani 

óvodásaink esetében ez az érdeklődés hatványozottan jelentkezik. Ezt a figyelem felkeltő tényt 

az óvodások komplex nevelésébe hatékonyan be tudjuk építeni. Heti játékaink és 

foglalkozásaink témái teljes mértékben a dínók tematikája köré épül, ezáltal gyermekeink 

fejlesztését hatékonnyá tudjuk tenni. 

 

Előkészületek: 

- Szülők bevonása a tevékenységek sikeres megvalósulása érdekében. Képeskönyvek, kártyák, 

társasjátékok, kedvenc dínó játékok gyűjtése. 

- Eszközök, anyagok beszerzése, helyszínek biztosítása. 

 

Hétfő Július 15 

Téma: Utazás dínóföldre 

Tevékenységek: 

- Beszélgető körök keretében megvitatjuk a heti tevékenységeinket 

- Időgép készítése kartondobozból 

- Ismerkedés a sok millió évvel ezelőtt élő őslényekkel (Képeskönyvek, videók nézése) 

- A dinoszauruszok élete és kipusztulása. A legismertebb dinoszaurusz fajok. 

- Dinoszauruszok csoportosítása: Élőhelyeik, táplálkozásuk… szerint 

- Dínós puzzle készítése nyomtatott képekből 

- Tenyér nyomathagyással dínó készítése 

 

Eszközök: 

Nagyméretű kartondoboz, könyvek, képek, laptop, pendrive, erősítő, dínós puzzle, rajzlapok, 

festékek, ecsetek, ecsettálak,  

 

Kedd Július 16 

Téma: Kihalt állatok nyomában 

Tevékenységek: 

- Dínó csontvázak modellezése fültisztító pálcával 

- Süsü a sárkány (mese részlet) bábozás 

- Dínó dal hallgatása.  https://www.youtube.com/watch?v=Y9kYKALFZGo 

- Nagyméretű memóriajáték dínó képekkel 

- Dínó lábnyom ugróiskola 

Eszközök: 

Színes lapok, fültisztító pálcák, papír síkbábok, laptop, erősítő, pendrive, memóriajáték, dínó 

lábnyom papír sablon, színes kréták, 
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Szerda Július 17 

Téma: Kis régészek lettünk 

Tevékenységek: 

- A csoportban különböző pontokon elrejtett papír csontok megkeresése után közösen állítunk 

össze egy dínó csontvázat 

- dínók párosítása árnyképeikkel 

- Árnyjáték, bábozás kivágott dínó figurákkal – kitalált mesék, történetek eljátszása 

- só-liszt gyurmából készült csontok keresése (egy doboz homokban) ecsettel megtisztítani 

- Dinoszauruszos mozgáskockával játékos feladatok végrehajtása 

- Óriási dinótalpak készítése kartonból 

- Montázsragasztás az összegyűjtött képekből 

Eszközök: 

Papír hengerek, csomagoló papírra rajzolt nagyméretű dínó, cipős doboz, zseblámpa, fekete 

fotókartonból kivágott dínók hurkapálcára rögzítve, ecsetek, homok, só-liszt gyurmából 

készített csontok-leletek, dínós mozgáskocka, kartonlapok, ollók, ragasztók, képek,  

 

Csütörtök Július 18 

Téma: Kísérletezések napja 

Tevékenységek: 

- Kísérletezések vízzel – vízzel feltöltött lufiba elhelyezett gumi dínók, lefagyasztása majd 

felolvasztása: meleg vízzel illetve sóval. Megfigyelések, melyik oldja fel hamarabb a jeget. 

- Vulkán makett készítése 

- Papírmasé dínó tojások készítése 

- Dínó lábnyomok összehasonlítása Kisebb - nagyobb, Keskenyebb-szélesebb fogalmakkal 

való ismerkedés 

- Dínó árnyképek rajzolása  

- Lelaminált dinoszauruszok keresése a homokozóban 

 

Eszközök: 

Lufik, gumi dínók, edények, só, víz, üveg, homok, doboz, kövek, kagylók, liszt, 

szódabikarbóna, ételfesték, ecet, tapétaragasztó, papír, ceruza, laminált képek,  
 

Péntek Július 19 

Téma: Kiállítás szervezése 

Tevékenységek: 

- Csipeszes dinók készítése (Vágás- színezés-ragasztás technikával) 

- Dínós papírfejdíszek készítése (Vágás ás színezés technikával) 

- Dínós memóriakártya játék 

- Otthonról hozott kedvenc dínó figurák elhelyezése élőhelyeik szerint 

- Dínó Tivadar mesék – mozi az oviban  

https://www.youtube.com/watch?v=P0weo63UAh0 

https://www.youtube.com/watch?v=wdB6HL03qMA 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb7HPvV0qPI 

https://www.youtube.com/watch?v=7m7JMIkBipA  
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- Óriás papírmaséval készített dínó tojás (PINATA) összetörése az udvaron  

Eszközök: 

Facsipeszek, dínószínezők, ragasztók, ollók, dínó figurák, folyosón előre elkészített élőhelyeik 

a dínóknak textilanyagokból a föld-víz és a levegő modellezése, TV, pendrive, pattogatott 

kukorica, PINATA – dínó tojás finomságokkal megtöltve. 

 

Királylányok - és lovagok hete 

 

Július 22-26 

 

Témaválasztás indoklása:  
Gyermekeink egyre jobban szeretik azokat a történeteket, melyekben királylányok, vitézek, 

sárkányok kalandjaival ismerkedhetnek meg. A gyermekek életében ez az időszak a 

tündérmesék korszaka, amikor elvarázsolódnak a népmesei legkisebb királylány történetétől, 

szívesen azonosulnak a szépséges királykisasszonyokkal, a fiúk a bátor vitézekkel.  

Előkészületek: 

Ruhák, nagyobb méretű karton dobozok, falfesték, könyvek, fakard, pattogatott kukorica 

beszerzése szülők bevonásával, királylányok és lovagok memóriakártyák, - színezők, - puzzle, 

- labirintus és útkeresős feladatlapok elkészítése 

 

Hétfő: 2019. Július 22. 

 

Téma: Királynők és a lovagok korszaka  

Tevékenységek: 

- Ismeretszerzés, beszélgetés a lovagokról, királyokról - királylányokról:  

 Kik voltak a lovagok? Hogyan éltek? 

 Milyen volt a ruházatuk, milyen felszerelésük volt? 

 Hogyan lettek lovagok? Mi a lovaggá avatás? 

 Mi volt a feladata egy lovagnak? 

 Mit kellett tudniuk?  

 Mi a különbség a királynő és a királylány között? Hol él a király és a királynő?  

 Hogyan öltözködtek? 

- Eszközök készítése: lányoknak korona - fiúknak pajzs, sisak,  

- Lovagi tornák:  

o Tüzes ágyúgolyó (babzsák dobás kosárba) 

o Árokugrás  

o Papír sárkányfej gyűjtögetés  

- „Egyszer egy királyfi” – bábozás vagy a Szabó Gyula által előadott verzió 

https://www.youtube.com/watch?v=17VXBGuVz8g  

 

Eszközök: 
Képek, könyvek, babzsákok, kosár, kötél, nyomtatott sárkányfejek, színes kartonpapírok, 

formalyukasztók, ollók, ragasztók, tűzőgép, Cd- és lejátszó, laptop 
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Kedd: 2019. Július 23. 

 

Téma: Az én váram az én házam 

Tevékenységek: 

- Királyi és sárkányvár elkészítése nagyméretű dobozokból  

- Legyező hajtogatás, díszítés - spatula felhasználással 

- Királylányos és lovagi színezők elkészültével kiállítás szervezés 

- Mese: A királylányok cipői (népmese) 

Vershallgatás: Mentovics Éva: A királylány 

Mentovics Éva: A lovag  

https://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/999-versek-jelmezekhez-mentovics-eva  

- Csillaghúr Együttes: Ha királylány lehetnék  

https://egyszervolt.hu/dal/ha-kiralylany-lehetnek.html  

- Lovagi torna:  

o Bekötött szemmel kihozni a sárkány várából a királylányt) 

o Kelj át a vízen: menj lapról lapra 

o Akadálypálya végig járása 

Eszközök: Karton dobozok, festékek, szivacsok, saját készítésű puzzle, színezők, színes 

ceruzák, formalyukasztó, ragasztók, spatulák, zsineg, csipeszek, kartonlapok, tornaszerek, 

laptop 

 

Szerda: 2019. Július 24. 

 

Téma: 

Tevékenységek: Adj király katonát! 

- Várépítés homokból, csoportszoba építőelemeiből /építés közben matematikai tartalmak 

megbeszélése - forma, méret, szín, darabszám, súly… 

- Ékszer készítése száraztésztából /hosszúság, darabszám…/ 

- Vár barkácsolása WC- papír gurigából,  

- Mese: Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? 

https://meseld.hu/magyar-mesek/matyas-kiraly-mesek-mondak?start=10  

- Hepehupa Királylány dal https://www.youtube.com/watch?v=_EXtZipYXJ8  

- Lovagi torna:  

o Várkastély puzzle kirakása 

o Kötélhúzás /húzd el az ellenfeledet/ 

o Akadálypálya 

Eszközök:  

Csoportszoba építőjátékai, száraztészta, zsineg, WC-papír hengerek, filctollak, zsírkréták, 

puzzle, kötél, laptop 
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Csütörtök: 2019. Július 25. 

 

Téma: Mátyás király udvara  

Tevékenységek: 

Megkezdett eszközök elkészítésének folytatása  

- Memória próba: Különböző mintájú pajzsok párjának megtalálása 

- Feladatlap: segíts a kis királynőnek megtalálni a helyes utat a várhoz, a hercegeket a lovagi 

torna megérdemelt kupájához  

- Vershallgatás: Gazdag Erzsi: Üveggolyó 

- Mese:  

A rózsát nevető királykisasszony / Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 2. kötet  

- Lovagi torna:  

o Találós kérdések 

o A királylány szívéhez vezető kulcs megkeresése 

o Trónfoglalás (székfoglaló játék) 

 

Eszközök:  
Pajzsos memóriakártyák, feladatlapok, ceruzák, papírkulcsok, székek 

 

Péntek: 2019. Július 26. 

 

Téma: Áll a bál 

Tevékenységek: 

- Frizurák készítése – fodrászkodás 

- Királyi lakoma – Terítés /bab, lencse, borsó válogatása – matematikai tartalmak/ 

Milyen állatokból készítettek ételeket? Hova terítettek, milyen edényük volt? Kik szolgáltak 

fel? – Az étkezés illemszabályai 

- A felsorakozott fiúk egyenkénti játékos lovaggá ütése.  

o  Fogadod e hű vitézem, hogy a királyodat, a királylányt és a várat védelmezni 

fogod? 

o  Igen, fogadom! 

o Akkor ezennel lovaggá ütlek! 

- Mozgás 

- Táncmulatság, lakoma  

Eszközök:  
Reneszánsz zenei CD - és lejátszó, fodrász kellékek, bab, lencse, borsó, tálak, kötények, 

asztalok, székek, tányérok, trónszék, palást, fakard, korona, pattogatott kukorica, limonádé. 
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3. Eredmények:  

 

A 4. életévét betöltött gyermekek aktuális fejlettségi szintjének mérése a DIFER mérőeszközzel 

és a DIOO programmal történik Intézményünkben. Ezen eredmények megfelelő irányt 

mutatnak az óvodapedagógusok számára a gyermekek kiemelkedő és fejlesztendő területeiről 

egyaránt. 

A mérések alapján a mért gyermekek írásmozgás koordinációjának fejlettségi szintje 

eredményeiben továbbra sem ugrásszerű a fejlődés. Így ebben a nevelési évben is nagy 

hangsúlyt fektettünk ennek a területnek a fejlesztésére, az alábbi eredményeket értük el 

 

2017-2018-as nevelési év középső csoport: 

 

 

 

Írásmozgás koordináció 20%

Beszédhang hallás 71%

Relációsszókincs 73%

Elemi számolási készség 43%

Tapasztalati Következtetés 57%

Tapasztalati összefüggés- megértése 55%

Szocialitás 67%

Difer INDEX 54%
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Gyermek1 55,25% 

Gyermek2 71,75% 

Gyermek3 40,50% 

Gyermek4 57,50% 

Gyermek5 67,25% 

Gyermek6 49,25% 

Átlag 56,91% 
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Egy heti vonatkozásban játékfajták alapján. 

 

DIOO Digitális Okosjáték Óvodásoknak 
Az iskolaérettség mérésének és fejlesztésének lehetőségei is adottak, hiszen az óvodapedagógus 

akár kész iskolaérettségi tesztsort, akár részterületenként kiválasztott, egyénre szabott 

feladatsorokat rendelhet a gyermekhez a fejlesztőeszközön. 

 Eredményes nevelésünknek, a családokkal való partneri együttműködésnek, a fejlesztéseknek 

és a tehetséggondozásunknak is köszönhetjük eredményeinket. 

Nagy köszönet a havi díjak támogatásáért GYVEO Intézményvezető Asszonynak! 

 

Rajz pályázataink: 

1/ Egészséges Városért Közalapítvány Gyula a Regionális Wellness Egyesület és a Gál Ferenc 

Főiskola Egészség és Szociális Tudományi Kar Szív világnapjára meghirdetett rajzpályázatán, 

4 gyermekünk pályázatával vettünk részt, amelyen 1 gyermek díjazott lett – Második helyezett/ 

Csüllög Réka 

 

2/ Varázslatos ősz rajzpályázat  

Benyújtott pályázat 6 gyermeké, 1 gyermek díjazott – Külön díj /Szakos Zalán 

 

3/ Mézeskalács fesztiválra rajzpályázat – A méhek ajándéka 

Benyújtott pályázat 4 gyermeké 2 gyermek díjazott - /Szakos Zalán, Vaczkó Izabella 

 

4/ Az én karácsonyom 2 gyermekünk pályázatával vettünk részt – nem lett díjazottunk 
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5/ „Rajzolj a földért” – Zöld Válasz Egyesület rajzpályázatára 2 gyermekünk pályamunkáját 

küldtük be. – nem lett díjazottunk 

 

6/ „Biztonságos közlekedés gyerekszemmel.” – Rendőrkapitányság Városi Baleset megelőzési 

Bizottság rajzpályázatára 3 gyermekünk pályamunkáját küldtük be. (Szakos Zalán díjazott lett) 

 

7/ Nemzetstratégiai Kutatóintézet Ünnepi rajzpályázatára 2 gyermekünk rajzát küldtük be. – 

nem lett díjazottunk 

 

8/ Lékó Ilona rajzpályázat – Mit tehetek a környezetem tisztaságáért? – 4 gyermekünk rajzát 

küldtük be. – 1 gyermekünk Karácsonyi Petra díjazott lett 

 

9/ Víz világnapi pályázat- 3 csoportmunkát küldtünk be. / Nem lettünk díjazottak 

 

10/ Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház a Békéscsabai Család és Karrier Pont-tal 

közösen meghirdetett rajzpályázata – Ilyen az én családom 5 gyermekünk pályamunkáját 

küldtük be – nem lett díjazottunk 

 

11/ Balatonfüred Eötvös Loránd Általános Iskola Somvirág rajzpályázatára 2 gyermekünk 

pályamunkáját küldtük be – nem lett díjazottunk 

 

12/ Gyula Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit 

Kft Gyulai virágok fesztiváljához meghirdetett „Képzelet virága” rajzpályázatán a Katica 

csoport külön díjazott lett.  

 

Pályázataink 

 

- MNP 2019 Lélekmozgató Program Pályázaton 50000 ft értékű DECATHLON 

ajándékutalvánnyal díjazottak lettünk 

- Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiírt "A család és 

nevelési intézmény" pályázatára pályáztunk. – Elbírálása folyamatban van. Köszönet 

érte Mohai Tibornénak és Mohai Tibornak! 

 

Rendezvények, amelyeken részt vettünk: 

- Autómentes napunk – Szeptember 21 (Rendőrség által biztosítva volt a szabad 

kerékpározáshoz a gyermekeknek) 

- Aradi Vértanúk emléknapja – Koszorúzás Gyulaváriban – Október.5. 

- Napfény Nappali központban – Idősek napja alkalmából szereplés - Október. 11. 

- Magyar nyelv napja alkalmából szülői mesedélután – November. 13. 

- Bozsik Intézményi Program – Ovis Grasroots Fesztivál a legnagyobbakkal – November.14. 

- Részvétel a Városi Adventi vásáron – December.02. 

- Napfény Nappali Központban karácsonyi műsor előadása – December.12. 

- Paradicsomi lakótelephez vezető, Vécsey és Schweidel utcák átadó ünnepsége - December.15.   

- DIOO bemutató szülőknek és a többi tagintézménynek – Január.29. 
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- Március 15-ei ünnepség Gyulaváriban – Március.14. 

- Városi Víz világnapi rendezvényen való részvétel. 

- Víz világnapja alkalmából a Duzzasztónál a Gátőr által tartott bemutató - Március.29. 

- Lila Kupa – Április. 3. 

- Költészet Napja – Április 11. 

- Legó kiállítás - Kohán Képtárban – Április.30. 

- Magyar Madártani Egyesület helyi csoport munkatársai tevékenységének bemutatása. 

Madárgyűrűzés. – Május. 

- Gyulai Virágok Fesztiválján való táncos fellépés – Május.12. 

- Ovi Foci Torna 3.- Május.16. 

- Mentőállomásra látogatás – Május.17. 

- Kissné Bruder Ilona Képviselő Asszony Május 18-án (szombaton) délelőtt 10 órától tartandó 

családi piknikje a paradicsomi Gyöngyvirág téren. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés 

 

Elsődlegesnek tekintjük a családokkal való szoros, bizalmon alapuló együttműködést. 

Nevelőmunkánk alapját a személyes kötődésen nyugvó gyermek-óvónő kapcsolat adja, 

kiegészítve a gyermekek egymás közötti kapcsolatainak erősítésével. Évek óta nagy hangsúlyt 

fektetünk a közösségi nevelésre, eleinte csak a saját csoporthoz való kötődés kialakításával, 

később a közös óvodai programokon keresztül a nagyobb közösséghez való tartozás érzésének 

erősítésével. A városi rendezvényeken való megjelenés során egy még nagyobb közösségbe 

való tartozás érzésébe is belekóstolhattak a gyerekek.  

Intézményen belül, kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, telefonos egyeztetés, írásos 

online tájékoztatás, értekezletek, tagintézmény ellenőrzés, írásos beszámolók. 

A tagintézmény-vezető részt vesz a havi rendszerességgel megtartott vezetőségi értekezleteken, 

ez alkalommal beszámol a tagintézményben folyó munkáról. 

A nevelési év folyamán mindenki igyekezett a vállalt feladatait teljesíteni és tudása legjavát 

adni. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Nagyon fontosnak tartjuk a személyes kapcsolattartást valamennyi partnerrel. Rendszeres 

kapcsolatot tartunk a lakókörnyezetben élőkkel, a Csemeteház Bölcsödével és a Bay Zoltán 

Általános Iskolával, a Védőnői szolgálattal, a BMPSZ Gyulai Tagintézményével, annak 

szakembereivel és a Fenntartóval, ezen belül is a Képviselő Asszonnyal. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

2016-ban egy teljes felújítás során új gyermekmosdóval és egy iroda helyiséggel gazdagodtunk, 

így mára mindkét csoportszoba önálló mosdó helyiséggel rendelkezik. Az épület teljes 

tetőszerkezet cseréje, a külső homlokzat hőszigetelése, új fűtésrendszer és a nyílászárók cseréje 

mellett a környéken egyedülálló szellőztető rendszer biztosítja a friss levegőt az épületben. 



                      Beszámoló 2019.                        

6. melléklet 

Bajcsy -Zsilinszky úti Óvoda 
5700 Gyula, Bajcsy- Zs. u. 24 
:639-593   06-30-229-1547 

bajcsyzsovi@gyulaovoda.hu 

18 

Mozgáskorlátozott feljáró új térburkolattal ellátva teszi könnyen megközelíthetővé és 

esztétikusabbá az épületet és környezetét. 

Tágas, napfényes, esztétikusan berendezett csoportszobáink ideális környezetet biztosítanak 

gyermekeink számára az optimális fejlődéshez. Rendelkezünk tornaszobával és 

fejlesztőszobával, melynek részleges felújítása 2018-ban történt. A képviselőtestület a 

Gyulaablak árajánlatát elfogadta, így a nyár folyamán megtörténik a tornaterem nyílászáróinak 

cseréje szúnyoghálóval ellátva, valamint a főépület hátsó bejáratának szúnyoghálós ajtaja is 

beépítésre kerül. Mindezt a körzeti képviselőnk jóvoltából, aki a további felújítási 

munkálatokban is segítségéről biztosított, a mosdó, valamint a tetőszerkezet felújítása 

tekintetében is. Nagyon köszönjük Kiss Tamásné Képviselő Asszonynak! 

Árnyas, nagy udvarunk megfelelő mozgásteret biztosít gyermekeink számára változatos 

mozgásigényük kielégítésére, melynek eszközeit folyamatosan bővítjük, ebben segítséget nyújt 

a Körzeti Képviselőnk, a szülői munkaközösség, az óvodánkat támogató „Újvári Ovisokért” 

Alapítvány, valamint folyamatosan élünk a pályázati lehetőségekkel. Az óvoda udvarának és 

udvari berendezéseinek korszerűsítése a következő időszak feladata, hiszen a főépület és a 

tornaterem épületének megújulása után a cél ez. 

Tagintézményünk karbantartási munkálatait heti két alkalommal (kedd és csütörtök) 

karbantartó látja el. 

 

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 intézményünk Pedagógiai Programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott Óvodai nevelés Országos Alapprogramban foglaltakkal. A pedagógiai program a 

jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos 

nevelési--oktatási feladatait, céljait. Intézményünk stratégiai céljainak megvalósulását 

folyamatosan nyomon követjük, értékeljük, napi gyakorlatunkban jelen van a folyamatos 

tájékozódás, elvárásoknak való megfelelés. 

Az egész nevelési év során törekedtünk nevelőmunkánk színvonalának növelésére, annak 

elősegítésére, hogy minden ránk bízott gyermek magas színvonalú nevelésben -oktatásban 

részesüljön. Fontos törekvésünk, hogy a kezdeti lemaradás ne vezethessen később súlyos 

kudarcokhoz. 

Valamennyi továbbképzésünk összhangban áll ezen törekvésekkel. Folyamatosan figyelemmel 

kísérem a képzési lehetőségeket, és lehetőség szerint támogatom és biztosítom a kollégáim 

bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy naprakész 

pedagógiai ismeretekkel rendelkezzünk, szakmai munkánk megújuljon. 

 

 

 

 





7. melléklet 

  GYVEÓ Tagintézménye Béke Sugárúti Óvoda 
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 „Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség 

megismerésének igénye, csak a kibontakoztatását kell segíteni.” 

(Maria Montessori) 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Béke Sugárúti Óvoda 

2018/19 nevelési év beszámolója 

 

A 2018-2019-es nevelési év kiemelt nevelési feladata volt az  

Írás-mozgás koordinációs képességek 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. 
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 Csoportnaplóink tartalmát számítógépen rögzítjük, melynek vezetése 1-2 

óvodapedagógusnak nehézséget okozott számítógépes ismeretei hiányában, de a 

gyakorlottabbak segítették írásos dokumentumaik elkészítésében. 

 Támogattam volna ez irányú továbbképzésen való részvételüket, azonban jelenlegi 

magánéleti problémáik miatt most nem tudtak időt szánni a továbbképzésre.  

 Kollektívánk tagjai jól felkészült óvodapedagógusok, többnyire jellemző, hogy nem 

okozott nehézséget számukra a szakszerű nyelvhasználat 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 terv szerint végeztem el a csoportokban 

folyó pedagógiai szakmai ellenőrzést. Ebben a nevelési évben 9 óvodapedagógus 

tagintézmény-vezetői látogatása történt meg, egyben 3 kolléganő az Önértékelési 

tervben ez évre ellenőrzésre kijelölt személy is volt. 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 az Útmutató mintavázlatai alapján  készítették el nagy 

alapossággal óvodapedagógusaink. 

 2018. márciusában 3 óvodapedagógusunk jelentkezett Pedagógus minősítési 

eljárásra. 

Bajóné Aradszky Anett Innovátor Mesteri célfokozat eléréséért védte meg 

mesterprogramját, Kónyáné Husvéth Katalin Ped.II. minősítési célfokozat eléréséért 

minősült. Mindkét esetben sikeresen zárult a minősítés, így 2020. 01.01-től már a 

pedagógiai előmeneteli rendszerben a magasabb kategóriában folytathatják szakmai 

munkájukat. Képíró Lászlóné az őszi kirendelési időszakban minősül a Ped.II.-es 

minősítési célfokozat eléréséért. 

2019. márciusában Borbély Éva óvodapedagógus adta be jelentkezését a jövő évi 

minősülés céljából. 

 

 

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 

fejlesztéséhez a Pedagógiai Szakszolgálat speciális szakembereinek segítségét vettük 

igénybe, akikkel folyamatosan konzultáltunk a változásokról, 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 Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásai a következők voltak: 

o diszlexia prevenció felzárkóztató foglalkozások 

o logopédiai fejlesztés 

o mozgásfejlesztés 

o gyógytorna 
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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. Közösségformáló hatásúak a táncok 

is, miközben az egyéni képességek is kibontakozhatnak, fejlődhet 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 helyszínt a 

Béke Sugárúti Óvoda adott 

 Béke Sugárúti óvodássá avató ünnepség 

 Bozsik ovi-foci program 

 Modern tánc 

 Népi tánc 

 Magyar népmese napja 

 Az állatok világnapja alkalmából élményszerző séta az akvarisztikai boltba, 

ill. kirándulás egy tanyára  

 A festészet napja- rajzpályázat és kiállítás a helyi Művelődési Házban 

 A Lelki egészség világnapja alkalmából, valamint a Halloween kiállítás 

megtekintésére látogatás a partner iskola rendezvényeire 

 úszás oktatás a Várfürdőben 

 Gyermek színházi előadások 

 Napsugár Bábszínházi előadások Békéscsabán 

 Kacagó Bábszínház- alkalmankénti előadások 

 Egészség nevelési napok/ 2 havonta 

 „Lucázás” az óvodában 

 adventi gyertya gyújtó ünnepség- nyílt 

  Mikulás ünnepség - nyílt 

 fenyőfa állítás a Vasútállomáson, s a piacon 

 Karácsony 

 Farsang, kisze-báb égetés – nyílt 

 Víz világnapi városi rendezvényen való fellépés, részvétel  

 A Költészet napi városi közös versmondáson részvétel 

 „Gergely-járás”- az Implom iskola diákjai jönnek hozzánk „toborozni” 

 húsvéti tojáskeresés az udvaron 

 „Fuss a sérült gyermekekért!” 

 „Nyuszi futás!” 

 Közlekedési hét megrendezése/”Szelíd motorosok” felvonulás a 

legkisebbeknek 

 nyílt nap a leendő óvodásainknak 
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 Élményszerző kirándulás a Föld napja alkalmából a Szabadkígyósi 

kastélyparkba 

 Ovis sportnap városi rendezvényen való részvétel 

 Karácsonyis Ovi Foci torna 

 anyák napja a csoportokban 

 búcsúzás az óvodától 

 évzárók, ballagások 

 Részvétel a Sérült fiatalok V. találkozóján 

 Élményszerző séta a Mentő állomásra 

 Gyermeknapi családi nap /Óvodai alapítványi rendezvény 

Dolgozói közösséget fejlesztő programjaink voltak: 

o Sólyom Andrea metamorphoses alkotó-fejlesztő meseterapeuta előadása 

o Nyáregyházi Napsugár Óvoda, Ökovi falu megtekintése- csapatépítő nap 

o Őszi és tavaszi nevelési napok 

 

3.Eredmények 

 

 DIFER eredmények: 4-5 évesek  

Írásmozgás koordináció 

           

26% 

Beszédhang hallás 92% 

Relációsszókincs 76% 

Elemi számolási készség 55% 

Tapasztalati Következtetés 68% 

Tapasztalati összefüggés- 

megértése 66% 

Szocialitás 67% 

Difer INDEX 59% 

 

5-6 évesek 

Írásmozgás koordináció 37% 

Beszédhang hallás 92% 

Relációsszókincs  82% 

Elemi számolási készség  63% 

Tapasztalati Következtetés 68% 

Tapasztalati összefüggés- 

megértése 67% 

Szocialitás 71% 

Difer INDEX  

 68% 
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6-7 évesek 

Írásmozgás koordináció 52% 

Beszédhang hallás 100% 

Relációsszókincs  85% 

Elemi számolási készség  70% 

Tapasztalati Következtetés 75% 

Tapasztalati összefüggés- 

megértése 82% 

Szocialitás 83% 

Difer INDEX  76% 

A mérések eredményéről a szülőket fogadóóra keretében tájékoztattuk évente kétszer. 

 

 Kollektívánk is hozzájárult az intézményi szinten elkészített,- a szakmai 

munkaközösség által javasolt-, írás-mozgás koordináció fejlesztésére szolgáló 

játékgyűjtemény kiadásához. 

 

 A szakmai munkaközösség éves célja és a hozzá kapcsolódó feladatok a szakmai 

igényességnek köszönhetően a gyermeki tevékenységekben vissza tükröződtek, sok-

sok óvodásunk volt sikeres, díjazott az ez évben indított rajzpályázatokon. 

 

 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 Közlekedési-parkjában rendeztünk 

meg a város óvodásai és a partner intézményünkbe járó gyermekek számára.  

A rendezvényt 918000 Ft-al támogatta így Gyula város Önkormányzata. 

 

 Ebben az évben az önkormányzattól, valamint a körzet képviselőjétől, Kónya Istvántól 

kapott anyagi támogatással kivágták az óvoda előkertjéből az ős tiszafákat,- melyek 

tűlevelei, bogyói mérgező hatásúak voltak a gyermekek számára,- s helyette 3 db 

ginko biloba fát ültettünk el a gyermekekkel, az intézmény-vezetővel és a körzeti 

képviselővel közösen. 

 

 Az óvoda szülői közössége és a dolgozói által készített adventi ajándékok az adventi- 

vásár bevételét gyarapították, melyből újabb mobil mozgásos eszközöket kívánunk 

vásárolni 106000 Ft értékben.  

 Karácsonyi ajándékokat vásároltunk 100000 Ft értékben a csoportoknak a 2017-es 

nevelési év SzJA  1 %-ából. 

 Kb. 60000 Ft támogatást nyújtott a Kéz a kézben a gyermekekért Óvodai 

Alapítványunk az induló kiscsoportosok csoportszobájának esztétikus kialakításához. 

 

 A „Kéz a kézben a gyermekekért” Óvodai Alapítvány anyagi támogatásából számos 

fejlesztőjátékkal, mese- és szakkönyvvel, mozgásos eszközökkel, tárgyi eszközökkel 

(szőnyegek, kosarak, viaszos vásznak, törölközők, bútorok felújítása, irodaszerek, 

elhasználódott eszközök pótlása, konferencia székek, csoportonként játékeszközök, 

homokozó játékok) gazdagodtunk, megközelítően 500000 Ft értékben. 
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 Alapítványunk NEA UN 19 összevont működési és szakmai nyertes pályázatával 

500000 Ft összeggel támogatta óvodánk Egészség nevelési programját, működési 

költségeit. 

 Jó partneri kapcsolatot tartunk fenn a médiákkal, az éves kiemelt eseményeinkről 

folyamatosan tudósítottak, így jó hírnevünket erősítettük a szülők és hozzátartozóik, 

valamint az óvodánk iránt érdeklődők körében.  

 Eredményként tekintünk az óvodánkba beiratkozott új gyermekek létszámára is. 

 Eredmény az óvodapedagógusok ellenőrző, önellenőrző, értékelő, önértékelő 

képességének fejlődése. 

 Nagy hangsúlyt fektettünk ebben az évben is a 8 pedagóguskompetencia és az 

azokban megjelenő 62 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 szülők, az intézmény-vezető, a körzeti képviselő, a 

nagycsoportos óvodásaink és dolgozóink részvételére a TE SZEDD! mozgalomban 

való aktivitásuk miatt. 

 

 Aktív résztvevői voltunk a városunkban  óvodáskorúaknak kiírt 10 rajzpályázatnak. 

Egyénenként sok-sok apró ajándéknak örülhettek a pályázatban résztvevő 

gyermekek, de a Lékó Ilona emléknapi rajzversenyen 12000 Ft összeget 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. 15 gyermek vett részt ebben az évben az ovi-

fociban. 

 

 Ebben az évben is éltek a kolléganők a továbbképzési, önképzési lehetőségekkel szakmai 

ismereteik megújítása érdekében. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

 Intézményünkben a kommunikáció jellemző formái, eszközei: 

- személyes  

- papíralapú 

- értekezlet 

- telefon 

- email  

 Ebben a nevelési évben két új kolléganő érkezett a kollektívába,- a tagintézmény-

vezető és egy dajka néni -, s a „régi kollégák” szívesen fogadták az „újakat”, 

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 érdekében. 

 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 
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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.  

 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. Három 

team vezetője is óvodánk kollektívájából került ki a szakmailag kiválóan felkészült   

óvodapedagógusaink közül.  

 Szakmai munkaközösség vezetője: Szilágyi Ferencné 

 Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervező munkaközösség vezetője: Bajóné     

Aradszky Anett, 

 DIFER munkaközösség vezetője: Bota Flóra 

 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. 

 

 Vezetői értekezletek: 

 

 Havonta 1 alkalommal, illetve szükségszerűen, az aktualitásoknak megfelelően 

találkoztunk, ahol az intézmény-vezető tájékoztatást nyújtott az aktuális és 

elkövetkezendő feladatokról, ill. minden tagintézmény- vezető beszámolt az előző 

havi eseményeiről a munkaterve alapján. 

 Dr. Becseiné Lock Gabriella támogató szakmai és emberi hozzá állásával  

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 
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 ÁNTSZ 

 Védőnői hálózat 

 Pándy Kálmán Megyei Központi Kórház  

 Szent István Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara – Gyula 

 Pedagógiai Szakszolgálat  

 Gyulai Hírlap, Gyula Televízió 

 

Egyéb  partnereink voltak ebben az évben: 

 

 Sólyom Andrea metamorphoses alkotó-fejlesztő meseterapeuta  

 Nyáregyházi Napsugár Óvoda, Ökovi falu - Kovácsné Maszel Anna intézmény-vezető 

 OLIFU Kft- Villányi Tivadar ügyvezető 

 Kórház/Gyermekosztály- „Gyógyvarázs” mesemondás kapcsán 

 Implom József Általános Iskola és Sportiskola 

 Katolikus és Református Egyház 

 Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium 

 Harruckern János Közoktatási Intézmény 

 Prohászka  Zsolt Sportcsarnok 

 

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 125 114 1 22,8 91,2 % 

 

A gyermeklétszám mutatói a nevelési év folyamán 

Csoport 2018.okt.1-én 2019.május 31-

én 

Eltérés 

Engedélyezett 

létszám 

Tényleges 

létszám 

Tényleges 

létszám 

Őzike 25 25 25 0 

Cica 25 25 25 0 (1 elment, 1 

jött) 

Nyuszi 25 18 18 0 

Mókus 25 25 24 1 

Micimackó 25 21+1 SNI 21+1 SNI 0 

összesen 125 115 114 1 

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 18 18 17 1 (pszichés 

éretlenség 

miatt) 

1 

2. Micimackó 21+1 SNI 21+1 SNI 5 +1 SNI 17 

3. Őzike 25 16 13 3(szülői 

kérelem 

miatt) 

13 

4. Cica 25 0 0 0 25 

5. Mókus 24 0 0 0 24 

összes:  114 56 35 5 80 

 

Óvodapedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 

létszámának alakulása 2018/19-ben 

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: 

1 fő 

Minősítési eljárás : Ped.II. fokozatot 

elérte: 

Minősítési eljárása őszi kirendelésű: 

4 fő 

 

1 fő 

Mester fokozatot elérte, szakértő: 

Innovátori mester minősítési 

eljárásban vett részt: 

1 fő 

1fő 

 

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 2018/19-ben: 

 

Közvetlenül érintettek köre 

Önértékelés az intézmény éves 

önértékelési terve szerint 

3 fő 

Minősítési eljárás, Ped.II. 

fokozatot megcélzó: 

2 fő 

Minősítési eljárás, Mester 

fokozatot megcélzó: 

1 fő 
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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. 

Rugalmas munkaszervezéssel és rövid ideig tartó helyettesítéssel oldottuk meg a hosszasan 

táppénzen lévő dajka néni 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, szúnyogháló kellene 

mindkettőre.1 db radiátor felszerelése sokat segítene a konyha hideg időszakban történő 

használatán. 
 

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  3 óvodapedagógus vett részt. 

 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  
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Nyári ügyeleti programterv 

 

 

július 29. 

hétfő 

július 30. 

kedd 

július 31. 

szerda 

augusztus 01. 

csütörtök 

augusztus 02. 

péntek 

 

Téma:  
Vöröskereszt 

bemutatója     

 

felelős:Szilágyi 

Ferencné 

Danszki Klára 

 

Téma:  
Mezítlábas 

ösvény 

 

 

 

Téma:  
Mozgás napja 

 

 

 

Téma:  

ÖKO játszóház 

 

 

 

Téma:  
A kísérletezés 

napja 

 

augusztus 05. 

hétfő 

augusztus 06. 

kedd 

augusztus 07. 

szerda 

augusztus 08. 

csütörtök 

augusztus 09. 

péntek 

 

Téma:  

Meseház 

 

felelős: 

Kónyáné 

H.Katalin 

Árgyelán Irén 

 

 

Téma:  

Néptánc, népi 

gyermekjátékok  

 

 

 

Téma:  
Közlekedési nap 

 

 

 

 

Téma:  
Az egészség 

napja 

 

 

 

 

Téma:  

Vizes játékok 

 

 

 

A programok ajánlások az ügyeleti időszakra, mert az ügyeleti idő alatt zömében más 

óvodából érkező óvodapedagógusok dolgoznak. Munkájukat segítik a Béke Sugárúti Óvoda 

dolgozói. 

 

július 29. 

 

Téma: A Vöröskereszt bemutatója 

 

Tevékenységek: 

1. Elsősegélynyújtás és baleset-szimuláció 

2. segítségnyújtás igényének erősítése, az óvodások bevezetése az elsősegélynyújtásba 

3. a lehetséges veszélyforrások felismerése, balesetesetén követendő magatartása a 

gyermekeknek 

4. a leggyakoribb sérülések okainak és következményeinek szemléltetése 

5. a sokféleség tiszteletének megélése  

6. a vörös kereszt szimbólum megismertetése, felismerése 

 

Eszközök: 

 

1. Plédek, padok a gyermekek számára 

2. helyiségek berendezése, hely biztosítása előzetes egyeztetés szerint 
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július 30. 

 

Téma: Mezítlábas ösvény 

 

Előzmények: A gyermekekkel a délelőtt folyamán, udvari játék közben kavicsokat, 

fenyőtobozt, háncsot, fa rudakat, gyűjtünk.  

 

Tevékenységek:   

1. Az udvar területén a gyermekekkel közösen akadálypálya építése, amelyen a 

gyermekeknek mezítláb kell végig menniük. 

2. Az akadálypályán különböző anyagok, eszközök lesznek elhelyezve a földön: kötél, 

gumiszőnyeg, rácsos létra, különböző méretű kavicsok, homok, háncs, fenyőtoboz, 

gyékény, fa rudak, víz, beton és természetesen a fű.  

3. A pálya kör alakzatban lesz elhelyezve, így a gyermekek többször egymás után is 

végigmehetnek.  

Az eszközöket az udvaron előző nap előkészítem, hogy a gyermekekkel meg tudjuk keresni 

és, hogy a pálya felállítása gyorsan zökkenőmentesen menjen.  

 

Eszközök:  

                Kötél, gumiszőnyeg, rácsos létra, különböző méretű kavicsok, homok, háncs, 

fenyőtoboz, gyékény, fa rudak, víz. 

 

július 31. 

 

Téma: A mozgás napja – Ismerkedés T-vitaminnal, a Vitamintornával 

 

Tevékenységek: Zenés, játékos mozgás a Vitamintorna anyagából 

1. Ujjtorna – hangszerek elmutogatása (zongora, furulya, …, „tésztagyúrás”, ablaktörlő, 

… ) 

2. Gerinctorna – helyes testtartás „Házikó-pince” 

3. Ki az a T-vitamin. Mire jó a vitamintorna Interaktív beszélgetés a gyerekekkel. 

 

Eszközök: 

1. erősítő 

2. CD lejátszó 

3. Vitamintorna zeneanyaga 

 

augusztus 01.  

 

Téma: ÖKO játszóház 

 

Tevékenységek: Élményösvényen séta, torna. 

1. Az érzékek kertjének megtekintése, gyógynövényekkel való ismerkedés, teázás  

2. Komposztáló megtekintése, komposzt vizsgálat nagyítóval, mikroszkóppal 

3. Bogárhotel, milyen állatok húzódnak meg itt, mikor? Kertünk madarai, madáritató, 

fürdető. 

4. A 4 témáról szóló lapozgatók megnézése, megbeszélése. 

5. Szelektív hulladékgyűjtés – csapatjáték (A játékban a "szennyezett" alapterületen 

mindenféle szemét van elszórva. A feladat szelektíven megtisztítani a területet úgy, 
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hogy a hulladékok a megfelelő színnel jelzett gyűjtőbe kerüljenek alapanyaguk 

szerint!) 

6. Szorgos szortírozás: A hulladékokat el kell juttatni a gyűjtőkig zsákban futva, 

pókmászásban, bekötött szemmel, fakanálon, … 

7. Társasjátékok, színezők a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés 

témakörében. 

 

Eszközök: 

1. Gyógynövényes kert, komposztáló, bogárhotel, madáretető-itató 

2. Gyógynövények teázáshoz 

3. Nagyítók, mikroszkóp 

4. Könyvek, lapozgatók 

5. Környezetvédelmi társasjáték, Kukatündér társasjáték, színező 

6. „Szemét” – pet palack, papír, fém, konyhai hulladék 

 

augusztus 02. 

 

Téma: A kísérletezés napja (Forrás: http://www.chemgeneration.com/hu/chainreaction/fizika-

es-kemia-kiserletek.html)) 

Tevékenységek: 

1. Tömegváltozás: szivacs a mérlegen 

2. Golyócsúszda 

3. Spatula katapult 

4. Pezsgőtabletta rakéta 

5. Villák tánca egy szál gyufán (Egyensúly- súlypont játék villákkal) 

6. Fogaskerekek  

7. Ingák – lengőteke 

8. Közegellenállás koktél: Egy magas mérőhengerbe hozz létre rétegeket különböző 

sűrűségű folyadékokból (pl. étkezési zselatin, méz, víz, étolaj, stb.) úgy, hogy a 

legsűrűbb az edény aljára kerüljön. A kísérlet még látványosabb lesz, ha ételfesték 

segítségével a különböző rétegeket megszínezed. Ejts a mérőhengerbe egy tárgyat, és 

tapasztalni fogod, hogy felül, a kevésbé sűrű folyadékokban gyorsabban halad, míg 

lejjebb, a sűrűbb közegben lelassul. 

9. Mágnesesség - Egy erős mágnes segítségével mozgass meg egy vasgolyót egy 

emelkedőn felfelé úgy, hogy a mágnest alulról mozgatod. 

10. Spirális körmozgás megfigyelése – papírtölcsérben pingpong labda segítségével, 

körben gördülő kúpos pohár 

 

Eszközök: 

1. fa polclap, szivacs 

2. üveggolyók 

3. spatula, gumigyűrűk, műanyag kupak 

4. hungarocell karikák, gombostűk 

5. pezsgőtabletta, dugóval zárható üveg 

6. villák, gyufa, gombostű, vízzel töltött ásványvizes palack 

7. zselatin, méz, étolaj, ételfesték, hengeres üvegedény 

8. üres konzervdoboz, kartonpapír 

9. mágnes, vasgolyó, fa polclap 
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augusztus 05.  

 

Téma: Mese – Ház 

 

Tevékenységek: 

1. Utazás meseországba 

2. Visszajött a répa - mesélés, dramatizálás 

3. Holló és a róka - bábozás 

4. „KI mit tud” az óvodában –  A gyermekek által ismert versek, mesék előadása  

5. Eredményhirdetés, díjazás 

 

Eszközök: 

1. nagyszőnyeg az udvarra, párnák 

2. bábparaván 

3. bábok 

4. mikrofon, hangosítás 

 

augusztus 06. 

 

Téma: Népi gyermekjátékok, néptánc napja 

 

Tevékenységek: 

1. Gyermekjátékok készítése aktuális zöldségekből 

2. Hangszerkészítés (tökszár duda, fűszál) 

3. Játékok:  

- Kecske ment a kiskertbe 

- Kinn a bárány 

- Gyertek haza ludaim 

- Ég a gyertya (párválasztó) 

4. Táncház: Népi gyermekdalok táncházi zenéje(összeállítás CD)   

 

Eszközök: 

1. Vágódeszkák, konyhai barkács eszközök: kés, kanál, szeletelő, burgonyafúró, 

karalábévájó 

2. Uborka, cukkini, paprika, tök, kukoricaszár, tökszár levelestől, hurkapálca 

3. madzag, kézmosó tál, törölköző 

4. CD lemez, lejátszó 

 

augusztus 07. 

 

Téma: Közlekedési nap: A gyalogos, és kerékpáros közlekedés szabályai, néhány közlekedési 

jelzőtábla felismerése, jelentése. 

 

Tevékenységek: 

1. Séta a Közlekedési Parkban. 

2. Ügyességi pálya kiépítése, ezen gyakorlás. 

3. Táblák, útburkolati jelek felismerése, szabályok megbeszélése. 

4.  Közlekedési témájú füzetek, könyvek, (Bence közlekedik, Mit jelent a piros kerék) 

lapozgatása, beszélgetések. 

5. Puzzle kirakás (KRESZ táblák, közlekedési témájúak). 
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Eszközök: 

1. bóják, kerékpárok, mobil KRESZ-pálya eszközei 

2. színezők, ceruzák, kréta 

3. könyvek, füzetek 

 

augusztus 08. 

 

Téma: Az egészség napja 

 

Tevékenységek:  

1. Érzelmeim – képek válogatása (szomorú-vidám, dühös, csodálkozó…), érzelmeim 

kifejezése 

2. Dr. Beke Szilvia: Cincogó meséi – mesék a helyes táplálkozásról, fogápolásról 

3. Vitamintorna meséi – mese a mozgás fontosságáról 

4. Torna ejtőernyővel 

5. Relaxáció 

6. Lábtorna 

7. A „Szív Kincses ládájának” felfedezése.  Szívünk barátai – ennivalók csoportosítása, 

helyes táplálkozásról való beszélgetések.   

8. Gyümölcs – zöldségsaláták készítése 

9. Helyes táplálkozás társasjáték 

10. Mandalák világa – vetítés, színezés 

 

Eszközök: 

1. Lap-top 

2. ejtőernyő,  

3. képek, fotók érzelmekről 

4. Szalvéta, kötények, sapkák, kések, vágódeszkák, tálak 

5. gyümölcsök – zöldségek 

6. tornaszőnyegek, plédek 

 

augusztus 09.  

 

Téma: Játék a vízzel, vizes játékok 

 

Tevékenységek tervezése:  
1. Célba lövés vízi pisztoly segítségével 

2. Papírcsónak úsztatása vízen (Papírcsónak hajtogatása, színezése, majd „vízre 

bocsájtása”) 

3. Homokozóban vizes és száraz homok megtapasztalása: homokvárak, utak, alagutak, 

sütemények készítése 

4. Pancsolás az udvaron: pingpong labda fújása a vízen 

5. Vízhordás szivacs segítségével kijelölt helyre versenyszerűen is 

6. Apró kísérletek a vízzel: nagyító segítségével, bogarak, méhek megfigyelése a víznél, 

vízcsepp a levélen – megfigyelés 

7. Mely anyagok áznak könnyen illetve nehezebben, nem áznak el. Megfigyelés, 

megtapasztalás. 

8. Vizes láb- és kéznyomok segítségével különböző formák és alakzatok létrehozása 
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                             Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Ewoldt Elíz Óvoda 

 Gyula – 5700, Pálffy u. 5.  

 : 66/642 - 532  

  ewoldtelizovi@gyulaovoda-hu 
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Ewoldt Elíz Óvoda 2018-2019 –es tanévének éves 

értékelése. 

 

 

 
                                                                                             Készítette:  

                                                                     Petrovszki   Eszter 

                                                                    Tagintézmény-vezető 

  

 

2019. 
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Helyzetelemzés: 

 

A  tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés  egy új kihívás  volt ebben  az évben , sok   új feladatot  

kellett   elvégezni, az intézményi önértékelést , kérdőívek, dokumentumok, jegyzőkönyvek 

előkészítését az elvárások szerint. A vezetői és intézményi tanfelügyelet  forgatókönyv  

szerint  sikeresen lezajlott.  Az   intézkedési terv elkészítése  még  folyamatban   van. 

Új feladatként  jelent  meg a pedagógia  programunk felülvizsgálata  az Országos 

alapprogramnak  való  

megfelelés.  

A gyakorlati  nevelő  munkánkat a  vezetői  program   stratégiai  terve  szerint   irányítottam  

melynek alapdokumentuma  a Pedagógiai Program,   GYVEO munkaterve, és a szervezet 

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. 

 

2018-2019 –es tanév éves  beszámolója 

 

Az Ewoldt Elíz óvoda  nevelő munkájának értékelése során figyelembe  vettem  az Oktatási 

Hivatal  által kiadott Önértékelési kézikönyv szempontjait a GYVEO tanévnyitó értekezlet 

anyagában meghatározott értékelés területeit, az éves munkatervet  annak kiemelt nevelési 

feladatait, az ellenőrzés eredményeit, az intézményi elvárásokat.  

Negyedévente, félévente reflexióban értékelték  az óvodapedagógusok a nevelő munkájukat, 

ami a csoportnapló része  és az éves értékelés alapja  is egyben. A csoportvezető óvónők a 

helyi pedagógiai programban kitűzött célokat,  feladatokat , eredményeket vizsgálták . 

Az  oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési Kézikönyv 4.3.3.1   szempontjai és elvárásai  

alapján készítettem el a beszámolót . Év végi értékelés tartalmi összetevőjét a munkaterv 

alapján az intézményi  kulcs kompetenciák  adják: 

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 

 

1. Pedagógiai folyamatok: 

A pedagógiai folyamat tervezése a   helyi   a pedagógiai program  feladatai alapján történt, 

kiemelve az Ewoldt Elíz óvoda sajátosságait, arculatát. A  folyamat tervezése , értékelése a  

munkaterv  és a szakmai munkaközösség  által meghatározott szempontok szerint történt. E  

terület  értékelése során  tehát  a célok  elérésére irányuló pedagógiai  folyamatok   

eredményessége,  estleges   hiányosságok, korrekciók kerülnek 

előtérbe.    

 

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 megvalósítása.  A   

konkrét  feladatokat   a munkaterv  szerint  ismertettem a dolgozókkal. 
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Az intézményi éves munkatervvel összhangban a munkaközösségek elkészítették saját 

munkatervüket, amiből a munkatársak időben értesítve  lettek a megvalósítandó  feladatokról.   

Az  Ewoldt   Elíz  Óvoda  az egységes Pedagógiai Program feladatait valósítja meg, 

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. 

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 ((Ped. Program, éves ütemterv, terv, tevékenységi terv projekt terv, 

játékterv, arculati tevékenységek) a tervezés során  törekedtek a komplexitásra változatos 

módszerekre.  

A  nevelési terv feladatainak tervezésekor az óvodapedagógusok figyelembe vették az  ONAP 

2018 09.01-től hatályos változásokat.  

 

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 festés mintázás 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 olvashatók. 

A kiemelt nevelési feladat megjelenik a tevékenységek tartalmában, a dokumentumokban 

nyomon követhető.  

A tervezésben hasznukra volt a DIFER  játékok fejlesztőgyűjteménye.  A DIFER eredmények 

tükrében  a fejlesztő munka tervezése  az előző  nevelési időszak  észrevételei  alapján  

történt. 

 

Megvalósítás: 

 

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, magatartás formák,  fejlesztési folyamatát támogatták. 

Az előző évi beszámolók  megállapításaiból kiindulva  az adatok tények elemzésével, 

terveztük meg az aktuálisan  elkövetkezendő nevelési feladatokat. Az éves beszámolókban, 
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reflexiókban, vizsgált intézményi önértékelés szempontjai, a pedagógiai munkánk  fejlesztését 

a hiányosságok feltárást szolgálja. 

 

Megvalósításkor célunk  volt: 

- A  kitűzött kiemelt  nevelési feladat megvalósítása. 

- A szabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelő működés 

- A  szülőkkel való szoros együttműködés. 

- Az óvoda  arculatának megjelenítése, kirándulások  megszervezése. 

- Az   Pedagógiai Programban megjelenő komplex  személyiség fejlesztés,a tudatos tervezés, 

értékelés, korrekció. 

- A pedagógus kompetenciák   ismeretében  a  hatékonyabb nevelő munka. 

 

Pedagógiai  folyamat  megvalósítása: 

- Önértékelési folyamatban  elvégzése (vezetői, intézményi, pedagógus) 

- Erősségek, fejlesztendő területek  meghatározása  

- Önfejlesztési tervek elkészítése , feltöltése 

- A  gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása : 

             DIFER  mérőeszköz  működtetése,  mérések elvégzésével 

             Goodenought  féle emberrajzzal 

- A  szülőknek igyekeztünk fogadó órákon konkrét  tájékoztatást adni, ami   szorosabbá tette a 

kapcsolatot. 

- Dolgozók teljesítmény értékelése  

- Továbbképzés 

 

Éves munkaterv megvalósítása: 

 A mért eredmények alapján csoportos fejlesztési tervet készítettünk,  erre felhasznált forrás 

volt a DIFER fejlesztő játékok gyűjteménye . Ezzel is a célunk a gyermeki személyiség még 

tudatosabb, tervszerűbb fejlesztése. A feladat megvalósítását segítette a nevelési 

értekezleteken szerzett ismeretek, az előadások, szakemberek, gyakorlati tapasztalatok.. Az 

egyik legfontosabb pedagógiai feladat óvodás és kisiskolás korban a gyermekek 

alapkészségeinek fejlesztése, melyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek a sikeres tanulás 

érdekében.  Az előző  év vizsgálati eredményei  alapján az írás-mozgás mutatkozott  lemaradt  

képességnek így a korrekciót  elvégezve,  erre a területre  helyeztük a hangsúlyt a tervezésben 

és gyakorlatban. 

 

A Difer adatokból különböző információkat  kapunk : 

-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 2018. augusztus 31-ig 

betöltötték a 4.-ik életévét illetve télen a  tanköteleseknél. Október végéig az országos mérési 

időponthoz alkalmazkodva megtörtént a mérés 12 gyermeknél, novembertől- májusig a 

csoportos fejlesztés megvalósításának időszaka volt  Januárban  a tanköteleseket  vizsgáltuk  

14 gyermeket.  Évente 2 alkalommal tájékoztattuk a szülőket a gyermekek fejlődéséről, ekkor 

a DIFER mérés eredményeit is megbeszéltük a szülőkkel. 



8. melléklet 

 5 

Ellenőrzés: 
  A pedagógusok önértékelésére 2018  őszére óvodánkból  1 fő lett kijelölve Deákné  Kovács 

Andrea .  A belső ellenőrzések célja volt a pedagógiai munka erősségeinek fejlesztendő 

területeinek feltárása a pedagógus szakmai támogatása , megerősítése, fejlesztése.  A 

tevékenység által kitűzött  célok  megvalósultak, a tervező munka a pedagógus kompetenciák 

szerint épült fel.  Az önértékelését a tudatosság elhivatottság jellemezte.  

 Az Ewoldt Elíz  óvodában 2019-re így  3fő önértékelése zajlott le  és az önfejlesztési terv 

elkészítésével lezárult   ami felkerült az OH  informatikai rendszerébe. 

 

Óvodapedagógusok  erősségei  összességében: 

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. Csendes, 

halk beszédjével igyekszik pozitív mintát mutatni 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   Konfliktus kezelés  

2. Továbbképzési lehetőségek kihasználása. 

3. Konkrétabb egyéni fejlesztési tervek készítése 

4.  Difer  szakszerű működtetése 

5. Digitális   kompetenciák  fejlesztése 

6. Részvétel  szakmai  továbbképzésen 

 

Ewoldt Elíz óvoda általános  ellenőrzési terv területei : 

Dokumentumok ellenőrzése  ( mulasztási napló,  csoportnapló, fejlődés napló, jelenléti ív) 

Az ünnepeken , rendezvényeken részvétel. 

Programok szervezése. 

Pedagógiai munka 

Karbantartói munka – udvar tisztasága, udvari játékok karbantartása 

Dajkai munka  ellenőrzése- óvoda tisztasága, gyermekek gondozása,   

HACCP   dokumentálása  

Baleset megelőzési intézkedések  napi  gyakorisággal az új játékeszköznél  ( hinta ). 
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Ellenőrzés  tapasztalatai: 

 Eszközként  a pedagógus önértékelés dokumentumait  használtam az ellenőrzéskor,  módszer 

volt a megfigyelés, dokumentum elemzés, 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 szakmai munkaközösség kérése 

alapján. A DIFER fejlesztéseket a tervek tartalmazták. A szakmai munkaközösség a 

csoportnapló tartalmi és formai ellenőrzésére szempontsort állított össze  így áttekinthetőbb 

lett az ellenőrzés. A formai értékelést Dévényiné Pálfi Mária végezte. A szakmai 

munkaközösség részére  jegyzőkönyvet készítettünk. 

Az óvodapedagógusok ellenőrző, önellenőrző, értékelő, önértékelő képességének 

fejlesztésével megújításával, tudatosabb , hatékonyabb   lett az oktató- nevelőmunkánk.  Az 

eredmények a  minőségi munkáért járó bér  megállapítását is szolgálják. 

Az intézményvezető a munkatervben  rendelkezik az ellenőrzés  eljárás rendjéről, az 

ellenőrzésre jogosult személyekről hatáskörükről. 

 

 Az ellenőrzésekkor szem előtt tartottam a kiemelt nevelési feladatokat: 

1,-DIFER mérő eszköz bevezetésének, alkalmazásának segítése az óvodapedagógusok 

körében.  

2,-A mért eredmények alapján az egyéni és csoportos fejlesztési tervek elkészítésének 

segítése. 

 E  szerint ebben az évben kiemelt ellenőrzési területe a pedagógiai munkának a következők 

voltak: 

- DIFER – mérések eredményeinek dokumentálása 

- DIFER  fejlesztési játékok tervezése 

- Differenciálás megvalósítása 

- Gyermekek értékelése- módszerek, eszközök 

- DIFER  eredmények megjelenése a dokumentációban. 

 

     3. Digitális eszközök káros hatásainak megelőzésére szülők felvilágosítása a mesehallgatás 

fontosságáról 

 

A DIFER továbbképzésen elsajátított ismeretek szerint a gyermekek eredményeit feljegyeztük 

a  névre szóló füzetekbe. Figyelembe vettük  a DIFER   játékok  kiválasztásánál , tervezésénél 

az  egyéni képességeket. A fejlesztés egyéni és csoportos szervezésben is megvalósult. A  

tevékenységhez , aktualitáshoz a  gyerekek  érdeklődéséhez kapcsolódóan  választottunk 

DIFER játékgyűjteményből. 

Az új ismeretek átadását még változatosabbá is tette egy-egy képességfejlesztő játék. A   

játékok igazodtak a gyerekek  képességeihez  így  fejlesztőhatásuk érvényesült. Az írás-

mozgás képesség területe a napi gyakorlati munkában  megmutatkozott. A gyerekek  örömmel 

végezték az egyénre  szabott   feladatokat. A  napirend  szerint  minden  nap  a szabad levegőn  

tartózkodtak a gyerekek. Kedvelték  az eszközökkel végezhető  gyakorlatokat, de a  

finommotorikai  feladatokat  is megszerették ( Pl:  csipeszelés, kirakó,  kreatív  játékok). 

Fejleszthető terület az egyes gyerekek  konkrét  értékelése  konfliktusok kezelése a tehetséges   

gyerekek  azonosítása egyéni  fejlesztése. 



8. melléklet 

 7 

Dajkai munka ellenőrzése: 

A HACCP ellenőrzése alkalmanként történt . A konyhai higiéniai követelményeket napra 

készen dokumentálták,  jogszabály  szerint. A dajkák részéről is egyre jobban látszik a 

tudatosság .A dokumentációt napra készen vezetik a hiányosságokat jelzik, az illetékes 

személy felé. A tisztítószerek tárolását szabályosan  kezelik. Ügyelnek az óvoda tisztaságára. 

A technikai dolgozók teljesítményértékelése megtörtént. Az elvárásoknak megfeleltek a 

pontszámok alapján. 

 

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. 

Az intézményi elvárásokat a dolgozók a pedagógiai programunkból megismerhették, a 

rendszer működését az intézmény vezetősége irányítja  .   

A gyermekek értékelésére, a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt 

naprakészen vezetik az óvónők. Az 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. A z 

Ewoldt Elíz óvodában nincs sajátos nevelési igényű gyermek.  A kiemelt bánásmódot igénylő 

gyermekek fejlesztése a Pedagógiai Szakszolgálattal együtt működve történik ,  úgy mint a 

tehetséges gyermekek esetében.  

 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. A szülőknek az óvónő 

tapasztalatai segítettek  dönteni  az iskola választásnál.  

 

Korrekció:  
A tapasztalatokat a  csoportnapló éves értékelésekben rögzítettük ott meghatározásra kerültek 

az esetleges hiányosságok, szükséges változtatások Az ellenőrzések, megfigyelések, 

elemzések, reflexiók alapján feltárt önértékelés a következő év feladatainak 

meghatározásában nyújtanak segítséget a nevelő fejlesztő munka tervezésekor. 

A tanfelügyeleti  eljárás  lezárásaként  meghatároztuk  fejlesztendő  területeinket az  OH  

informatikai felületén és a BECS  beszámolójához is  átadásra  kerültek. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Gyermek létszám adatok  2019.05.31-én.              Az óvoda létszáma  50 fő 

Óvodában ,  és  külső szakember által szervezett  foglalkozások: 

fakultáció Létszám/fő   Heti gyakoriság 

Katolikus hittan 11 1 x 

Református hitan 6  1x 

Evangélikus hittan 4 1x 

Úszó-ovi 10 2x 

Jóga-Móka 9 1x 
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Szinház látogatás 23 évente  4x 

Ovi-foci 11 1x 

Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett foglalkozás 

gyógytestnevelés 8 1x 

Tehetség ígéret  kreatív műhely 5 1x 

Dislexia  prevenció  fejlesztés 6 1x 

Iskola  előkészítő foglalkozás 3 1x 

BTMN  fejlesztés 2 1x 

logopédia 6  2x 

 

Az óvónők törekedtek a családokkal minél szorosabb kapcsolatot kiépíteni, családlátogatás 

egyéni beszélgetések során, fogadóórán. A Pedagógia Szakszolgálat pedagógusai heti 1 

alkalommal tartottak fejlesztő foglalkozást a logopédus heti 2 alkalommal. A szükséges 

feltételeket biztosítottuk számukra. 

A fejlesztések során figyeltünk az egyéni bánásmódra a differenciált foglakoztatásra, az 

életkori sajátosságokra. A gyermek megismerését  az anamnézis  és a „beszoktatás 

tapasztalatai „  is segítik ami melléklete  a fejlődési naplónak  illetve  az évi  2  emberrajz . 

A környezetvédő, természetszerető környezettudatosan gondolkodó ember személyiségének 

kialakulását már az óvodás korban meg kell kezdeni. Ebben az életkori szakaszban 

alapozhatjuk meg az érzelmi vonzódást a természet iránt, ekkor alakíthatjuk ki azoknak a 

szokásoknak a körét, amelyek szilárd alapot adhatnak a későbbi környezeti kultúra 

kialakításához. Az óvodai kirándulások természet megfigyelő sétáink az élmény mellett  

olyan tapasztalatszerzésre adtak lehetőséget ami ráirányíthatta az óvodások figyelmét a 

környezetük megóvására, szépítésére.  Az egészséges életmódra  nevelés  szintén  fontos 

feladatunk volt.  Az őszi Vitamin projektünk keretében külső előadó is színesítette az 

ismeretek átadását.  A projektbe a szülők is szívesen bekapcsolódtak, részt vettek nyílt 

napunkon  és eszközökkel támogatták  a rendezvényt. 

A hatékony nevelő munka érdekében a szülők rendszeresen tájékoztatást kapnak a gyermekük 

fejlődéséről évi  legkevesebb két alkalommal. A tájékoztatás konkrétabb lett  mert a szülők a 

DIFER eredményeit is megismerhették, az óvónők gyakorlatiasabban szakszerűbben tudták 

végezni a méréseket  második  éve. Az egyéni fejlődési naplóbanaz egyes gyerekek 

képességeinek megfigyelésére  az óvodapedagógusok  az éves munkaterv  alapján DIFER 

mérőeszközt alkalmaztak a fejlődés menetére.  A mérések adataiból a  csoportos fejlesztési 

tervek  tudatosabban készültek el. A DIFER munkaközösségi tag elkészítette  az adatok 

összehasonlítására elemzésére szolgáló táblázatokat: 

 

Ewoldt Elíz Óvoda 2018/2019. 

 

Katica csoport 4-5 évesek (3 gyermek) 

Írásmozgás koordináció: 38% 

Beszédhanghallás: 86% 

Reláció szókincs: 72% 

Elemi számolás: 61% 

Tapasztalati következtetés: 66% 

Tapasztalati összefüggés megértés: 62% 

Szocialitás: 62% 

Difer index: 64% 
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Pillangó csoport 4-5 évesek (9 gyermek) 

Írásmozgás koordináció: 32 % 

Beszédhanghallás: 91% 

Reláció szókincs: 78% 

Elemi számolás: 62% 

Tapasztalati következtetés: 53% 

Tapasztalati összefüggés megértés: 73% 

Szocialitás: 73 % 

Difer index: 66% 

 

Pillangó csoport 5-6-7 évesek (14 gyermek) 

Írásmozgás koordináció: 59,86 % 

Beszédhanghallás: 97% 

Reláció szókincs: 92% 

Elemi számolás: 76,4% 

Tapasztalati következtetés: 81,8% 

Tapasztalati összefüggés megértés: 93% 

Szocialitás: 75,6% 

Difer index: 82.2% 

 

Intézményi szinten 4-5 évesek ( 12 gyermek) 

Írásmozgás koordináció: 35 % 

Beszédhanghallás:88,5 % 

Reláció szókincs: 75% 

Elemi számolás: 61,5% 

Tapasztalati következtetés: 59,5% 

Tapasztalati összefüggés megértés: 67,5% 

Szocialitás: 67,5% 

Difer index: 65% 

 

Intézményi szinten 5-6-7 évesek (14 gyermek) 

Írásmozgás koordináció: 59,86% 

Beszédhanghallás: 97% 

Reláció szókincs: 92% 

Elemi számolás: 76,4% 

Tapasztalati következtetés: 81,8% 

Tapasztalati összefüggés megértés: 93% 

Szocialitás: 75,6% 

Difer index: 82,2% 

 

 2017.nov.  2019.jan.    

Írásmozgás koordináció  55% 60%   

Beszédhanghallás 92% 97%   

Relációs szókincs 88% 92%   

Elemi számolás  82% 76%   

Tapasztalati Következtetés 87% 82%   

Tapasztalati Összefüggés- megértése 77% 93%   

Szocialitás  73% 76%   

Difer index  79% 82%   
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Korrekció: 

Az írásmozgás koordináció javult ,  erre  még a jövőben is  figyelmet kell fordítani. 

Az is látszik, hogy  a  fejlődés  arányos   a kor  előrehaladtával  is   és a lemaradásban ok  

lehet a digitális eszközök  használata . Tehát  a szülők figyelmét  továbbra  is fel  kell hívni 

az  eszközök káros hatásaira. A jövőben kiemelt  figyelmet  kell fordítani  a  matematikai 

tapasztalatokra is. A tapasztalati következtetés  terület  mutatkozik gyengébbnek  ezért  erre is 

kiemelten kell figyelni. 

 

Egész éves tervezésünk során figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramban és a Helyi Óvodai Programunkban megfogalmazott elvárásokat. A tematikus 

terveinket az éves tevékenységi terv, az óvoda helyi programja, arculata és a gyerekek 

képességeinek, a vegyes életkorú csoport sajátosságainak ismerete alapján állítottuk össze. 

Igyekszünk minden nap arra, hogy felkeltsük a gyermekek kíváncsiságát, érdeklődésüket 

fenntartsuk és ezzel biztosítsunk megfelelő ütemet a fejlődésükhöz. Értelmi, érzelmi, 

szociális, testi és kommunikációs képességeik tekintetében egyaránt. Odafigyelünk a 

differenciálási lehetőségek kiaknázására, a gyermekek sikerélményhez juttatására. Arra 

törekszünk minden nap, hogy a gyermekek nyugodt, biztonságos, kedves, szeretetteljes 

légkörben töltsék mindennapjaikat az óvodánkban. Megfelelő bútorokkal, berendezésekkel, 

játékeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, saját készítésű eszközeinkkel biztosítjuk az 

elmélyült, nyugodt játékhoz a megfelelő környezetet. Az IKT eszközök használata a 

mindennapi munkánk során folyamatosan jelen van. Interneten gyűjtött ötletek egy- egy 

foglalkozáshoz, fényképezőgép használata az elkészült munkák fotózása során, Cd használata 

zenehallgatás céljából, laptop használata diafilmek vetítése céljából. Csoportszobánként 

minden évszaknak megfelelő dekoráció van, amit a gyerekekkel együtt készítünk és rakunk 

fel. 

 

Közösségfejlesztés. Közösen szervezett programjaink és ünnepeink: 

Nagyon sok sétát, kirándulást szerveztünk. Évszakonként kirándultunk Városerdőre, az Erdei 

iskolába, Gyulavári kastélyba. Elsétáltunk a Csigakertbe, Várkertbe, a közeli Templomkertbe. 

Az óvodánk előtt található Élővíz- csatorna partján rendszeres élményszerző sétákat tettünk, 

bekapcsolódtunk a  faültetésbe, etettük a vadkacsákat.  
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Az évszakonkénti kirándulások során a gyerekek megismerkedhettek az autóbuszos 

közlekedéssel, az erdőben való helyes viselkedés szabályaival, illemszabályokkal 

ismerkedtek, megtanulták, hogy nem törjük le a fák ágait, nem szakítjuk le a virágokat, 

megtanulták, hogy óvjuk, védjük a természetet! Óvodánk  nyitott  a szülők   számára  hiszen  

ünnepeinket   a  szülőkkel  közösen   szervezzük meg. 

Szociális munkás is működött a tanévben,  egyéni   mikro csoportos játékos  foglalkozásokat 

egészségnevelő programokat  szervezett és hospitálás  alkalmával  ismerkedett a gyerekekkel. 

 

Munkaterv megvalósítása ,  arculati  programjaink , ünnepeink, eseményeink  a nevelési  év 

során:    

 

2018.09.20. Autómentes nap a Béke sugárúti óvodában 

2018.09.24. Tűzriadó próba az óvodánkban 

2018.09.27. Szív Világnapja az óvodában- torna Gróh Szilvia gyógytornásszal 

2018.09.27. Aszfalt rajzolás a Dürer Albert Általános Iskolában 

2018.09.28. Kirándulás  a Csiga kertbe 

2018.10.04. Szülői értekezlet 

2018.10.05. Emlékezés az Aradi vértanúkra 

2018.10.12. Őszi kirándulás a Gyulavári kastélyba 

2018.10.15. Bérletes Színház látogatás 

2018.10.17. Kézmosás világnapja alkalmából egészségnevelők játékos előadása az 

óvodánkban 

2018.10.19. Vitamin nap-nyílt nap, délután Környezetvédelmi nap-udvarrendezés, 

szépítés 

2018.11.06. Könyvtárlátogatás- Katica csoportosoknak 

2018.11.07. Erkel Ferenc zeneszerző születésnapja,  látogatás a szülőházába 

2018.11.08. Pillangó csoportosok könyvtár látogatása 

2018.11.13. Foci fesztivál a Városi sportcsarnokban 

2018.11.13. Magyar Nyelv Napja a Vigadóban, ez alkalomból délután szülők 

olvastak mesét a gyerekeknek az óvodában 

2018.11.16. Mézes reggeli- Országos Méhészeti Egyesület kezdeményezésére 

2018.11.26. Tick-Tack bábszínház előadása. 

2018.11.27. Bérletes Színház látogatás 

2018.11.28. Városi Könyvtárba beiratkoztak a Katica csoportosokkal- 

könyvkölcsönzés 

2018.11.29. Városi Könyvtárba beiratkoztak a Pillangó csoportosokkal- 

könyvkölcsönzés 

2018.11.29. Pillangósok könyvtárlátogatása, barkácsolás a könyvtárban 

2018.12.02. Adventi  kirakodó vásáron jótékonysági  vásár  a szülőkkel. 

2018.12.03. Városi sportcsarnokban „óvodások sport találkozója” rendezvényen 

részvétel 

2018.12.01 Közös  Adventi  gyertyagyújtás 

2018.12.05. Könyvtárlátogatás, télapó bábműsor megtekintése 

2018.12.06. Mikulás ünnepség 

2018.12.09. Adventi kirakodó vásáron jótékonysági  vásár 2.  alkalommal 

2018.12.10. Az új hinta átadása az udvaron 

2018.12.12-21. Mézeskalács sütés és díszítés 

2018.12.19. Karácsonyi ünnepség,- délelőtt adventi műsor a nyugdíjas kollégáknak, 

délután a szülőknek 
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2018.12.21. Karácsonyi Ünnepségre mentek a Pillangó csoportosok a Dürer Albert 

Általános Iskolába 

2019.01.09. Tick Tack bábszínház előadása az óvodában-tv felvétellel 

2019.01.23. Védőnői vizsgálat 

2019.01.25. Tick- Tack bábszínház előadása- tv felvétellel 

2019.01.30. Téli kirándulás Városerdőbe, téli természet megfigyelése 

2019.02.05. Szülői értekezlet 

2019.02.07. Télről mesébe foglalt előadás a Városi Könyvtárban 

2019.02.12. Könyvtárlátogatás, „Mesenézés”-Katica csoport 

2019.02.12. Karácsony János Általános Iskolában meglátogattuk az első osztályos 

volt nagycsoportosainkat 

2019.02.14. Farsang.- Kiszebáb vízbe dobása 

2019.02.19. Gyalogtúra  a csiga kertbe 

2019.03.04. Ovi Sportnap a Városi Sportcsarnokban 

2019.03.07. Új bejárati ajtó átadása 

2019.03.07. Dévényiné Pálfi Mária nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúztató 

műsorral köszönünk el 

2019.03.11. Bérletes Színházi előadás 

2019.03.14. Séta a Petőfi szoborhoz –Megemlékezés  Március 15-ről 

2019.03.22. Víz Világnapja alkalmából táncos-verses műsor a Vízügyi Igazgatóság 

épülete előtt 

2019.03.27. Vízügyi Múzeumba látogatás 

2019.03.29. Üzemlátogatás a Bokatex Zoknikötő Kft- be. 

2019.04.05. Ewoldt Elíz  óvodaalapító születésének 160.évfordulójának ünnepsége 

2019.04.11. Költészet Napja alkalmából elmentünk  a József Attila szoborhoz, - 

közös verselés és éneklés a többi óvodával 

2019.04.16. Bérletes színházi előadás a Művelődési Házban 

2019.04.22 Föld  napja 

2019.04.24. Könyvtárlátogatás-Katica és Pillangó csoporttal 

2019.04.30. LEGO kiállítás megnyitója a Kohán képtárban 

2019.05.02. Anyák Napi ajándékátadás az óvodában 

2019.05.07. Egészségnevelési zenés előadás Pflaum Máriával. 

2019.05.09. LEGO játszóház a Kohán képtárban 

2019.05.10. Családi nap- Madarak Fák  Napja 

2019.05.13. Tűzoltó állomásra látogattunk 

2019. 06.01 Évzáró  ballagás  -óvodai  ünnepség 

2019. 06. 04 Gyermeknapi  kirándulás 

 

3.Eredmények 

 

Eredményként  értékelem ,hogy az óvodát  egyre  többen  megismerték és választották.  

Ebben  az évben a létszámunk  50  fő  lett  5   fővel több az előző évhez képest. 

 

Több városi rendezvényen  vettünk részt  : 

 -Magyar nyelv napja 

- Városi  adventi vásáron 

- Költészet napja 

- Víz világ napja 

- Virágos intézmény  versenyen  II . helyezést  értünk el. 
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Szülői segítség: 

A szülők együttműködő készsége nagyban hozzájárult sikeres nevelő munkánkhoz. Ebben az 

évben is támogatták kirándulásainkat, segítették rendezvényeink megszervezését, 

gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, süteményekkel, virágokkal, mikuláscsomaggal, 

tombolatárgyakkal. Karácsonyra játékokat vásároltak, 30.000 Ft értékben. Az adventi  

vásárban 60.000Ft-tal támogatták  az  óvoda alapítványát. 

Munkájukkal  hozzájárultak az óvoda  szépítéséhez( pl.:  virágültetés, őszi munkálatok ) . A 

papír gyűjtésbe is szívesen kapcsolódtak be . Ebből az akcióból  13.000 Ft  gyűlt össze, 

amiből a virágos kertet újíthattuk meg, virágtartók vásárlásával. Az SZSZK hozzájárult a 

gyerekek által használt papír- írószer és kreatív eszközök beszerzéséhez, a gyermeknapi 

kirándulás finanszírozásához összesen 40.000 Ft értékben. 

Média, nyilvánosság biztosítása: 

Részt  vettünk a városi  rendezvényeken.  Az óvoda  a személyiségjogok tiszteletben tartása 

érdekében zárt facebook csoportot hozott létre. Az óvodai programjairól készült fotók 

elérhetőek minden szülő számára. 

Nagy örömünkre  3  alkalommal ebben az évben is ,a Tick-tack bábszínház Gyula  TV 

felvétele   az óvodánkban   zajlott.,  www.ytoobe.hu  oldalon látható. 

 

Eredményként értékeljük, hogy az Ewoldt Elíz óvoda gyermekeinek alkotása több 

szervezethez eljutott.    

Összesen   11   db   pályázati  kiírásra 93  db  gyermekmunkával   5  gyermek  nyert  díjat. 

Rajz pályázataink: 2018/2019-ben : 

 

Szív Világnapja 

Pályázat témája: Tégy a szíved szerint (mivel segíted vagy bántod a szíved) 

Pályázat kiíró: Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar 

Egészségtudományi Intézet Gyula, 5700. Szent István u.17-19. 

-7  fő vett részt 

 

„Így látom a háztáji állatokat” 

Pályázat kiíró: Happy Villege Wolffarm 

           -8 fő vett részt 

 

„Varázslatos ősz” 

Pályázat kiíró: Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.  

        -12 fő vett részt 15 beküldött munkával 

 

„Bonduelle” rajzpályázat 

Pályázat témája: Miért fontosak a zöldségfélék? 

Pályázat kiíró: Bonduelle CE Kft. HR osztály. 5600. Békéscsaba, Békési u.54. 

      -9 fő vett részt 

 

Békés Megyei Méhész Egyesület rajzpályázat 

Pályázat témája: A méhek ajándéka 

A pályázat kiíró: Békés Megyei Méhész Egyesület 

- 5 fő vett részt 

- -Díjazott:2 fő+ 1 fő oklevelet kapott 
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Karácsonyi Rajzpályázat gyerekeknek 

Pályázat kiíró: Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház (Orvosi Könyvtár) 

Pályázat témája: „Az én karácsonyom” 

         -8 fő vett részt 

         -Díjazott: 1 fő 

 

Zöld válasz Egyesület „Rajzolj a Földért” 

Pályázat kiíró: Zöld válasz Egyesület 1183.Budapest, Toldi Miklós út. 17/b. 

- 3 fő vett részt 

 

„Biztonságos Közlekedés gyermekszemmel” 

Pályázat kiíró: Városi Baleset- Megelőzési Bizottság 5700. Gyula, Béke SGT.51. Kruzsicz 

Róbertné R.zls. 

    -4 fő vett részt 

 

Helen Doron English Hungary 

Pályázat témája: „Kedvenc sportom”  

Pályázat kiíró: Helen Doron English Hungary 

-16 fő vett részt 

 

Léko Ilona Környezetvédelmi Emlékverseny 

Pályázat témája: „Mit tehetek környezetem tisztaságáért?” 

-12 fő vett részt. 

-Díjazott: 1fő + az óvoda 12000 Ft. díjazásban részesült az eredményes részvételért. 

 

Gyulai Virágok Fesztiválja 

Pályázat témája: „Képzelet virágai” 

Pályázat kiíró:  Gyula Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Kulturális Központ És 

Múzeum Nonprofit Kft. 

-6 fő vett részt 

 

A család és nevelési Intézmény című pályázat 

Pályázat kiíró: Békés Megyei Kormányhivatal 

-Az óvodánk részt vett, esszé +fotók beadásával. 

- Díjazás: folyamatban 

 

Tehetséges  gyermekek  gondozása: 

A  kiemelt   figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését a megfigyelések  mérések  alapján  az 

óvodapedagógusok a tervező, gyakorlati munkájuk során olyan módszerekkel  

tevékenységekkel, fakultációs programokkal valósítják meg ahol a gyerekek  sikerélményhez 

jutnak, beilleszkedésüket, kreativitásukat segítik. Szervezésük integrálva és egyéni 

foglalkoztatással valósul meg a többi gyermekkel együtt. A fejlesztő pedagógus is foglakozik  

mikrocsoportos formában a tehetséges gyerekekkel. 

A fakultatív programokkal biztosítjuk  az érdeklődésnek  megfelelő tevékenységek választását  

(  Úszó-Ovi, Ovi- Foci , Angol, Jóga-Móka) 

 

BTMN gyermekek fejlesztésekor az egyéni bánásmódra, differenciálásra különösen 

figyeltünk. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés  kommunikáció 

 

A munkaközösség munkájába óvodánkból Bencze Erika és Deákné Kovács Andrea  

Petrovszki Eszter és Dévényiné Pálfi Mária  vállalta az koordináló szerepet. 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.  Más  

intézményekben  bővítettük  szakmai  ismeretünket. 

A Békési Kistérségi Óvoda  és Bölcsődében  két kolleganő  vett részt  jó gyakorlat  

bemutatón. 

1,  Bencze  Erika  2018.10.10-én  "Tehetséggondozás „ gyakorlati  megvalósítását  láthatta  a 

Fürkész központi óvodában. Kreatív- néptánc- és  külső világ tevékeny megismerése 

műhelyekbe nyert  betekintést. 

2, Deákné Kovács Andrea  2019.02.01-én  „ Medvenap „ projektet láthatta. 

 

Kiemelt  nevelési  feladataink: 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2018/19-es nevelési év kiemelt feladatai  a GYVEO munkatervéből   adódóan: 

 „ -Írásmozgás-koordináció képességének fejlesztése 

 

 A  munkaterv feladatainak megvalósításával -  amit  az ellenőrzéseim  során  tapasztaltam  - 

a gyermeki személyiség tudatos, tervszerű fejlesztését  értük el . 

 Az óvodapedagógusok önazonosságának, önértékelésének, önbecsülésének, 

közösségi érzésének fejlesztése.  2019.04.05 

 

Ha rendben vagyunk magunkkal, rendben vagyunk a világgal. A pozitív gondolkodású ember 

pozitív hatással van a környezetére. Eredményeket akkor érhetünk el, ha van kényszermentes 

közös cél, közös akarat, vannak közösen megvalósított, átélt élmények. Egy kollektíva sikere 

az összefogásban rejlik.  

Feladat:  

Minden tagintézmény élhet egy szakmai nap lehetőségével, melyet önmaguknak 

szervezhetnek meg csapatépítés céljából. „ 

Úgy  gondolom  egy összetartó  közösséget  alkot óvodánk kollektívája. A választott  szakmai  

nap  lebonyolításával , megszervezésével bizonyítottuk  hogy tudunk együtt  hatékonyan 

dolgozni. A szakmai napon megemlékeztünk az óvoda alapítójának 160.születéséről. Erről az 

emlékezetes napról több dokumentáció, fénykép  készült és archiválva lett. 

A szakmai nap programját, beszámolóját  iktatásra  elküldtem az  Intézményvezető  részére. 
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 Az okostelefon, laptop, internet hatása 3-6 éves korban a gyermeki 

személyiségfejlődésre 

Kollektívánk és a szülők is részt vettünk Zsiga Attila életmód-tanácsadó előadásán 8 Nevelési 

mód  címmel   ahol ismereteket  szerezhettünk a telefon és az internet káros hatásaira 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kijelölt tagintézmények, vezetők 

felkészítése.  

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

határidőre  elkészült az OH által működtetett informatikai rendszerbe. 

A  helyszíni ellenőrzésre  előkészítettük a szükséges dokumentumokat. 

A  szakmai  ellenőrzés  sikeresen lezárult: 

- a vezető esetében az intézményvezetői kompetenciákra épülő öt területen,  

- az intézmény önértékelésen hét területen  értékelte  a tanfelügyelő  bizottság  

erősségeket és fejlesztendő területeket.   

 

A  kiemelt  nevelési  feladattal  kapcsolatos  témákat  két szakmai  napon dolgoztuk fel ősszel  

és  tavasszal.  Köszönjük a szakmai munkaközösségnek  a színvonalas szervezést. Az  Ewoldt 

Elíz  óvodából   minden dolgozó részt vett a nevelésnélküli   napon  , nagyon sok új módszert 

tapasztalatot  ismertünk meg. 

 

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. 

- Látogattuk rendszeresen a Mogyoróssy János Városi Könyvtárat.  

- Részt vettünk a Dürer Albert Ált. Iskola rendezvényein, az óvoda-iskola átmenet zökkenő 

mentesebbé tételéhez. Meglátogattuk volt óvodásainkat. 

- Az Tanítónőket meghívtuk közös szakmai  konzultációra, az iskolaérettségi  kritériumok 

megbeszélésére. 

- 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 Igazgatóságával partneri kapcsolatot alakítottunk ki. 

- Gyermekvédelem jelzőrendszeri folyamataiban  Dévényi Pálfi Mária  jelzőrendszeri tag    

vállalta a koordinálást. Gyermekvédelmi   jelzésre nem volt szükség. 
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6.A pedagógiai munka feltételei  

 

-Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az óvoda helyi programjában szerepel a személyi tárgyi feltételrendszerünk . Törekszünk az 

állagmegóvásra és  a folyamatos fejlesztésre, karbantartásra.  

A városrész képviselője Mittag Mónika  támogatásának köszönhetően 360000Ft értékben  

bejárati ajtó cseréje valósult meg.  Az  udvari játszó  eszközünk  egy kétüléses hintaállvánnyal 

bővült  500.000  Ft  értékben  ugyancsak a képviselő  asszony  jóvoltából. 

Az óvoda tárgyi  felszereltségében  gazdagodott  egy gyümölcs centrifugával, és egy 

hűtőszekrénnyel. 

Az óvoda a számítógép mellett többfajta IKT eszközökkel is rendelkezik ( projektor,  

videokamera, fényképezőgép ). A nevelőmunkánk tárgyi feltételei  megfelelőek a gyermekek 

képesség fejlesztéséhez szükséges játék eszközök, mozgás fejlesztőeszközök adottak.  A 

tárgyi eszközöket a nevelőmunkánkban napi rendszerességgel használjuk.  

Az Ovi-sportnapokon részt vettek gyermekeink, jutalmul  2db kismotort  14  db labdát  

kaptak.   

Fejlesztendő: 

Az IKT  eszközeink  közül a számítógép  és  nyomtató  és a laptop elavult cseréjük a minőségi 

munkához szükséges lenne. Az óvoda épülete felújítást igényel. Az óvoda épülete kora 

ellenére a nevelés színterének biztonságos helyet nyújt. Felújítását indokolja  a  szülők igénye 

mellett a korszerűség  és   az állagmegóvás is .  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.  

Pedagógia asszisztens  heti  januártól heti  5  napban   segíti munkánkat. 

A pedagógiai asszisztens a dajkai munkába és a pedagógiai munkába rugalmasan részt vesz, 

helyettesítések esetén. 

Az óvodapedagógusok végzettsége , képzettsége megfelel a nevelőmunka feltételeink. 

Mindenki rendelkezik főiskolai végzettséggel 1 fő szakvizsgával is.  Deákné Kovács Andrea  

sikeresen   elvégezte  a DIFER   továbbképzést.  

2019. 03 . 09-től 1  fő felmentési  idejét tölti az ő helyettesítése  belső  átszervezéssel lett  

megoldva. 

Az  ovoda  pszichológusa  a szülők  számára egész évben  elérhető  volt  a Mágocsi úti  

óvodában kereshették fel  . 

Szociális munkásként  Pflaum Mária  egészségnevelő  programokat  szervezett  az 

óvodásoknak. 

 

7. Az óvodai nevelés országos alapprogramjában  megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott  intézményi  céloknak való megfelelés 

Az intézményvezető napi gyakorlatában  felülvizsgálja a pedagógiai program beválását a  

célok magvalósulásához vezető módszereket, eljárásokat. Szükséges módosításokba bevonja a 

munkatársakat is,  akik javaslataikkal segítik a továbbfejlesztést.  Ennek a tanévnek feladat  

volt  a 2018.09. 01-től megjelent  új ONP.  Az  országos program  új területeit   beépítettük  a 

pedagógiai programunkba. 

 Ismerjék meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez tartozás élményét, a nemzeti, családi és 

tárgyi kultúra értékeit . 
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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.  

   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 műveltségtartalmak és tevékenységek megvalósulásának 

eredményeiről negyedévente értékelés, reflexió készült. 

 

Az éves munkatervben megfogalmazott kiemelt feladat: 

 Írásmozgás-koordináció képességének fejlesztése 

 

A tagintézményekben a DIFER mérések alapján a gyermekeknek e képessége bizonyult 

fejlesztendő területnek. 

A Szakmai munkaközösség, az Egyesített Óvoda kollektívája közösen összeállította a 

2018/2019 Írás-mozgás koordinációt és mozgáskoordinációs képességeket fejlesztő játékok 

gyűjteményét, pedagógiai munkánk segítése céljából.  
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Az őszi és a tavaszi nevelési értekezlet elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal bővítette 

ismereteinket, melyet a gyermekek képességeinek fejlesztése érdekében beépítünk a napi 

tevékenységekbe.  

 

Megvalósítás 

Az aktuális projekt megvalósulásához olyan feladatokat és tevékenységi formákat rendeltünk, 

melyek változatos módszerek alkalmazásával segítették a kitűzött célok megvalósulását.  

 

Ellenőrzés 

 Tagintézményünkből két óvodapedagógus ellenőrzésére került sor az Önértékelést 

támogató munkacsoport tervének megfelelően. Az ellenőrzés kiterjedt a pedagógus 

kompetenciák fejlesztésére, a tervezési dokumentumok áttekintésére, az alkalmazott 

pedagógiai módszerek megfigyelésére. Az önértékelési jegyzőkönyvben 

megfogalmazásra kerültek az erősségek és a fejlesztendő területek.  

            Adott esetben:   

Erősségek, kiemelkedő területek mindkét ellenőrzésnél: 

- Pedagógiai módszertani felkészültség, a gyermekekkel való bánásmód, módszertani 

kultúra, kreativitás, változatos vizuális technikák alkalmazása. 

 

Gyengeségek, fejlesztendő területek: 

- Modern Információs és Kommunikációs Technológiai eszközök magabiztosabb 

használata a tervezés során, dokumentációk vezetésében, a gyermekek ismereteinek 

bővítésében. 

- Zenehallgatás során az előadáshoz szükséges hangszerek használata /furulya, népi 

hangszerek/. 

Az óvodapedagógusok a fent említett területeknek megfelelően önfejlesztési tervet 

készítettek. 

 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/, 

- tevékenységlátogatás során az éves kiemelt feladatra:  

„Hogyan valósul meg a gyermekek írásmozgás koordináció képességének fejlesztése a 

a Freinet technikákon keresztül a napi tevékenységek során.” Beleértve a 

dokumentációban történő megjelenítést. 

- a dajkák és a karbantartó munkavégzésére, 

- az óvoda udvarának, játékeszközeinek és épületének balesetmegelőzésére. 

 

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült.  

 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. 
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Értékelés 

A gyermekek értékelése: folyamatos megfigyelés alapján pozitívan, segítő szándékkal történt, 

és a fejlődésnaplóban került rögzítésre.  

A dolgozók értékelése: óvodapedagógus, dajka, karbantartó ön és vezetői értékelés után az 

eredmény minőségi bér táblában lett rögzítve %-os, illetve pontozásos formában a minőségi 

bérezés szabályzatában foglaltak alapján. 

 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Csoportprofil alakulása: 

2019. szeptemberi létszám: 68 fő 

2018. májusi létszám: 73 fő 

Tanköteles korú: 30 fő 

Iskolába megy: 22 fő 

A tanköteles korú gyermekek közül a szülő kérésére és a Pedagógiai Szakszolgálat 

egyetértésével óvodában marad 8 fő. 

Logopédiára jár: 8 fő 

Egyéni fejlesztésre jár: 10 fő 

Mozgásfejlesztésre a Pedagógiai Szakszolgálathoz jár: 6 fő 

Tehetségfejlesztésre jár: 6 fő 

Gyógytornára: 6 fő 

Angol: 31 fő 

Úszás, vízhez szoktatás: 14 fő 

Ovi foci, Gyula termál FC: 9 fő 

Hittan: 14 fő 

 

   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. 

   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. A fejlődési ütemük egyénileg rögzítésre 

került a DIFER fejlődésmutató füzetbe, illetve az elemi mozgási képességek az egyéni 

fejlődési napló oldalain. Az utóbbi dokumentum tartalmazza még a gyermekek anamnézisét, 

beszoktatás és a családlátogatás tapasztalatait. 

   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.  

   Kiemelt figyelmet fordítottunk a magas cukor tartalmú ételek-italok fogyasztásának 

csökkentésére, valamint a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásának ösztönzésére. Születés és 

névnapok megünneplése gyümölcskínálással történt, limonádét készítettünk.  

   A gyermekek mozgásigényének kielégítése érdekében a lehető legtöbb időt töltöttük a 

szabadban /Kiserdő, Péli – csatornapart/, ahol alkalom nyílt a különböző mozgások végzésére. 



9. melléklet 

6 

 

   Az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelésen belül a nemzeti identitástudat 

kialakítását a keresztény kulturális értékek megismerését, megbecsülését a nemzeti ünnepeink 

megünneplésével, nemzeti szimbólumok, népművészeti elemek, népdalok, népszokások 

megismertetésével, szűkebb-tágabb környezetünk megtapasztalásával segítettük /Pl.: 

Himnusz, magyar zászló, korona, címer, népi díszítőelemek/. 

   A gyermekek életkorát figyelembe véve a magyar gyermekköltészet terén klasszikus és 

kortárs irodalmi művekkel és a magyar mondavilág gyöngyszemeivel ismertettük meg őket, 

melyet az éves tervünk tartalmaz /Pl.: Benedek Elek: Magyar mese és mondavilág kötetei/. 

   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. 

   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. 

Felfedező útra a Csigakertbe, a Péli-csatorna partjához, az Ó-Körös városon belüli részére 

mentünk, ahol Zöld Szíves Óvoda lévén vízvizsgálatokat végeztünk, a tapasztalatainkat 

továbbítottuk a Zöld Szíves Mozgalom vezetőjének. Ezek a felfedezőutak alkalmat 

biztosítottak a környezettudatos magatartás megalapozására, fejlesztésére, a természet 

megismerésére, megszerettetésére.  

   Városi szintű rendezvényeket a távolság miatt helyi járatú autóbusszal közelítettük meg, 

mely alkalmat adott a buszos közlekedés viselkedési szabályainak megismerésére, betartására.  

/ Költészet napja, Gyermekszínházi előadások, zenés műsorok/.  
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Számos programunknak a szülők is aktív részesei, segítői voltak /Nyitott kapuk, Szülők 

klubja, Márton napi vásár, Gyulai Advent és Betlehemes Fesztivál, Farsang, Anyák napja, 

Apák napja /. 

A gyermeknapot mindhárom csoport sajátos helyzetünket figyelembe véve egymástól 

függetlenül tartotta meg. 

Nevelés nélküli munkanapra /csapatépítő tréning/ természetjárást tervezünk. 

 

Önkéntes diákmunka: 2 diák jelent meg az óvodában, pozitívan viszonyulva a gyermekekhez, 

felnőttekhez és az elvégzendő tevékenységekhez. 

Dajkaképzés: 2 leendő dajka gyakorlati képzésének biztosított helyszínt az óvoda. 

 

3. Eredmények 

   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. Rendezvényeinkre meghívtuk a Gyulai 

Hírlap és a Gyula Televízió munkatársát.  

Pályázatok 

Cérnahang Óvodai Alapítványunk szerkezeti változása miatt nem pályáztunk a Nemzeti 

Együttműködési Alap által kiírt pályázatokra. Országos és helyi rajzpályázatokon vettünk 

részt. 

  

szám Pályázat megnevezése Résztvevők száma Díjazottak száma 

1 Varázslatos Ősz! rajzpályázat 9 gyermek 1gyermek 

2 Happy Village Wolfarm: Így látom 

a háztáji állatokat! rajzpályázat 

5 gyermek nincs díjazott 

3 A méhek ajándéka! rajzpályázat 4 gyermek 2 gyermek 

4 Biztonságos közlekedés 

gyermekszemmel! rajzpályázat 

4 gyermek nincs díjazott 

5 Az én karácsonyom! rajzpályázat 8 gyermek nincs díjazott 

6 Kedvenc népmesém - rajzpályázat 4 gyermek nincs díjazott 

7 Vízi világ-kollázs 

Víz világnapja alkalmából 

meghirdetett pályázat 

Katica csoport Díjazott lett a csoport 
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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. 

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. 
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   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: 

 Egészségfejlesztés, egészséges kézmosás napja. 

 Márton napi vásár. 

 Európai mézes reggeli program. 

 Városi Adventi és Betlehemes Fesztiválon való részvétel. 

 Karácsonyi műsort adtak elő a Pillangó csoportos gyermekek a Pándy Kálmán Kórház 

Árvay termében. 

 Karácsonyi ünnepünkön a karácsonyfa alatt lévő ajándékokat a Cérnahang Óvodai 

Alapítványunk vásárolta, melyet hazavittek a gyermekek. 

 Farsang a szülőkkel. 

 Városi Víz világnapi rendezvény, mely az idén az időjárás miatt elmaradt. 

 Ovi Húsvét. 

 Szülők Klubja 3 alkalommal. 

 Szülői beszélgető körök 3 alkalommal. 

 Környezetvédő hónap eseményei március 22-április 22-ig. 

 Nyitott Kapuk 3 alkalommal a Katica csoportban egyszer, a Pillangó csoportban 

kétszer. 

 Hagyományőrző és zöld jeles napok, felfedező utak, kirándulások. 

 Anyák napja, melyet csoportonként ünnepeltünk meg. 

 Apa napok a Katica és a Pillangó csoportban. 

 Évzáró és ballagási ünnepség. 

 Ovi sportnap. 

 Családi kirándulás, gyermeknap. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi feltételek: 

A lehetőségekhez mérten igyekeztünk esztétikus környezetet biztosítani a gyermekek 

számára. Az udvaron megfelelő mennyiségű játszóeszköz áll a gyermekek rendelkezésére, 

melyet az óvoda alapítványa vásárolt. Meglévő eszközeink állagmegóvása érdekében a 

karbantartásukat szükség szerint végezzük, figyelünk rendeltetésszerű használatukra.  

 

   Az óvoda felújítására kerül 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. 
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Melléklet 

 

Nyári élet szervezése 

2018-2019-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 tervezi.  
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A beszámoló csak kiegészítése Gyula Város Egyesített Óvodája 2018/2019-es beszámolójának. 

Azokat az elemeket tartalmazza, amelyek speciálisan a tagintézményi pedagógiai feladatellátást 

érintették. 

 

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 (valamint a 2016-2021 időtartamra készített vezetői programot). 

 

Éves kiemelt feladataink voltak: 

1. Írásmozgás koordináció képességének fejlesztése (előző évi mérési eredmények 

kiértékelése indokolta). 

2. Pedagógiai előmeneteli rendszer működéséhez kapcsolódó feladatok. (L.K. gyakornok 

érintett)  

3. Országos szakmai ellenőrzési feladatokra történő felkészülés (vezetői, intézményi 

önértékelési feladatok elvégzése). 

4. Humánerőforrás fejlesztése (külső, belső továbbképzési lehetőségek). 

5. Városi, településrészi rendezvényeken részvétel. 

6. Csapatépítő szakmai nap megszervezése tagintézményi szinten. 

 

Tagintézményi speciális feladatok: 

1. SNI gyermekek magas szakmai színvonalú ellátásának megszervezése. 

2. Szoros kapcsolatok, közös programok szervezése a helyi intézményekkel (iskola, 

könyvtár, idősotthonok, Kastély, Bay emlékszoba…). 

3. Egészségnevelési innovációnk feladatmegvalósítása során új elemek beépítése (szülők 

szélesebb körű bevonása a programokba). 

4. Szoros együttműködés az óvodánkat támogató „Napsugár Óvodai Alapítvánnyal”. 

5. Új pedagógiai stratégiai irányok meghatározása a nevelőtestület fiatalabb tagjainak 

segítségével. 

 

A fentiekben megjelölt feladatok elvégzéséhez szükséges volt a nevelőtestületünk 

munkájának folyamatos (többletfeladatok elvégzését segítő) újra koordinálása; a stratégiai 

célok operatív lebontása. 

 Augusztus végén elkészítettük saját éves programtervünket, meghatároztuk a 

prioritásokat; az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket. Kijelöltük a 

felelősöket, kapcsolattartókat, határidőket. 

 Valamennyi csoportban második nevelési évüket kezdték a kolléganők az „új” 

kollégákkal; ez már jelentett némi rutint az együttműködésekben, a feladatok 

végrehajtásában. 
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 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. 

 Megújítottuk a csoportokon belüli zárt információs hálózatokat, beépítettük az újonnan 

érintetteket. 

 Saját munkatervünk elkészítésénél figyelembe vettük a Gyula Város Egyesített Óvoda 

által meghatározott feladatokat, helyi lehetőségeinket, korlátjainkat, s az előzetesen 

megismert partneri elvárásokat. Ezzel is biztosítva valamennyi dokumentumunk 

koherenciáját. Ebben az évben 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. (A korábbi ígéretekkel ellentétben nem valósult meg a heti 1 alkalommal 

az angol nyelvhez szoktató játékos foglalkozás – ezt a szülők év elején többször szóvá 

tették.) A foglalkozások első félévben az óvodában, második félévben az iskolában 

valósultak meg. 

 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 (B.O.É.). Egy fiatal 

kolleganő (L.K.) gyakornokként végzi feladatait; kijelölésre került mentora (G-né Cs. 

É.). Megterveztük, elvégeztük szakmai látogatását; tervező munkájának értékelését. (A 

minősítési rendszer szempontjából 1 óvodapedagógus mester, 1 óvodapedagógus 

pedagógus II., 3 óvodapedagógus pedagógus I. fokozatban van, s egy kolleganő 

gyakornok.) 

 A tagintézményen belüli ellenőrzések ütemezése éves tervben került rögzítésre, igazodva 

az aktuális szakmai, szervezési és szervezeti feladatokhoz. 

 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 is jelentkeztek középiskolások 50 órás önkéntes munkavégzésre; 

de feladataikat valamennyien a nyári időszakban szeretnék ellátni. 

 A helytörténeti ismeretek bővítése, a közvetlen környezet, a szülőföld szeretete 

érdekében beterveztük elsősorban Gyulavári helyi társadalmi és természeti értékeinek 

megismerését (pl. Bay emlékszoba, Gyulavári Kastély, Liget tó... stb.). 

 

Megvalósítás 

Pedagógiai céljaink megvalósítását óvodai arculatunknak, éves munkatervünknek megfelelően 

valósítottuk meg. 
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A feladatok végrehajtása során havi rendszerességgel terveztük, szerveztük, ellenőriztük, 

értékeltük, szükség esetén korrigáltuk és minden esetben megbeszéltük, konkretizáltuk aktuális 

teendőinket. 

 

2018/ 2019-es nevelési évben gyermeklétszámunk alakulása: 

 

Csoportok: fő: 

okt:                  máj: 

SNI+ 

okt.        máj: 

össz. 

okt:         máj: 

Csoport átlag 

okt.           máj. 

Süni: 23                     22 +3            +3 26              25  

Maci: 21                     18 +1            +2 22              20  

Katica: 19                     23 +4             +4 23              27  

Összesen: 63                     63 +8             +9 71              72 ~24               24 

 

Egyéb ellátási körben érintett gyermekek száma: 

 logopédi

a 

fejleszt

ő 

fogl. 

tehetsé

g 

gond. 

isk. 

elők

. 

gyógytes

i 

mozgásfej

l. 

hitta

n 

úszá

s 

ovi 

foc

i 

Süni 3 6 1 4 1 3 4 4 1 

Maci 5 8 1 10 4 7 4 5 5 

Katica 2 7 1 11 2 3 4 5 8 

Összese

n 

10 21 3 25 7 13 12 14 14 

 

Tanköteles korúak száma: 27 

Iskolába menők: 26 

 

1. Az írásmozgás koordináció képességének fejlesztése érdekében elvégzett feladatok: 

o Rendszeres kötött és kötetlen nagymozgás fejlesztés, az udvar és a tornaszoba (2019. 

márciusig) kínálta lehetőségek kihasználásával. 

o DIFER mérések elvégzése 2 ütemben; fejlesztések betervezése a heti feladatokhoz 

(csoportnapló, heti tevékenységi terv), elvégzése igen nagy gyakorisággal. 

o Szabad játékidőben mindenkor a grafomotorika fejlesztését lehetővé tevő eszközök 

biztosítása, felkínálása a gyermekeknek. 

2. Megtörtént Lehoczki Katalin gyakornok mellé mentor kijelölése (Gondáné Csontos Éva). 

Munkájának segítését a mentor és a tagintézményvezető közösen végezte (szakmai 

látogatások, tervező munka ellenőrzése, gyakorlati tanácsok, módszerek átadása, nevelési 

problémákról esetmegbeszélés…stb.). 

3. Az országos szakmai ellenőrzési feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan elkészült: 

o egy óvodapedagógus önértékelése (B.O.É.), 

o tagintézményvezető vezetői önértékelése, 
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o intézményi önértékelés. 

A feladatok koordinálását, kérdőívek begyűjtését az önértékelési csoport tagja (G-né Cs. É.) 

végezte. Minden feladat az előzetes ütemezésnek megfelelően határidőre elkészült. Feltöltésre 

kerültek az önfejlesztési tervek, valamint az intézményi intézkedési terv, amely az értékelési 

folyamat során feltárt eredmények alapján határozza meg a fejleszthető területeket az 

intézmény számára 2019-2024 közötti időintervallumban. A vezetői és tanfelügyeleti 

ellenőrzések után ezek a fejlesztési tervek kiegészítésre kerülnek amennyiben szükséges. 

(Visszacsatolva a külső szakmai kontrollt.) 

4. 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. 1 óvodapedagógus február 

25-tól tartósan távol van (gyermekvárás öröme miatt). 1 óvodapedagógus továbbképzési 

kötelezettség-teljesítése alól 2020-ig mentesített. 

Valamennyien 2 szervezett továbbképzésen vettünk részt. 

 Gyula Város Egyesített Óvoda által szervezett „Így tedd rá!” néptánc elemeket 

ismertető módszertani képzés. 

 Az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium és EGYMI szakmai napján. 

5. Városi, településrészi rendezvényeken való részvételeink (a teljesség igénye nélkül): 

o Világgyalogló nap – Családi nap, 

o Autómentes nap, 

o Magyar nyelv napja (Vigadó), 

o Településrész karácsonyi ünnepe (fellépés), 

o Gyulai mézesfesztiválon (fellépés), 

o Kárpátmedencei kortárs versmondóverseny (2 versenyző), 

o Víz világnapja, 

o Gyulavári Könyvtár, Bay Általános Iskola szavalóversenyén (18 versenyző), 

o Magyar költészet napján (nagycsoportosok), 

o Gyulavári Kastélynapokon mindhárom csoport fellépett. 

Minden alkalommal a gyermekek és sok esetben családjaik is tartalmas, jóhangulatú, 

színvonalas rendezvényeken vettek részt. 

6. A csapatépítő szakmai nap a Esély Pedagógiai Központban történt látogatással 

megvalósult, ennek kiértékelése külön dokumentumban megtalálható. 

7. A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket 

biztosítottunk. 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. 

A vizsgálatokhoz szükséges szakvéleményeket mindenkor időben elkészítettük, s a 

fejlesztő diagnózisok figyelembe vételével készültek el egyéni fejlesztési terveik. A 

mozgás-, és logopédus, gyógypedagógus fejlesztő szakemberekkel közvetlen kapcsolatot 

alakítottunk ki; a fejlesztések eredményeit kölcsönösen megbeszéltük. 

8. Külső kapcsolataink szervezését, megvalósítását nagy mértékben segítette a Gyulavári 

Napsugár Óvodai Alapítvány kuratóriumi elnöke; aki mind a lehetséges, pedagógiailag 
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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 kuratóriummal együtt tervet készítettünk a következő két év stratégiai 

irányainak meghatározására, az érintettek körének feltérképezésével, a lehetséges 

programsorozatok előzetes körülírásával. Az alapítvány ennek ismeretében nyújtja be 

pályázatait, mindenkor a gyermekek mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva. 

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. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a gyermekek és szüleik elegendő számban választották a 

Bay Zoltán Általános Iskolát. 

Az idősotthonokba igényeiknek megfelelően részt vettünk a különböző eseményekhez 

kapcsolódó kis műsorokkal; az idősek is hagyományaiknak megfelelően ellátogatnak 

hozzánk gyermeknapra.  

Helyi értékeink megismertetése során kiemelném a Gyulavári Kastélyba és a Bay 

emlékszobába tett látogatást. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ismerjék szűkebb 

környezetük történelmi értékeit, itt született hírességeit. 

9. Az egészségnevelés területén széleskörűen, minden lehetséges formában próbáltuk a 

gyermekeknek átadni az alapvető, helyes életmódszokásokat; mind a fizikális, mind a 

mentális egészségterületeire gondolva. 

10. Az alapítvánnyal történő együttműködés, mivel érinti az óvoda szinte teljes partneri 

környezetét is, ott került megjelölésre. 

11. A nevelőtestületben a fiatalabb kollégákkal történő több szakmai konzultáció után, az új 

innovációs irányok elsősorban a „szakmák ismeretének, szeretetének átadásában kerültek 

megfogalmazásra”. 

o A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai is az év folyamán elvégezték a szükséges 

szűréseket, fejlesztéseket. Egy alkalommal (március 04-től) szükségessé vált a teljes 

órarend és teremhasználatok átrendezése, mivel a Galbácskerti Óvoda középső 

csoportosai, óvodájuk felújításának idejére „befogadásra” kerültek 

tagintézményünkben. Köszönet minden érintettnek a rugalmas alkalmazkodásért, a 

megértő, segítő hozzáállásért! 

o A tagintézményi feladatok ellátása során kiemelt partnereink a szülők. A szülői 

közösségünk vezetőjét, Sipaki Máriát megválasztották ebben az 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; és a jövőben is számítunk rá. 

Megszervezésre kerültek az alábbi események: 

(Világgyalogló nap, Legyünk együtt a Nagyszülőkkel, kibővített „Egészséghét” programjai, 

adventi kreatív délután, mézes reggeli program, mézesfesztiválon fellépés, adventi vásáron 
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részvéte, Karácsonyi ünnepségünk, segítette az ovi foci programon a gyermekek részvételét 

több alkalommal; ezután szervezzük hagyományos tanévzáró és ballagási ünnepségünket, 

valamint júniusban a gyermeknapot.) 

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. 

o Terveink megvalósulásának dokumentumai: a csoportnaplók heti tervei, nevelési 

tervek, a tagintézményvezető havi feladatellátási fejlesztései, a csoportok év végi 

értékelése. 

Ebben az évben 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 2019/2020-as nevelési évben várható. (ennek lefolytatásához 

szükséges volt egy teljeskörű belső szakmai önértékelés.) 

 Megtörtént a tűzoltó készülékek felülvizsgálata. 

 Az óvodaorvos több alkalommal járt intézményünkben (megtekintette a másik óvodából 

átkerülő csoport ellátási feltételeit is). 

 A védőnő az előzetes ütemezésnek megfelelően végzett tisztasági szűréseket. (Nagy 

örömünkre az idén nem voltak problémák a személyi higiénia területén.) 

 

Intézményi szintű szakmai ellenőrzés: 

 Egy óvodapedagógus (B.O.É.) 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, a (önértékelési csoport egy tagjával, segítő koordinációjával) 

elkészítette vezetői önértékelését, s ezt követően (a visszajelzések alapján) megírta 

önfejlesztési tervét, amelyet az Oktatási Hivatal felületre feltöltött. 
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 Az intézményi önértékelési folyamat is ebben a nevelési évben bezárult 

(dokumentumelemzések, interjúk, tagintézmény-vezetői értékelés). 

 

A tagintézmény-vezető elkészítette tagintézmény intézkedési tervét (amely öt évre szól, 

2019-2024-ig). Tartalmazza azokat a területeket, amelyek fejlesztése érdekében újabb 

feladatkijelölésekre van szükség; illetve az intézményi önértékelés során feltárt erősségeket. 

 

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.) 

 Az új 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 önértékelését, valamint az 

intézmény önértékelését, intézkedési tervét. 

 A dolgozók a munkavégzés során azonnali visszajelzéseket is kapnak, segítve munkájuk 

hatékonyabb végzését. 

 Valamennyi dolgozó eredménye (a tavalyi évben) egy értékelési táblázatban lett 

rögzítve. (Az eredmények a minőségi munkavégzésért adható bérkeret odaítélésekor - 

korábban ismertetett szabályzatában foglaltak szerint -  kerül 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. 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
Gyulavári Óvoda 

5711 Gyula, Széchenyi u 56. 
: :  66/ 639-596 

E-mail: gyulavariovoda@gyulaovoda.hu 

10. melléklet 
 

 9 

 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 évi két alkalommal aláírásával igazolja, 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 

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 nagycsoportos gyermekek közül:  

- 21-en fejlesztő,  

- 10-en logopédiai foglalkozásra,  

- 13-an mozgásfejlesztésre,  

- 3-an tehetséggondozásra jártak a szakszolgálat szervezésében. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 9 volt.  

Az ő fejlesztésüket az óvoda megbízásával végezték a szakemberek.  

- 12 gyermek járt hittanra. 

- Vízhez szoktató foglalkozáson 14 gyermek vett részt. 

- A gyerekek közül 26-an 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 fiatal helyettesítő pedagógus vette át). Év közben 

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. 

Csapatépítő szakmai napunk értékelése megtörtént, a konklúziókat összegeztük. Szeretnénk 

élni a jövőben is ezzel a lehetőséggel, új programcélok meghatározása mellett. 

A kollégák aktív tagjai Gyula Város Egyesített Óvodájának munkaközösségeinek. A feladatok 

elvégzéséhez többnyire megkaptuk a szükséges és elégséges információkat; szakmai 

területeiken koordinálták a feladatok elvégzését, értékelését. 
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• 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 Down világnaphoz kapcsolódó tevékenységeinket. 

Integrált óvoda lévén nagyon fontos a folyamatos befogadó környezet biztosítása, mind 

a gyermekek, mind a szülők körében. Sokszor a közös demonstrálás (felemás zokni 

viselet) is erősíti a közös élményeken alapuló tapasztalatokat; segíti az „új” szülők 

bevonását az inkluzív magatartásminták természetessé válása érdekében. 

• A tavalyi évben kiépített információs csatornáink hatékonyan biztosítják, hogy mindenki 

megkapja a számára szükséges és elégséges információkat. 

A szülők körében népszerűek a zárt internetes csoportban továbbított információk. 

(Hatékonyabbak, mint a hagyományos formák pl. faliújság, papír alapú üzenet.) 

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 számtalan programon vettünk részt (ezek rögzítve lettek a GYVEÓ 

gmail – táblázatban az éves „rendezvénynaptárban”): 

- autómentes nap, 

- Világgyalogló nap,  

- Legyünk együtt a Nagyszülőkkel! 

- Hevesi Imre koncert a Gyulavári Könyvtárban, 

- gyermekszínházi előadások, 

- Gyulavári Kastélyban babakiállítás megtekintése, 

- Egészségnevelési hét programjai: 

o Hétfő (11. 12.) Nagymozgás napja 
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 Bemelegítést tart B.O.É 

 Mozgásos játékok a csoportszobákban 

 Katica: akadálypálya 

 Süni: Zenés torna 

 Ugrálóvár 

o Kedd (11. 13.) Szülői klub 

 Témái: 

 „Varázsos évek, avagy a gyermekkor rejtelmei” – előadó: 

Dragán Zsuzsanna pszichológus 

 „Az iskolaérettség” – előadó: Vajda Attiláné 

gyógypedagógus, logopédus 

o Szerda (11. 14.) Gyümölcssaláta készítés a gyermekekkel – az egészséges 

étkezés jegyében 

o Csütörtök (11. 15.) Hogyan éljünk egészségesen?   

 Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály interaktív 

foglalkozásai, Dr. Maráczi Gabriella főorvosnő és kollégái 

o Péntek (11. 16.) „Mézes reggeli” országos programjához csatlakozás 

 Az interaktív foglalkozásokat vezeti: Árgyelán János OMME Békés 

Megyei Szaktanácsadó 

- Magyar Nyelv napja a Vigadóban, 

- Dr. Fehér László előadása gyermekeknek, 

- adventi kreatív délután szülőkkel, gyermekekkel, 

- Gyulai Mézes fesztiválon fellépés, 

- Karácsonyi fellépés a Bay Iskola Sportcsarnokában, 

- Kárpátmedencei kortárs versmondó versenyen részvétel, 

- Farsang (az óvodában és a Bay Általános Iskolában is), 

- Óvodai sportnapok a Prohászka Zsolt Sportcsarnokban, 

- Vízhez szoktató foglalkozások, 

- iskolaelőkészítő foglalkozások, 

- Happy hét programjai, 

- Víz világnapjához kapcsolódó városi programok, 

- Magyar Költészet napja, 

- Anyák napja (idős otthonokban is), 

- Kastély napok, 

- Tanévzáró, ballagás, 

- Nemzeti ünnepek (október 6., október 23., március 15.), 

- Óvodai nyílt napok. 

 

 A fent leírt programok sokasága is igazolja, hogy az óvoda a nevelést, a fejlesztést 

támogató szervezeti és tanulási környezetet és kultúrát alakított ki. 

 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 
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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. 

 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 

• Harmadik 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 tanítónéniknek). Minden héten voltak közös programok; vagy az 

iskolaelőkészítő, vagy egyéb rendezvények kapcsán. Ennek is köszönhetően megfelelő 

létszámban választották gyermekeik számára a szülők a Bay Iskolát. (Ez a szoros 

együttműködés annak ellenére megvalósult, hogy az angol játékos foglalkozások az 

előzetes ígéretek ellenére elmaradt.) 

• A kiemelt nevelési feladatokat sikerült megfelelő szakmai színvonalon elvégezni; mind 

a munkaközösségi tagok, mind a teljes közösség aktív közreműködésére volt ehhez 

szükség. 

• Óvodánkat két gyermek képviselte a Kárpátmedencei kortárs szavalóversenyen; 

mindketten megosztott 3. helyezést értek el. (A rendezvény széles nevezői körére 

tekintettel, ez kiemelkedő eredmény.) 

• A Gyulavári Fiókkönyvtár és a Bay Zoltán Általános Iskola által szervezett 

szavalóversenyen 18 gyermek vett részt, valamennyien elismerésben részesültek. 

• 12 rajzpályázaton vettünk részt, 99 db pályamunkával, 3 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 26 gyermek kezdi meg szeptembertől iskolai 

tanulmányait. 
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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. 

• A Difer eredmények kiértékelése óvodai szinten is megtörtént. Csak az összesített 

eredményekről néhány adat: A tavalyi évben a 4-5 éves gyermekek Difer indexe 50% 

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 52%, ami láthatóan szintén elmarad az 

életkori szakaszban elvárható országos átlagtól. Bízunk benne, hogy a jövő év végére is 

sikerül a gyermekeket felzárkóztatni az átlaghoz, illetve azt túlszárnyalni. Kiemelkedő 

területeink 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 nagyon sok esetben kellett gyermekvédelemhez 

kapcsolódó feladatokat ellátnunk. Több esetkonferencián vettünk részt, több jellemzést 

kellett készítenünk gyermekvédelmi hatósági ügyekben. Több alkalommal szerveztünk 

gyűjtést egy arra nagyon rászoruló kisgyermek számára. 

• Saját célkitűzéseink megvalósítását 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 igazolták az 

információ átvételét. Már második éve működik az óvodapedagógusok zárt facebook 

csoportja, így sokkal gyorsabb az üzenetek átadása, azonnali visszareagálásra is van 

lehetőség. 

•  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.  
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•  A szülők közötti kommunikációs háló szintén második éve működik, az egymás közötti 

információk még gyorsabb átadása érdekében. Ez közvetlenül érintette a belső 

információs ellátottság minőségének emelkedését. 

• 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: Bátkai Oláh Éva (később 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.  

 

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 

javulnak a demográfiai mutatók (a jelenlegi születés számok bizakodásra adnak okot). 

• 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, nyílt napok, ünnepek, 

- érdeklődésükre épített szülői klubok (iskolaérettségről, 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 (előadás tartása, ill. részvétel, gyermekek műsora az 

anyukáknak), 

- Idősek Klubja (tartalmas együttműködés, közös ünnepek) 

- Szép Alkony Idősek Otthona, Kastélykert Idősotthon (műsorok, figyelmességek). 

- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat.  

- Együtt Gyulaváriért Egyesület. 

- Gyulavári Kastély. 

- Gyulavári Fiókkönyvtár (minden gyermek és felnőtt tag, közös ünnepek, 

foglalkozások). 
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- Gyulai Rendezvényszervező és Nonprofit Kft. (színházi előadások látogatása). 

- Gyulai Várfürdő (nagycsoportosok úszása). 

- Védőnői szolgálat. 

- Óvoda orvos. 

- ÁNTSZ. 

• 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!, nemzeti ünnepek, nyertes pályázatokról és 

óvodai tárgyi eszközfejlesztésről tájékoztatás, közös ünnepek partnereinkkel…stb). 

• Partnereink tájékoztatása mindenkor a jogszabályoknak, aktuális feladatoknak, egymás 

közötti megállapodásoknak megfelelően megtörtént. 

• Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi rendezvényeken 

(megemlékezéseken, ünnepeken). 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Az intézmény infrastrukturális feltételei fejlesztésre szorulnak. 

• Az óvoda épülete teljes felújításra szorul Több éves „pályázatra várakozás” folytán 

mind az épület, mind a berendezési tárgyak elhasználódtak. A hiányosságok felmérése 

megtörtént, és önkormányzati támogatással elkészültek a felújítási tervek évekkel 

ezelőtt. Elodázhatatlannak érzem egy jelentősebb felújítás végrehajtását. (Külső 

vakolat, nyílászárók, külső, belső burkolatok, üvegtetők stb.) Ebben az évben részesei 

lehetünk egy nyertes felújítási pályázatnak, amely a belső udvar teljes 

rendbetételét foglalja magában, fedett játszórész kialakítását. A nyári zárás ideje 

alatt, várhatóan megvalósul. Szintén betervezésre került a nyílászárók cseréje, 

ennek időpontjáról nem rendelkezünk információval.  

• A gyermekek nevelését segítő eszközök jelentős része mennyiségileg megfelelő, 

minőségben korszerűtlen, kopott, elavult. Az óvoda alkalmazotti közössége ennek 

ellenére mindent megtesz azért, hogy minél esztétikusabbá, higiénikusabbá varázsolja 

a gyermekek környezetét. (A tálalókonyha is költségesebb felújításra szorul.) 

• Szükséges lenne a gyermekbútorok jelentős részének cseréje (székek, asztalok, 

fektetők). Bár rendelkezünk megfelelő számú helyiséggel, de ezek felszereltsége 

hiányos.  

• 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. Az alapítvány által nyújtott támogatás összértéke 

meghaladja, a 950 000 Ft-ot (ebből az összegből 120 000 forintból karácsonyi 

ajándékokat vásároltunk, 700 000 forintból az alapítvány működését, illetve 

célfeladat ellátását biztosította, és az óvodai rendezvények létrejöttét támogatta, 

valamint 119 355 forint értékben történt a 3 csoportszoba játékállományának 

fejlesztése és a fennmaradó 18 015 forintból pedig az Adventi jótékonysági  
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„Csak ritkán van arról szó, ami kézzel fogható,  

amiről látszólag a dolgok szólnak,  

egyszerűsítsük le a bonyolultat. 

Szabadságunk korlátlan hatalma felismerni a lényegben az egyszerűt,  

amitől növekszik az erőnk, mely a bölcsességet táplálja, 

s ezzel nézzünk a világra. 

Így lehet bonyolult, ami korábban egyszerű volt.” 

( Ulrich Schaffer )  
 

 

 

Bevezető gondolatok: 

 

A fenti idézet jól példázza annak a folyamatos körforgásnak a meglétét, mely leginkább 

jellemzi a mai kor óvodai nevelési folyamatát. Az utóbbi években a mindennapi munkánkban 

meghatározó szerepet tölt be az állandó változásokhoz való alkalmazkodás, az útkeresés. 

Folyamatosan keressük az óvoda helyét, szerepét a társadalomban, a köznevelésben, s mikor 

már úgy gondoljuk végre megtaláltuk, újabb kihívások és feladatok újabb utakat nyitnak meg 

és zárnak be számunkra. 

A pedagógus hivatás mai összetett gyakorlatának egyik legfontosabb jellemzője, hogy 

képesek legyünk a változások követése mellett a magyar óvodapedagógiai értékeket 

megőrizni, úgy, hogy felpörgetett életünkben időt szakítsunk arra, hogy a magunk és a 

körülöttünk élők számára meghitt, nyugodt perceket, órákat szerezzünk. 

 

A 2018-2019-es nevelési év célkitűzései között továbbra is hangsúlyos szerepet kapott a 

gyermekközpontú nevelés, a színvonalas, minőségi nevelő, fejlesztő tevékenység biztosítása. 

Törekedtünk a kellő egyensúly megtartására, a változások átgondolt beépítése mellett, a 

nevelőmunka értékeinek megőrzésére, szakmai szervezetünk további fejlesztésére, hogy 

óvodánk betöltse funkcióját, a kultúra átadását, örökítését, a gyermeki személyiség minél 

sokoldalúbb fejlesztését, a közösségi értékek megtartását. 

 

A 2018-2019-es nevelési év legnagyobb kihívása volt, hogy intézményünkben az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében vezető és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 

került sor. 

 

2018/19-es nevelési év kiemelt feladata volt: 

 Írásmozgás-koordináció képességének fejlesztése 

 

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. Első 

sorban szakvizsga megszerzésének támogatása, DIFER, informatikai, 

egészségnevelési képzések. Csapatépítő tréningen lehetőségeinek keresése. 

 Az óvodapedagógusok önazonosságának, önértékelésének, önbecsülésének, 

közösségi érzésének fejlesztése. 

 Városi és megyei rendezvényeken való részvétel 

 

Az éves beszámoló a 2018-2019-es nevelési év munkatervében meghatározott szempontok 

alapján és az Önértékelést Támogató Csoport által megfogalmazott intézményi elvárások 

figyelembevételével készült. 

 

Pedagógiai folyamatok: 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény Pedagógiai Programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, tanulási-

tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermeki 

alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál. 

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek 

elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és bevonja az 

intézmény külső és belső partnereit. 

 A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok 

megvalósítását szolgálja. 

 Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok tanítási gyakorlata szabályozott és 

tervezett legyen.  

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának 

eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható. 

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az intézményi 

fejlesztések egyik alapját képezik. 

 

Tervezés: 
Nevelő-fejlesztő munkánkat a Pedagógiai Programunkban, valamint az erre a nevelési évre az 

Intézményvezető által elkészített és a nevelőtestület jóváhagyásával elfogadott éves 

munkatervre alapoztuk. A pedagógiai céljaink összhangban voltak a Pedagógiai Program és 

az erre a nevelési évre kiemelt feladataink cél és feladatrendszerével, szakmai munkánk 

vezérfonalát ennek figyelembe vételével terveztük, szerveztük, óvodánk egyéni arculatának 

megtartása mellett.  

A stratégiai és operatív programokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint 

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve- megjelentek a 

pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében. 

A szakmai munkaközösségek és az Önértékelést Támogató Csoport erre a nevelési évre 

meghatározott feladatait megismertük, az aktuálisan elvégzendő feladatok megvalósítását a 

beosztott kolléganők koordinálták. 

Ebben a nevelési évben az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében intézményünk 

vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre is kijelölésre került. Év elején ennek 

tükrében a kollektíva tagjaival átbeszéltük, hogy a tervező munkánkra hangsúlyosabban 
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odafigyelve, dokumentumainkat átgondoltabban, tudatosabban, az elvárásoknak megfelelően 

készítjük el. 

 

Megvalósítás: 

Az intézmény éves terveinek, és az aktuális nevelési évre meghatározott kiemelt feladatok 

megvalósítása a nevelőtestület és a munkaközösségek bevonásával történik. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. A beszámolók szempontjai 

illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.  

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelési eredményeit beépítjük a következő nevelési 

év tervező munkájába. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozták meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 

alkalmazását, oly módon, hogy a Pedagógiai Programunkban megjelenő cél és feladat 

rendszernek koherensnek kell lennie a csoportnaplókban megjelenő cél és feladat rendszerrel. 

A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, mely nyomon követhető a 

tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban. 

 

A pedagógusok éves tervezése, és a terv tényleges megvalósulásának bemutatása: 

Céljaink, feladataink megvalósítása során minden dolgozó ismerte az intézményünk 

működését és szakmai munkáját meghatározó dokumentumokban, szabályzatokban 

megfogalmazottakat, módszertani szabadságuk alapján ezek útmutatása szerint végezték 

munkájukat. 

Az óvodapedagógusok nevelőmunkájára a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemző, melyet 

a nevelési év folyamán minden területet átfogóan a gyermekek iránti elkötelezettség motivált. 

Nem csak külsőségekben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani 

számukra.  

Az év folyamán erre a nevelési évre kiemelt feladatainkat, ill. a megvalósítani kívánt 

céljainkat széleskörű módszertani eszköztár alkalmazásával értük el. Fontosnak tartottuk az 

alapos felkészülést, tervezést, és a rugalmas megvalósítást. 

Tagintézmény vezetői látogatásaim (mely minden óvodapedagógusnál megtörtént) 

tapasztalatai azt mutatják, hogy a kolléganők egyre biztosabban, és tudatosabban végzik a 

tervező munkájukat, alkalmazzák a 8 kompetencia terület elvárásait, igyekeznek szakmai 

ismereteiket folyamatosan megújítani. A továbbképzéseken elsajátított ismereteket 

igyekeznek beépíteni a mindennapok gyakorlatába, maximálisan segítve a gyermeki 

személyiség maximális kibontakoztatását, fejlesztését. 

 

Pedagógiai Programunkból adódóan változatlanul prioritást élvezett a játék és a mozgás 

kiemelt fontosságú szemléletének érvényesítése.  

A csoportlátogatások és a mindennapok szervezéseinek tapasztalatai alapján a pedagógiai 

munka színvonalát jónak ítélem, több kolléganő esetében korábbi évekhez képest határozottan 

pozitív irányú fejlődést látok. A kollégák módszertani kultúrája a Pedagógiai Programnak 

megfelelő, közös pedagógiai értékek mentén valósulnak meg a feladatok a gyakorlatban. 

 A csoportokban folyó nevelőmunkánk befogadó, ösztönző, együttműködő, modellt nyújtó 

óvodapedagógusi jelenléttel, és a gyermekek ismeretére épülő, differenciáló módszerek, 

egyéni bánásmód alkalmazásával segítjük a gyermekek fejlődését. Tevékenységünk néhány 
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jellemzője: kiegyensúlyozott, otthonos légkör megteremtésével kellő időt adunk a szabad 

játék kibontakoztatására, a játékba épített, önkéntes, cselekvéses tanulás dominál, érvényesül 

a gyermek szabad választása, a tevékenységek jelentős része mikro csoportos és egyéni 

foglalkoztatási keretben valósul meg, a hangsúly az egyéni fejlesztésen van a gyermek 

szükségleteihez igazodóan. A mindennapi tevékenységeket változatos, sokoldalú 

tapasztalatszerzések során valósítjuk meg, melyek több szintű tanulási utat kínálnak a 

gyermekek számára, lehetőségük nyílik a kísérletezésre, problémahelyzetek megoldására 

biztosítva mindenkinek a sikerélményt. A játékba épített tevékenységek átfognak minden 

műveltségterületet, összekapcsolásukkal pedig a komplex fejlesztés megvalósulását 

biztosítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségfejlesztésre, az óvoda hagyományainak, 

szokásainak fenntartására. A mindennapok során igyekszünk olyan tevékenység ösztönző 

környezetet kialakítani a csoportokban, melynek hatására a gyermekek érdeklődőek, 

motiváltak lesznek, eszköz, anyagfelhasználásuk széleskörűvé válik. Mindannyian támogatjuk 

a gyermeki önállóságot, ösztönözzük az egyéni elképzelések megvalósulását, ami elősegíti a 

szervezési, döntési, együttműködési képességük fejlődését. Tudatos értékközvetítő szerepet 

vállalunk.  Nevelőmunkánk során fontosnak tartottuk az egészséges testi, lelki fejlődést, az 

egészséges életmód, életvitel, környezettudatos szemlélet szokásainak megalapozását, a 

szükségletek és a mozgásigény kielégítését.  

Az együttműködések során használtuk az infokommunikációs eszközöket és az online 

csatornákat. Gazdag értékelési eszköztárral értékeltük a gyermekeket.  Az óvodapedagógusok 

a változatos tevékenységek szervezése során ma már rendszeresen és magabiztosan 

használják az IKT eszközöket, a gyermekek számára nehezen megtapasztalható, 

életközelségbe nem hozható témák feldolgozásakor laptop használatával segítik az ismeretek 

közvetítését. Számítógépes ismereteiket alkalmazva a csoportnaplók elektronikus úton történő 

vezetése már nem okoz napi szintű problémát. 

Kiemelten figyelünk a sajátos nevelési igényű gyermekekre, nyitottak vagyunk a 

személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására, folyamatosan konzultálunk a 

fejlesztéseket végző szakemberekkel. Óvodánkba ebben a nevelési évben 13 sajátos nevelési 

igényű gyermek járt. 

A nevelési évünk programokban és rendezvényekben gazdag év volt. 

Óvodapedagógusaink élnek az egymástól való tanulás lehetőségével szakmai ismereteik 

megújítása érdekében. Az új kolléganő hospitálás során igyekezett megismerni és elsajátítani 

óvodánk egyéni arculatát meghatározó PEK-torna gyakorlati elemeit, óvodánk szokás, 

szabályrendszerének elvárásait. 

Közös pedagógiai értékrendet vallunk: érzelmi ráhangoltság, gyermeki személyiség tisztelete, 

az óvodában a gyermek a legfontosabb érték. 

 

Ebben a nevelési évben az egyik kiemelt feladatunk volt:  

 Az írásmozgás koordináció fejlesztése.  
A tavalyi évben elvégzett DIFER mérések eredményeit összehasonlítva az országosan mért 

átlaggal, óvodai és Egyesített Óvodai szinten is ezen a területen mutattak a leggyengébb 

eredményt a mérési adatok.  

Ez az egyik leglassabban fejlődő készség, amely kb. 2 éves kortól 3-5 évig tart. Ezen 

készségterületen a legnagyobbak az eltérések, akár 40%-a gyerekeknek alkalmatlan még 

iskolába kerüléskor az írásmozgás elsajátítására. Az írásmozgás elsajátításának előfeltétele: 
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a pontos észlelés, a szem-kéz koordináció, a finommozgások megfelelő szintű fejlettségi 

szintje. A mozgás fejlesztő hatása kihat az egész személyiségre, elősegíti nemcsak a testi, 

hanem az érzelmi, értelmi és szociális fejlődést is. Valamennyien tudjuk, hogy a gyermek 

kíváncsi a környező világra, látni, hallani, érezni, megfogni akarja mindazt, ami elé tárul. 

Igazán megérezni akkor tudja, ha a saját tapasztalatai, élményei sokrétűek, hosszas és többféle 

megközelítésűek, azaz gyakorolhatók, kipróbálhatók. Mivel a gyermek észlelése gyakran 

felületes, az apró eltérések nem mindig fontosak számukra, ebben segít a mozgásterápia, ami 

egy komplex tevékenység, mely kihat a többi képesség fejlődésére is, ezáltal segíti a 

gyermekek optimális fejlődési menetét. 

Ahhoz, hogy a gyermekek finom mozgása kialakuljon, mindig a nagymozgások fejlesztésétől 

haladunk a finom mozgások fejlesztése irányába. Ezért mindennapi nevelőmunkánk során 

fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek kapjanak elég teret, időt, lehetőséget, hogy alapvető 

szükségletüket, a mozgásigényüket kielégíthessék. 

Az írásmozgás koordináció fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy napi szinten olyan 

tevékenységeket szervezzünk, olyan játékeszközök álljanak a gyermekek rendelkezésére, 

melyek segítik az ujjak izmainak erősödését, segítik a finom mozgások alakulását. Óvodánk 

arculatát meghatározó PEK-torna mozgásfejlesztő program egyik elemeként alkalmazzuk a 

finommotorikát fejlesztő játékokat. Évek óta rendszeresen vásárolunk, ill. óvónői 

kreativitásunkat, kézügyességünket kihasználva mi magunk készítünk saját ötleteinkből 

merítve olyan finommozgásokat fejlesztő eszközöket, melyek változatos módon és játékos 

formában segítik a gyermekek e téren történő fejlesztését.  Ezeket az eszközöket folyamatosan 

bővítjük, az elkészült játékokból, eszközökből közösen, színes képekkel illusztrálva, a játékok 

leírását tartalmazó gyűjtemény készítünk. 

Az idei nevelési évben a DIFER méréseket két lépcsőben végeztük el. Október hónap 

folyamán minden 4. életévét betöltött gyermeknél, januárban pedig az 5-6 éves korúak 

esetében történt meg a mérést. Azoknak a kolléganőknek, akik a mérések elvégzéséhez 

segítséget igényeltek, a  DIFER munkaközösség óvodánkból delegált tagja tudott hasznos 

tanácsokat adni.  

A mérési eredmények alapján minden csoport elkészítette a csoportos fejlesztési tervét, 

melyből világosan kitűnt, hogy melyik gyermeknek melyik területen van lemaradása, ill. 

képet kaptunk arra vonatkozólag is, hogy melyik területen születtek a legerősebb, ill. a 

leggyengébb eredmények. 

Ebben a nevelési évben a teljes mérést alkalmaztuk mely véleményem szerint pontos és reális 

eredményt adott a gyermekek képességszintjéről.   

Az idei év DIFER mérési eredményeit elemezve, összehasonlítva a tavalyi kapott értékekkel 

megállapítható: 

4-5 évesek : 

- Írásmozgás koordináció területén: közel azonos értékek születtek, a fejlődésben 

előrelépés nem tapasztalható. 

- DIFER index: 16%-kal magasabb eredményeket kaptunk. 

6-7 évesek: 

- Írásmozgás koordináció: 13%-kal magasabb értékeket kaptunk, határozottan 

kimutatható a gyermekek képességeinek a fejlődése ezen a területen. 

DIFER index: 12%-kal magasabb eredmények születtek.  

A DIFER mérések eredményeiről a szülők is tájékoztatást kaptak. 
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Minden csoport rendelkezik a DIFER program csomaggal, ill. a szakmai munkaközösség által 

elkészített DIFER játékgyűjteménnyel, melyet módszertani segédanyagként használhatnak az 

óvodapedagógusok az egyéni és csoportos fejlesztésekhez.  

Tagintézmény vezetői látogatásaim során azt tapasztaltam, hogy az óvodapedagógusok mind 

a tervezésben, mind a tevékenységek szervezése során rendszeresen alkalmazzák a DIFER 

játékokat a fejlesztésekhez.  

A tagintézmény vezetői látogatások során megfigyelési szempont volt az idei nevelési év 

kiemelt feladatának megvalósítása hogyan történik a csoportok mindennapi életében. 

A látogatások tapasztalatainak összegzéseként megállapíthatom, hogy az 

óvodapedagógusok: 

- Írásos dokumentációit (heti tematikus terv, foglalkozások terve, 

játéktevékenységek terve, reflexiók) – mindenkinél rendben találtam, pozitív  

fejlődési irányvonal mutatható ki. 

- Elvárások figyelembe vételével történő napi gyakorlat megvalósítása. 

- Az óvoda egyéni arculatának megfelelően folyamatosan, napi rendszerességgel 

biztosítjuk a szabad és szervezett mozgás lehetőségeit a csoportszobákban, 

udvaron. 

- Évi kiemelt feladat megvalósítása: A csoportokban az óvodapedagógusok 

sokoldalú, változatos lehetőségeket, játékokat biztosítottak a gyermekeknek, 

ahhoz, hogy fejlődjenek a finommotorikai képességeik, segítsék az iskolai évek 

megkezdéséhez szükséges írásmozgás koordinációs képességeik fejlődését. Ezek 

nyomon követhetőek a heti tematikus tervekben. 

- A fejlesztéshez szükséges eszközök számának folyamatos gyarapítása.  

- A DIFER mérés eredményeihez igazodva készítik el az óvodapedagógusok a 

csoportos fejlesztési lehetőségek terveit. 

Tagintézmény vezetői látogatásaim során egyre többször állapítom meg, hogy napjaink 

felgyorsult életritmusa következtében a mai gyermekek egyre korábbi életkorban egyre többet 

tudnak, ugyanakkor rendkívül fejletlenek az érzelmi intelligencia, szociális készségek 

területén. Elmondhatjuk, hogy a pedagógusok munkaterhei, nevelési-oktatási feladataik az 

utóbbi időben növekedtek, mégis fontos, hogy értékeink megtartása mellett a munkatársak 

vegyék észre a változásokat és legyenek képesek maradandó értékek átadására, a szakmai 

munka továbbfejlesztésére, megújulásra. Ez azért is lényeges, mert az intézmény, a pedagógus 

szerepe, felelőssége is meghatványozódott, hiszen az óvoda a köznevelési rendszer első 

lépcsőfoka, ami nagyban meghatározza a gyermekek szocializációját, társas lénnyé válását, 

hogy a későbbiekben hogy boldogul majd az életben, alap lehet a sikeres, kiegyensúlyozott és 

boldog felnőttkorhoz. Hitelességünk, pedagógiai hozzáértésünk a biztosítéka a gyermeki 

személyiségfejlődés megsegítésének, melyet belső biológiai törvényszerűségek és 

szocializációs hatások egyaránt befolyásolnak. 

Nagyon büszke vagyok, hogy az óvónők mindennapi munkájában, és a tevékenységek 

szervezése során mindig, mindenhol jelen van a mozgás, a mozgásfejlesztés, az óvodánk 

arculata. 

Célzott látogatásaim alkalmával megfigyeltem, hogy minden csoportban az óvónők napi 

szinten maximálisan kihasználják a mozgásfejlesztési lehetőségeket, illetve a 

műveltségtartalmak összekapcsolásával valósítják meg a komplex fejlesztést. 
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A nevelési év kezdetén a csoportok összetételének ismeretében végiggondoltuk tervező 

munkánk irányvonalait és a Pedagógiai Programunkra épülő differenciált, pedagógiailag 

értékes, módszertanilag átgondolt nevelési terveket készítettünk az intézményi szokások 

megtartásával. 

A csoportnaplókat a szakmai munkaközösség által meghatározott elvárásoknak megfelelően 

minden csoport továbbra is elektronikus formában vezette. A naplók vezetéséhez óvodánk a 

tavalyi évben a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumai által kiírt és benyújtott „Civil 

szervezetek működési célú támogatása 2018.” című pályázatunk sikeres elbírálásának 

köszönhetően 4db laptopot sikerült vásárolni a csoportoknak, mely ebben az évben 

megkönnyítette a dokumentációk vezetését, és biztosította a feltételeket a minőségi 

munkavégzéshez. 

Az egységes szerkezetű csoportnaplók vezetése a tavalyi évhez viszonyítva sokkal 

könnyedebben, zökkenő mentesebben történt ebben az évben, a tervező munka a kisebb 

hiányosságoktól eltekintve, sokkal tudatosabb, átgondoltabb, konkrétabb képet tükrözött. 

Az éves tevékenységi tervek a négy évszak keretei köré, ill. a külső világ tevékeny 

megismerésének témaköreihez igazodva készültek el havi és korcsoport szerinti lebontásban. 

Az éves tematika mentén épültek fel a heti szinten tervezett műveltségtartalmak, gyermeki 

tevékenységek. Óvodai szintű projektek egységesen megjelölésre kerültek a tematikus 

tervekben. 

A betervezett tartalmak és tevékenységek megvalósításának eredményeiről negyedévente 

történő értékelések, reflexiók készültek, melyek kevésbé leíró részekkel, egyre inkább 

elemző, értékelő tartalmakkal bírnak. 

A tematikus tervek készítése már nem okoz gondot az óvónőknek, a többség jól érzékeli és 

logikusan építi fel a tervezett tevékenységeket, melyek egymásra épülnek és tükrözik a 

komplexitásra való törekvést. Néhány csoportnaplóban a forrás megjelöléssel még akadnak 

hiányosság. 

A csoportnaplók ellenőrzése során azt tapasztaltam, hogy a tervezések a szakmai 

munkaközösség által meghatározott szempontoknak megfelelően történik. A negyed éves 

tervek megvalósításának reflexióiban is jól tükröződik a fejlődés, az értékelő elemzések 

minőségi javulást mutatnak. Néhány kisebb formai hiányosságot leszámítva a csoportnaplók 

tartalmi elemeit rendben találtam. Minden csoportnaplóban heti rendszerességgel 

megjelölésre kerülnek a DIFER fejlesztésekhez a tevékenységek, ebben az évben 

hangsúlyosan az írásmozgás koordináció fejlesztési lehetőségei. 

Napirendünk a folyamatos életszervezést tükrözi.  Óvodánk egyéni arculatához illeszkedően 

fontos, hogy a napi szinten szervezett kötött vagy kötetlen formájú mozgáslehetőség 

biztosítva legyen, beilleszthető legyen a különböző tevékenységekbe. 

Az év végi beszámolókban leírt tervezett tevékenységek megvalósulásának eredményei 

biztosítják számunkra munkánk megfelelő hatékonyságát, kitűzött céljaink elérésének 

sikerességét. Ez ad útmutatást a következő nevelési évre a fejlesztési feladatok 

meghatározásához. 

 

Ellenőrzés: 

Az intézményvezető által elkészített és a nevelőtestület által jóváhagyott éves munkaterv 

figyelembe vételével készítettem el tagintézmény vezetői látogatási és ellenőrzési tervemet. 
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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 a tervben ütemezett tematika, ill. spontán történő ellenőrzések formájában 

valósultak meg. 

A pedagógiai munkáról a legátfogóbb és legkonkrétabb képet a csoportokban tett látogatások 

alkalmával szereztem. Pedagógiai munkánk alapos, átgondolt, tudatosan tervezett, sokszínű, 

ötletes és kreatív. Hangsúlyozottan figyelmet kapott az írásmozgás koordináció képességének 

fejlesztése, a játékon és mozgáson keresztül történő készségek és képességek fejlesztése, a 

közvetlen tapasztalás útján történő ismeretszerzés, a differenciálás, a komplexitás szemlélete. 

A pedagógiai gyakorlat ellenőrzéseinek tapasztalataiból azt a következtetést vontam le, hogy 

a nevelőtestület tagjainak többsége igyekszik szakmai és módszertani tudását fejleszteni, 

önértékelésük, szaknyelvi kifejezésekkel alátámasztott reflektálásuk az elmúlt évhez képest 

határozott fejlődést mutat. 

A szakmai dokumentációk vezetéséről elmondhatom, hogy sokat fejlődött. A csoportok 

dokumentumainak vezetése naprakész, megjelenése igényes, áttekinthető, megfelelő formai és 

tartalmi elemekkel. 

Az Önértékelést Támogató Csoport éves tervének megfelelően ütemeztük és elvégeztük a 

kijelölt óvodapedagógusok belső szakmai ellenőrzését. 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, 

feltöltése az informatikai felületre. Az érintett pedagógusok az eredmények tükrében 

készítették el önfejlesztési tervüket. Az ellenőrzés során a két óvónő a következő 

eredményeket érte el: 96%, és 99% 

Ebben a nevelési évben vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor, melynek 

értékelése azt mutatja, hogy az intézményi folyamatok működése megfelelő. 

Meghatározásra kerültek a kiemelkedő és fejlesztendő területek, melyek alapul szolgálnak a  

következő nevelési év célkitűzéseihez, terveihez. 

 

Korrekció:  

Az ellenőrzések során feltárt tapasztalatok alapján kerülnek meghatározásra a kiemelkedő és 

fejlesztendő területek, ennek függvényében készültek el az önfejlesztési tervek. 

A szakmai dokumentációk ellenőrzésére több alkalommal is 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 többszöri ellenőrzése is megtörtént. 

Az óvónők és a dajkák kapcsolata kiegyensúlyozott, megfelelő. Együttműködés során a 

megfontolt, példamutató magatartás, a munkahelyi kommunikáció elfogadható és elvárható, 

mintaadó normái elengedhetetlenek, hiszen csak így lehetünk hiteles személyek a szülők 
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szemében. ( Ezen a területen néhány kolléganőnek vannak még hiányosságai, fejlesztésre 

szoruló területként kell meghatározni) 

 

Értékelés: 

Ellenőrzés, értékelés – ez a kettő nem választható szét, együtt kell kezelnünk. 

Az ellenőrzések során tények és adatok birtokába jutunk, és ez az alapja értékelésünknek. 

Az ellenőrzések megállapításai fontos részét képezik az önértékelésnek, a továbblépéshez 

szükséges reális értékelés alapjait adja a hibák, esetleges hiányosságok feltárásával, vagy 

éppen ellenkezőleg az elismeréssel.  

Az ellenőrzések és értékelések segítőszándékúak, igazságosak, fejlesztő célúak, és objektív 

jellegűek voltak.  

A megfelelő pedagógiai klíma kialakításához, a kiegyensúlyozott szakmai közérzethez 

elengedhetetlen tartom, hogy a munkatársak érezzék, tudják a munkájuk értékes, fontos, és 

megbecsüljük.  

Az értékelés, az elismerés mozgósít az újabb feladatok színvonalas elvégzésére. A feladatok 

adásánál ezért igyekszem egyénre szabottan olyan megbízással ellátni a kollégákat, amiben ki 

tudnak teljesedni, sikereket érnek el, ezzel fejlődik önbizalmuk, megmutatkoznak emberi és 

szakmai értékeik és tovább lehet inspirálni őket. 

Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének megalkotását a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 65.§ (1) illetve 

(1a) bekezdése írja elő. 

Az Értékelési rendszer az intézmény pedagógusaira vonatkozó minőségi munkáért járó bér 

megállapítását szolgálja. 

Az Értékelési rendszer alapját képezi: 

- a pedagógiai munka belső ellenőrzése folyamán kapott eredmények, 

- az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése, 

- amennyiben volt, az országos pedagógiai – szakmai ellenőrzése pedagógusokra 

vonatkozó megállapításai, 

- az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye.  

Az értékelésbe bevont vezetők az egyes pedagógusokról értékelő lapot készítenek, a kapott 

pontszámokból százalékos eredményt számítanak. A minőségi munkáért járó bérezésben az 

részesülhet, akinek százalékos eredménye 90% fölött van. 

Az eredmények összegzés után büszkén mondhatom, hogy a nevelőtestületünk minden tagja a 

90%-os megadott határértéken túl teljesített eredményt ért el. Ennek ellenére a kollektíva 

néhány tagja nem veszi ki a részét a közösségért végzett munkából, csapatmunkából ki vonja 

magát, viselkedésükkel megosztják a közösséget. Sikereket, eredményeket pedig csak 

közösen, összefogva érhetünk el. 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak értékelő lapjaiban tavalyi évben feltárt 

hiányosságok javítása alapján történt az idei év értékelése. A dajkák esetében néhányuknál 

továbbra is a megfelelő kommunikáció, a hangnem és stílushasználatára, ill. a takarítás, 

tisztaság minőségére vonatkozó észrevételek azok, melyeken a jövőben fokozottan változtatni 

szükséges.  
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Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése: 

Pedagógiai folyamatok: 

A kompetencia értékelése: 

 

Fejleszthető területek: 
A beszámolóban elemezzék a munkatervben kitűzött feladatok megvalósulását (az 

erősségeket, és a fejlesztendő területeket), erre épüljön a következő év munkaterve. 

Kiemelkedő területek: 
A célok meghatározásánál figyelembe veszik a tagintézmény sajátosságait, a Pek-torna 

mozgásfejlesztő programot, kiegészítve a Magyar Gábor által kifejlesztett Mozgáskotta 

komplex mozgás- és személyiség fejlesztő módszerrel és eszköztárral. Az óvodai életük 

megszervezésében kiemelt szerepet kap a játékon és mozgáson keresztül történő 

cselekvésvágy kielégítése, a változatos, sokoldalú tapasztalatszerzésen keresztül történő 

tanulás, a komplex fejlesztés. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal (PP, munkaterv, beszámolók, interjúk). 

 

Személyiség és közösségfejlesztés: 

A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes 

kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik. Az óvodapedagógusok a 

csoportnaplóban nevelési tervet készítenek évente két alkalommal, a nevelési tervben 

meghatározzák a személyiség és közösségfejlesztés területére vonatkozó céljaikat és ennek 

megvalósításához szükséges feladatokat. A csoportnapló heti tervében a tevékenységek 

tervezésekor jelennek meg konkrétan a társas és közösségfejlesztési feladatok. 

Óvodánkban az óvodapedagógusok napi munkájuk során egyénre szabott, pozitív, konkrét 

értékelésekkel segítik a gyermekek személyiségének kibontakozását, harmonikus fejlesztését. 

A napi tevékenységek szervezésével támogatjuk a szocializáció szempontjából fontos szokás, 

szabályrendszert és magatartásokat, segítjük a gyermekek játékszükségletének kielégítését, az 

önkifejezés, a pozitív énkép, érzelmi gazdagság, másság tolerálását és a társakkal való 

együttműködés kiteljesedését. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a 

gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, az ez irányú módszertani 

tudásukat megosztják egymással. 

Az óvodánkban a nevelés és oktatás egységes szemlélettel valósul meg. A tanulási folyamat 

nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán adódó helyzetekben, 

kezdeményezett tevékenységi formákban és időkeretben valósul meg. A mindennapokat úgy 

tervezzük és szervezzük, hogy változatos módszerek és eszközök használatával alapozunk a 

gyermeki kíváncsiságra, tapasztalatszerzésre, és élmények átélését használjuk a gyermeki 

képességek fejlesztésére. 

 Fejlesztésünk alapfeltétele a folyamatos megismerés. Természetes közegben, tevékenységek 

közben figyeljük meg a gyermekeket. Az óvodába járó minden gyermek szociális helyzetével 

kapcsolatban megfelelő információkkal rendelkezünk. 

Biztosítjuk az esélyegyenlőséget, a gyermekeket megillető jogok érvényesülését minden 

gyermek számára. Olyan közös tartalmú kooperatív tevékenységeket biztosítunk, amelyben 

egyéni képességeiknek, készségeiknek megfelelően, aktívan, társaikkal együtt részt tudnak 

venni.  
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Tehetséggondozás terén célunk volt, hogy minden gyermek kipróbálhassa magát a különböző 

tevékenységekben, és abban az érdeklődésüknek megfelelő speciális területeken való 

elmélyüléshez a feltételeket biztosítsuk és képességeiket, kreatív önkifejezési lehetőségeiket 

megfelelő tevékenységeken keresztül kibontakoztathassuk. 

Többféle módon teremtettünk lehetőséget a kiemelkedő képességű gyermekek 

megmutatkozására (Pl: délutáni játékos angol nyelvi foglalkozás szervezése, rajzpályázatokra 

neveztük be a gyermekek munkáit, úszásoktatáson, ovi-focin  tehetségek kiszűrése). 

Ebben a nevelési évben a Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében heti egy alkalommal 

tehetséggondozó foglalkozáson vehettek részt a kiemelkedő képességű gyermekek (6 fő)  

Óvodánk Alapító okirata szerint évek óta ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

fejlesztését. Az együttnevelés természetes életszituációból indul ki, elismeri a heterogén 

adottságokat, képességeket, az azokhoz történő egyéni alkalmazkodás szükségességét. Az 

egyenlő jogokat hangsúlyozza, toleranciára, humanizmusra nevel azzal, hogy partnerséget 

kíván kialakítani a kiemelt figyelmet igénylő és az egészséges gyermekek között. A 

személyes bánásmód és a differenciálás módszerének alkalmazásával biztosítjuk minden 

gyermek számára az életkornak megfelelő, ideális fejlődést. 

A tehetséges, a sajátos nevelési igényű egymás mellett, egyenértékűen kapnak odafigyelést az 

óvodai nevelőmunka során. A gyermekek egész nap együtt tevékenykednek. Az életkori és 

teljesítménybeli heterogenitás alapján biztosítjuk az egymáshoz való alkalmazkodást, az 

egymás közti kooperációt, kölcsönös segítségnyújtást, a viselkedés és együttélés szabályainak 

elsajátítását. Csak a megélt tapasztalatokon keresztül alakulhatnak ki azok a viselkedési, 

együttélési szokások, amelyek lehetővé teszik a sikeres beilleszkedést, elfogadást.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ütemezését egyéni fejlesztési terv alapján 

valósítottuk meg, mely nagyon sok plusz írásbeli terhet ró az óvodapedagógusokra. (van 

csoport, ahol 2-3 ilyen gyermek van) Ezeknek a gyermekeknek az esetében problémától 

függően nagy figyelmet kell fordítaniuk az óvodapedagógusoknak a tevékenységek 

kínálatára, ill. a módszertan megfelelő megválasztására a sikeres és hatékony fejlesztés 

érdekében. 

A megfelelő szakemberek helyben, az óvodában fejlesztik az érintett gyermekeket, az 

óvodapedagógusokkal folyamatos konzultálnak. 

A gyermekvédelmi feladatainkban a törvény ismeretét, és a gyermekvédelmi szervekkel való 

folyamatos kapcsolattartást tartottuk fontos feladatunknak. Az év folyamán 2 gyermek 

esetében vettünk részt esetmegbeszélésen, a felmerülő problémára közösen igyekeztünk 

megoldást találni. 

A gyermek-gyermek, gyermek –felnőtt közötti kapcsolatok megfelelőek, a pedagógusok és 

dajkák összeszokott közösséget alkotnak. 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a gyermekek adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó DIFER mérési rendszer működik. A gyermekek 

fejlődését nyomon követő dokumentációt folyamatosan vezetjük, a szülőket a mért 

eredményekkel kapcsolatban évente 2 alkalommal írásban tájékoztatjuk. 

Óvodánk arculata programjainkban, tevékenységeinkben is folyamatosan visszatükröződött. 

Folytattuk a több éve megszervezésre kerülő „Úszó-ovi” programunkat, melynek során heti 2 

alkalommal vettek részt a jelentkező gyermekek úszásoktatáson. (Induló létszám 18 fő volt, 

év végére 8 gyermek maradt benn a programban). Sajnos az évek óta tapasztalható 
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lemorzsolódási tendencia ebben az évben is folytatódott, aminek oka talán az úszásoktatás 

színvonalának minőségi csökkenése lehet. 

Ebben a tanévben a középsős és nagycsoportos korosztály számára a „Grosics” Labdarugó 

Akadémia szervezésében lehetőséget biztosítottunk „Ovi-foci” programban való részvételre, 

ahol a gyermekek játékos formában ismerkedhettek meg a labdarúgással, mint sporttal.  

(17 fő). Sajnos a lemorzsolódás, a programból való kimaradás itt is megfigyelhető volt, az 

induló létszámhoz viszonyítva. 

 

Ebben a nevelési évben óvodánk arculatához kapcsolódóan programjainkat igyekeztünk 

szélesíteni, annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek mozgástapasztalatainak 

bővítésére minél változatosabb lehetőségeket tudjunk biztosítani. 

„Jóga-móka” címmel gyermekjóga foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő gyermekek. (10 

fő) 

„Modern - tánc” foglalkozáson bővülhetett az érdeklődő gyermekek mozgáskultúrája, 

fejlődhetett zenei ízlésviláguk. (33 fő) 

 

Igyekeztünk, színvonalas, élmény gazdag tevékenységeket szervezni, különös tekintettel 

óvodánk hagyományos rendezvényeinek jó légkörben, hangulatban történő ápolására. Ezek az 

alkalmak maradandó élményeket nyújtanak a gyermekek számára, ugyanakkor alkalmasak és 

hozzájárulnak a gyermekek érzelmi, közösségi neveléséhez is. 

Egész év folyamán a családokkal konstruktív kapcsolatra törekedtünk, hogy a szülők is aktív 

szerepet töltsenek be az intézményünk életébe. A közös tevékenységek, együttes programok, 

kedves, élmény dús alkalmakat, jó lehetőségeket kínáltak arra, hogy a szülők és óvodánk 

kapcsolata tovább mélyülhessen, és nem utolsó sorban rendkívül nagy közösségformáló 

szerepe volt. Egész évben aktívan és szívesen vették ki a részüket a tervezés, szervezés, 

megvalósítás folyamatából. 

 Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés szemléletformálásában is segítségünkre 

voltak a folyamatos papírgyűjtéssel és a hagyományosan szervezett „rágónapokra” hozott 

zöldségfélékkel, gyümölcsökkel. 

 

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése: 

Személyiség és közösségfejlesztés: 

A kompetencia értékelése: 

 

Fejleszthető területek: 
Az óvodapedagógusok a képzettségeiknek megfelelően – társintézménnyel közösen 

kidolgozott szűrés alapján, tervszerűen végezzék a kiemelten tehetséges gyermekekkel a 

foglakozást (interjú). 

Kiemelkedő területek: 
Óvodán belül számos évek óta hagyományként működő programot biztosítanak a gyerekek 

számára. Pl: „Tök-jó ”mulatság, szüreti mulatság, „óvodanyitogató” ismerkedési délután, 

Télapó, karácsony, farsang, családi sportnap, ballagás, anyák napja, gyermeknapi kirándulás. 

Óvodán kívül számos városi rendezvényen vesznek részt. Pl: Kicsik nagy olimpiája, Erkel ház 

meglátogatása, Nemzeti ünnepeken részvétel, Költészet napja, Víz világnapja, Gyulai Virágok 
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Fesztiválja, Mentők nyílt napja, Könyvtárlátogatás, Színházi előadások, sport rendezvények, 

„Ovi-foci gála (beszámoló). 

 

Eredmények:  
Nevelőmunkánk eredményessége érdekében célunk volt, hogy minden gyermek jól érezze 

magát az óvodában, testileg, lelkileg egészségesek, kiegyensúlyozottak legyenek, egyéni 

képességeik fejlődjenek. 

Ahhoz, hogy ezeket a célokat a gyermekek nevelése terén ebben az évben is meg tudjuk 

valósítani, napi szintű lelkiismeretes, egyenletes színvonalú, szakmai erőfeszítéseket, 

elhivatottságot követelő munkavégzésre volt szükségünk. A minőségi munkavégzés 

érdekében fontos, hogy egy csapatként, azonos értékek mentén haladjunk, a közös munka, a 

közös gondolkodás, összetartó, összekovácsoló ereje óriási, kizárólag csak ez hozhatja meg a 

sikert, az eredményt. Sajnos ebből a csapatmunkából nem mindenki vette ki egyenlő arányban 

a részét, mely sajnos negatív hatással volt kollektíva hangulatára, megbontotta a szervezeti 

kultúra egységességét. 

Kiemelt nevelési feladataink megvalósulása érdekében minden tőlünk telhetőt megtettünk. 

 

A munkaközösségek munkájába az óvónők aktívan bekapcsolódtak, kihasználták az 

egymástól való tanulás lehetőségét, az önképzés egyik módját. 

Ebben az évben is lelkiismeretesen és segítő hozzáállással igyekeztünk az új kolléganőt 

segíteni a beilleszkedésben.  

 

Ebben a nevelési évben egy minősítő eljárásra került sor óvodánkban. Egy óvodapedagógus 

Ped.II. fokozatot célzó minősítő vizsgájának eredménye: 95% lett. 

 

A vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés sikeresen lezajlott. Az ellenőrzés alapján 

megállapított értékelések figyelembevételével készültek el az önfejlesztési tervek. 

 

Szakvizsgázott óvodapedagógusaink a mindennapokban szívesen megosztják értékes 

tapasztalataikat, segítve a fiatalabb kolléganőket szakmai, gyakorlati feladataik ellátásában. 

Szakmai ismereteink megújítása érdekében a kolléganők folyamatosan éltek a továbbképzési, 

önképzési, hospitálási lehetőségekkel.  

 

Kollektívánk tagjai több éve rendszeresen részt vesznek a Budapesten megrendezésre kerülő 

PEK-torna találkozókon. Ebben a nevelési évben 2 alkalommal sikerült nyílt napon és 

szakmai napon megújítanunk a PEK-torna ismereteinket. A részt vevő kolléganők házi 

továbbképzés keretén belül adták át hasznos tapasztalataikat a többieknek. 

1 fő óvodapedagógus közoktatás vezetői szakvizsga megszerzésére irányuló képzésen vesz 

részt a Kodolányi János Főiskolán.  

1 fő dajka megkezdte óvodapedagógusi végzettség eléréséhez a főiskolai tanulmányait. 

Tagintézményünkből POK és a Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett továbbképzéseken, 

előadásokon, műhelymunkákon több alkalommal is részt vettek a kolléganők. 

Az Egészségfejlesztési Iroda és az Életigen Alapítvány által szervezett „8 nevelési mód” című 

gyermekneveléssel kapcsolatos előadáson tagintézményünkből több kolléganő és sok szülő 

vett részt. 
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1 fő óvodapedagógus vett részt 40 órás „Egyezzünk meg! Mediációs lehetőségek az iskola 

életében”c. továbbképzésen. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követésére bevezetett DIFER mérés, pontos képet nyújt 

számunkra az egyes területeken a gyermekek fejlettségi szintjéről, és ehhez igazodóan tudjuk 

elkészíteni a fejlesztési irányok meghatározását, a fejlesztési terveket, melyekkel segíthetjük a 

gyermekek egyéni fejlődését. Az összesített csoport eredmények alapján kirajzolódó diagram 

szerint a továbbra is a leggyengébb terület az írásmozgás koordináció alapkészség területe, 

melynek fejlesztésére a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. Szintén gyengébb 

eredményeket mutatnak még az elemi számolási készség területén kapott adatok, melyek 

fejlesztése szintén fontos feladatként kell, hogy megjelenjen a tevékenységek tervezése, 

szervezése során. 

A legmagasabb mért adatokat a beszédhanghallás területén értek el a gyermekek, az 

alapkészségek közül ezen a terület a legoptimálisabb a gyermekek fejlettségi szintje. 

 Amatőr bábcsoportunk, ebben az évben is több alkalommal bábelőadással színesítette óvodai 

életünket, nagy örömet okozva ezzel a gyermekeknek. 

Egész évben folyamatosan küldtük be gyermekeink elkészült munkáit az aktuális 

rajzpályázatokra, melyeken szép sikereket elérve, több gyermek alkotása díjazott lett.  

(13 rajzpályázaton vettünk részt, 75 db gyermekmunkát küldtünk be, díjazott lett 14 

gyermeknek a munkája) 

Ahhoz, hogy szakmai munkánk maradéktalanul megvalósulhasson óvodánkban, ebben az 

évben is folyamatosan éltünk a különböző pályázati lehetőségekkel, több pályázaton is részt 

vettünk.  

A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőéért Kollégiuma által kiírt NEA-UN-

19-Ö kódszámú,  „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai 

programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható  összevont 

támogatás 2019.”  című pályázatra nyújtottunk be szakmai programot, a PEK-torna 

képesítéssel nem rendelkező kolléganők továbbképzésére, óvodánk arculatának fenntartása, 

megőrzése érdekében. Sajnos ezen a pályázaton az idei évben is csak várólistára sikerült 

kerülnünk.  

A Békés megyei Kormányhivatal által kiírt „A család és a nevelési intézmény” címmel 

meghirdetett több fordulós pályázatra küldtük be az elkészült projekt terveket.( Március 15. , 

Víz világnapja, Családi sport délelőtt) 

Ebben a nevelési évben is jelentkeztünk a Gyula Város Önkormányzata által kiírt „Legszebb 

konyhakertek” c. pályázatra. 

A korábbi évek gyakorlatát követve a szülők aktív támogatásával folytattuk a kiskertünk 

beültetését zöldségekkel, fűszernövényekkel. Szintén hagyományként a „Föld napja” 

alkalmából szülői támogatással kivirágosítottuk az óvodát.(muskátlik ültetése a virágládákba). 

Ehhez a jeles naphoz kapcsolódóan folytattuk a tavalyi évben megkezdett faültetési 

programunkat, az utcafrontra néző egységes kép kialakítása érdekében a Süni csoport előtti 

udvarrészre 4 db oszlopos gyertyán facsemetét ültettünk el közösen a gyermekekkel. 

Az óvoda kerítése nagyon elhasználódott, a festék több helyen lekopott, helyenként 

rozsdásodik. Az őszre tervezett kerítésfestés csúszás és a rossz időjárás miatt elmaradt. 

A karbantartók segítségével a kerítés csiszolása megtörtént, terveink szerint a festésre a nyár 

folyamán kerül sor.  
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Ebben a nevelési évben 1 gyermek baleset történt az óvodában, egy gyermeknek eltört a 

csuklója. 

 

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése: 

Eredmények:  
A kompetencia értékelése: 

 

Fejleszthető területek: 
Nem találtunk fejleszthető területet. 

Kiemelkedő területek: 
Nevelőmunkájuk eredményessége érdekében céljuk, hogy minden gyermek jól érezze magát 

az óvodában, testileg, lelkileg egészségesek, kiegyensúlyozottak legyenek, egyéni 

képességeik fejlődjenek. Ahhoz, hogy ezeket a célokat a gyermekek nevelése terén meg 

tudják valósítani, napi szintű lelkiismeretes, egyenletes színvonalú, szakmai erőfeszítéseket, 

elhivatottságot követelő munkavégzésre volt szükség. A minőségi munkavégzés érdekében 

fontos, hogy egy csapatként, azonos értékek mentén haladjanak, a közös munka, a közös 

gondolkodás, összetartó, összekovácsoló ereje óriási, és ez hozhatja meg a sikert, az 

eredményt. Az eredmények eléréséhez az óvoda dolgozói is hozzájárulnak. Kiemelt eredmény 

a gyermek önmagához viszonyított fejlődése. 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

Az összehangolt nevelőmunka érdekében az év folyamán több alkalommal is értekezletet 

tartottunk, a dolgozókat érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály változásokról, 

információkról, aktuális feladatokról így mindenki tájékoztatást kapott. A felmerülő 

problémákat átbeszéltük, zökkenőmentesen sikerült megoldanunk. 

Alkalmanként rendkívüli megbeszélések megtartására is sor került, a nem tervezett, ill. rövid 

határidő betartása miatti feladatok hatékony elvégzése céljából. 

A programok, rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében minden esetben kijelölésre 

kerültek a felelősök és a határidők, a koordinálási feladatok pontosításra, átbeszélésre 

kerültek. A szervezési feladatok megoszlottak a kollégák között, a kijelölt felelős töltötte be a 

koordináló szerepét, a megvalósítást igyekeztünk közös erővel megoldani. 

Az óvodai szintű döntések meghozatala előtt mindenki véleményt alkotott, és az álláspontok 

mérlegelése után közös döntéseket hoztunk. Vitás helyzetekben a végleges döntés a 

tagintézmény vezetőé volt. 

A munkaközösségek munkájában részt vevő tagok minden esetben tájékoztatták a kollégákat 

az aktuális feladatokról, koordinálták azok megvalósítását, a belső tudásmegosztás 

működtetésében komoly feladatot vállaltak. 

A gyermekvédelmi felelős éves munkatervet készített, nyilvántartást vezetett és a kollégák 

együttműködésének köszönhetően minden esetben jelzéssel élt, ha ennek szükségét láttuk. 

Továbbképzési lehetőségekről mindig olvashatták a tájékoztatókat a kollégák. (saját email 

címükre is megkapták) 

Pályázati lehetőségekbe közös döntéssel és közös megvalósítással kapcsolódtunk be. (NEA 

alapítványi pályázat, rajzpályázatok, Békés Megyei Kormányhivatal által kiírt pályázat, 

„Legszebb konyhakertek” c. pályázat, Szimba pályázat) 
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Pedagógiai munkánk sikerét a bizalomból táplálkozó, emberi kapcsolatokon alapuló szakmai 

együttmunkálkodásban látom. 

Mindannyian a legjobb tudásunk ismeretében, önállóan, felelősséggel, a többi 

munkatársunkkal együttműködve végeztük feladatainkat, az óvoda alapdokumentumaiban, 

belső szabályzóiban meghatározott célok és feladatok szem előtt tartásával. 

A szabályzatok, intézményvezetői elvárások minden dolgozó számára ismertek. 

Sajnos ebben a nevelési évben sem tapasztaltam pozitív előrelépést csapatmunka terén, 

hiányzik az a fajta közösségi erőt és összefogást, ami a korábbi években jellemezte 

kollektívánkat. Úgy gondolom, a közös feladatokból mindenkinek egyformán ki kellene 

vennie a részét, nem mindig csak ugyanannak a néhány embernek kell a közös terheket 

felvállalni. Néhány kolléganő negatív hozzáállása a dolgokhoz visszahúzó erővel hat a 

közösségre. Mindenkinek el kell fogadnia, hogy adódnak helyzetek, amikor a közösség 

érdekében az egyéni érdekek háttérbe szorulnak. Az eredményes munkavégzés érdekében, a 

jövőben a fejlesztendő területek közé kell sorolnunk, és mindenképpen erősítenünk kell az 

összetartó csapatmunkát, mert a közösen vállalt feladatok teljesítését csak a munkatársak 

szakmai és emberi együttműködésével tehetjük sikeressé. 

 

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése: 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

A kompetencia értékelése: 

 

Fejleszthető területek: 
Minden óvodapedagógus végezze el a PEK-torna 120 órás továbbképzést és szerezze meg a 

képesítést. 

 

Kiemelkedő területek: 
Tagintézményükben elég nagy a dolgozói létszám, így a hatékony információáramlás külön 

szervezést igényel. Ahhoz, hogy mindenki megkaphassa a megfelelő tájékoztatást: - 

megbeszélések több turnusban történnek. - kinyomtatva az aktuális információkat, körbe 

adják, a dolgozók aláírják, hogy a tájékoztatást olvasták. - csoportos megbeszélés az aktuális 

feladatok felelőseivel. - mindenkinek átküldik e-mailen a tájékoztatást. - munkatársi értekezlet 

Ezen kívül természetesen alkalmazzák a telefon, internet, faliújság adta lehetőségeket, 

kommunikációt. 

 

Intézmény külső kapcsolatai:  

Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében fontosnak tartjuk közvetlen partnereinkkel a 

kapcsolattartást. 

Alapvető feladatunknak tekintettük ebben az évben is az óvoda és a család kapcsolatának 

bizalomra és tiszteletre épülő kialakítását. 

A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével 

neveli gyermekét. Csak ezen az alapon képzelhető el a harmonikus, biztonságos, 

kiegyensúlyozott légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden dolgozója 

előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermekek 

szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Ebből fakadóan óvodánk és az 
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intézményünkbe járó családok kölcsönösen együttműködőek, nyitottak vagyunk egymás felé, 

kapcsolatunkat minden téren korrektség jellemzi. 

Minden tőlünk telhető segítséget megadtunk annak érdekében, hogy a gyermekek egységes, 

következetes, fejlesztő nevelésben részesülhessenek otthon és az óvodában egyaránt. 

A gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatosan konzultáltunk a szülőkkel. Észrevételeinket 

igyekeztünk tapintatosan, körültekintően megfogalmazni, hangsúlyozva, hogy közös érdek 

vezérel bennünket. 

Minden fontos információt, tájékoztatást a hirdető táblára időben kifüggesztettünk, a 

csoportok öltözőibe kitettünk. 

Az év folyamán megtartott szülői értekezleteken a szülők változó arányú létszámban vettek 

részt. 

A szülőkkel való kapcsolattartás minél több formáját és lehetőségét igyekeztünk az idei évben 

is kihasználni. (fogadó órák, nyílt napok, szülői értekezletek) 

A „Magyar Nyelv” napján új kezdeményezésként szülőket kértünk meg, hogy jöjjenek be és 

meséljenek egy magyar népmesét a gyermekeknek. 

Óvodai életünk megszervezése során ebben az évben is alkalmat teremtettünk a gyermeki élet 

hagyományos ünnepeinek megtartására a szülőkkel együtt, közös élmények átélésével. 

( „Óvodanyitogató”, „Tök-jó” mulatság, Télapó várás, vidám farsangi délelőtt, „Családi sport 

délelőtt”, Anyák napja, Ballagás) 

Népi hagyományok ápolása körében szerveztük meg a jeles napokhoz kapcsolódó 

programjainkat (Víz világnapja, Madarak és fák napja, Föld napja stb.). 

Intézményünk kihasználta azokat a lehetőségeket, ahol a környezetünk számára is 

bemutathattuk óvodánk eredményeit és feladatvállalásainkkal megjelentünk a szűkebb-tágabb 

közösség életében is. Városi szintű rendezvényeken, programokon óvodánk pedagógusai és a 

gyermekeink több alkalommal részt vettek és aktívan képviselték óvodánkat. (Autómentes 

nap, Víz világnapja, Költészet napja, Piaci fenyőfa állítás, 3 fordulós Ovis sportnap a Városi 

tornacsarnokban, Ovi-foci torna, Legó kiállítás megnyitója, idősek otthonában ünnepi 

műsorokon való részvétel). 

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is több óvodai szintű projektet valósítottunk 

meg a szülőkkel közösen („Óvodanyitogató”, Szüret, „Tök-jó mulatság”, „Víz világnapja”, 

„Föld napja”, „Családi sportnap”). A több sikeres projektünk közül ebben az évben egyet 

szeretnék kiemelni a „Víz világnapi” óvodai szintű projektünket, melyet újonnan szerveztünk 

meg ebben az évben. Változatos programokkal, játékos tevékenységekkel, bábelőadással, 

élményszerző sétákkal az Élővíz csatornához, Vízügyi múzeumba látogatással emlékeztünk 

meg erről a jeles napról. 

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is a szülők körében a legnépszerűbb és legtöbb 

családot megmozgató legsikeresebb rendezvényünk volt: a „Tök-jó” mulatságunk és a 

„Családi sportnapunk”. 

A leendő óvodásaink szüleinek az óvodaválasztás megkönnyítése érdekében játszóházzal 

egybekötött nyílt napokat tartottunk, ahol a gyermekek és szüleik megismerkedhettek 

óvodánkkal, programunkkal, speciális arculatunkkal, betekintést kaphattak az óvodai életünk 

mindennapjaiba. 

Mindennapi nevelőmunkánkba beépítettük, hogy az általunk nevelt gyermekekkel  

megismertessük a városunk nevezetességeit, igyekeztünk számukra megmutatni szépségeit, 

értékeit ( Erkel- ház, Szökőkutak, Vízügyi múzeum, Élővíz csatorna, Csigakert, Várfürdő). 
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Feladatunknak tekintjük, hogy életkornak megfelelő szinten érzékelhetővé, átélhetővé, 

élményszerűvé tegyük a gyermekeknek ezeket az értékeket. 

 

Élő szakmai kapcsolatrendszerünket intézményen kívül is erősítettük. Az aktív és tartalmas 

kapcsolat a külső partnereinkkel segíti a pedagógiai célok elérését, támogatják, ösztönzik a 

szakmai információk cseréjét, az ismeretek bővítését, kiszélesítik a gyermekek számára 

biztosítható élmény-tapasztalatszerzési lehetőségeket, szolgáltatásaikkal hozzájárulnak az 

óvoda tartalmas működéséhez. 

Az eredményes beiskolázás lehetőségét biztosítja a közelünkben lévő általános iskolával évek 

óta kialakult maximálisan együttműködő kapcsolatunk. Ennek érdekében folyamatos, 

rendszeres, hagyományteremtő és megtartó kapcsolatra törekszünk. Óvodásaink többsége 

ebben az óvodában kezdi el iskolai tanulmányai, így nyomon követhetjük gyermekeink 

további fejlődését. Az év folyamán kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein (nyílt 

napok, játékos kézműves foglalkozások, sport rendezvények, ünnepek). A sok találkozás 

biztonságot ad az ovisoknak, már ismert intézményben, ismert pedagógusokkal fognak 

találkozni, melynek köszönhetően magabiztosan, kevésbé szorongva kezdhetik meg az 

iskolát. 

Ebben az évben is minél több közös program szervezésével igyekeztünk szorosabbá fűzni 

kapcsolatunkat. Az iskola lehetőséget biztosított a nagycsoportos gyermekeink számára, hogy 

heti rendszerességgel játékos sport és nyelvi foglalkozásokon vegyenek részt a nagycsoportos 

gyermekek. Ez további kiváló lehetőséget teremt arra, hogy segítsük őket és zökkenő 

mentesebbé tegyük az óvoda-iskola átmenet kezdeti nehézségeit.  

Kötelező jellegű együttműködés (óvodaorvos, védőnői hálózat, Pedagógiai Szakszolgálat, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Járási Gyámhivatal) minősége és gyakorisága a 

megoldandó problémától függően történt. 

Jó kapcsolatot ápolunk az idősek klubjával. A gyermekeket az idős korosztály tiszteletére, 

megbecsülésére neveljük, ennek érdekében csoportjaink gyermekei (Pillangó, Katica) több 

alkalommal is ünnepi műsorral kedveskedett az idős embereknek. 

Ebben az évben a Karácsonyi ünnepségünkre elhívtuk a már nyugdíjba vonult kolléganőket. 

Ezen a meghitt ünnepen velük együtt ünnepeltünk, és közös beszélgetést, méltó vendéglátást 

szerveztünk számukra.  

Gyermekeink több alkalommal látogatást tettek a városi Könyvtárba, színházbérletes 

előadásokon vehettek részt, és a korábbi évekhez hasonlóan nyílt nap keretében 

megismerkedhettek a mentősök és a tűzoltók munkájával. 

Kapcsolati rendszerünket ebben az évben is kibővítettük : 5 fő dajka képzésen résztvevő 

számára lehetőséget és helyszínt biztosítottunk  szakmai gyakorlatuk sikeres letételéhez.  

Január hónapban Dr. H. Nagy Katalin gyermekorvos-gyermek diabetológus tartott az I.típusú 

gyermekkori diabetes ( cukorbetegség) kezeléséről az intézményekben érzékenyítő előadást 

az óvodapedagógusoknak és az érdeklődő szülőknek. 

Bekapcsolódtunk az Európai Mézes Reggeli programba, melynek keretében a gyermekek 

többféle mézet kóstolhattak meg. Az Országos Méhészeti Egyesület szervezésében méhész 

előadását hallgathatták meg a gyermekek. 
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Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése: 

Intézmény külső kapcsolatai:  

A kompetencia értékelése: 

 

Fejleszthető területek: 
Az óvoda egyéni arculatát tükröző úszásoktatásban történő nagy fokú lemorzsolódás miatt, a 

várfürdő szakembereivel az együttműködés tovább erősítése. 

 

Kiemelkedő területek: 
Helyi közéletben rendszeresen részt vesznek, feladatokat vállalnak.(Piaci fenyőfaállítás, 

Városszépítő Egyesület kérésére ünnepi dekorációk készítése a városrészekre, Időseknek 

ünnepi műsorokkal kedveskedés). 

 

Pedagógiai munka feltételei: 

 

Tárgyi feltételek: 

Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat. Igyekeztünk 

gondot fordítani a gyermekek által használt helységek, ill. eszközök épségére és a balesetek 

megelőzésével kapcsolatos feladatainkat beépítettük a csoportok mindennapi életébe.  

A csoportokban található bútorzat sajnos eléggé elhasználódott, elavult, nem igazán felel meg 

a mai modern kor elvárásainak, esztétikai követelményeinek. Egy csoportszobában (Pillangó 

csoportban) a szülők anyagi támogatásának köszönhetően a gyermekasztalok felújításra 

kerültek, és 2 db új szőnyeg került megvásárlásra. A Maci csoportban szintén szülői 

segítségnek köszönhetően a gyermekszékek felújítását sikerült megvalósítani. 

 Óvodai nevelőmunkánk eszközrendszerének fejlesztésére célzottan törekszünk, igyekszünk 

pályázati lehetőségek útján bővíteni. A modern kor megváltozott körülményeihez minden 

tudásunkkal és akaratunkkal szeretnénk megfelelni, melyhez tárgyi feltételeinket igyekszünk 

a lehetőségek függvényében bővíteni. 

A tavalyi évben beadott alapítványi pályázatunk sikeres elbírálásának köszönhetően sikerült 4 

db új laptopot, 1 db fényképezőgépet, 5db pendrivot vásárolnunk. Folyamatosan használjuk 

az IKT eszközöket, a csoportnaplók vezetéséhez és egyes témakörök feldolgozásához, a 

gyermekeink hatékonyabb fejlesztéséhez és a minősítések sikeres teljesítéséhez.   

Meglévő eszközeinket igyekeztünk úgy használni, hogy állaguk minél tovább jó állapotban 

maradjon. A karbantartónk kreativitásának köszönhetően a gyermek támlás padok teljes 

felújításra kerültek. 

Az év közben felmerülő problémákat jeleztük a fenntartó felé, akik igyekeztek a szükséges 

javításokat minél rövidebb időn belül kijavítani. (menekülési útvonaljelző irányfényének 

meghibásodása, villanykapcsoló szekrényben biztosítékok cseréje). 

Udvari játszóeszközeink bővítésre szorulnak, ill. a jövőbeni terveink között szerepel az udvari 

részek parkosítása, mely átgondolt koncepciót és nagyobb anyagi ráfordítást igényel. 

A Szja 1 %-ból, ill. az adventi vásárból befolyt összegből a csoportokba sikerült új 

képességfejlesztő játékeszközöket vásárolnunk. 

Az alapítványunk támogatásának köszönhetően ebben az évben is sikerült több 

mozgásfejlesztő játékeszközt vásárolnunk (2db mobil csúszda, 5db gyermekkerékpár). 
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Gyula Város Egyesített Óvodájának költségvetéséből ebben az évben tagintézményünk tárgyi 

eszközállománya az alábbiakkal bővült: 

- nyomtató 

- porszívó 

- szeletelő gép 

- elektromos és kézi szerszámok 

- 17db felnőtt szék 

- viaszos vászon terítő minden csoportnak 

December hónapban megtörtént az óvodában a riasztó rendszer kiépítése és beüzemelése. 

Az alapítványunk támogatására folyamatosan befizetésre kerültek a rendezvényekből befolyt 

összegek („Tök-jó” mulatság, „Családi sportnap”, papírgyűjtés bevételei). 

 

Személyi feltételek: 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek.  

Ebben az évben 1 új pályakezdő óvodapedagógus érkezett hozzánk. Az óvoda valamennyi 

dolgozója igyekezett az új dolgozó beilleszkedését segíteni, aki igyekezett megismerni és 

elfogadni intézményünk szokás-szabályrendszerét, azonosulni a közösség által képviselt 

értékekkel, az óvoda szellemiségével. 

A pedagógiai asszisztens személyében is változás történt, a Törökzugi tagintézményből 

személy cserével történt az áthelyezése. 

Összességében az óvoda kollektívájának szakmai munkája, felkészültsége jó, az 

óvodapedagógusok többsége kreatív, és innovációra nyitott. A több éve tartó folyamatos 

személyi változások nehezítik és gátolják a jól összeszokott csapatmunka hatékonyságát, a 

szervezeti kultúra erősödését, amely meghatározója és biztosítéka is egyben a maximálisan 

magas színvonalú munkavégzésnek. A jövő évre nézve ez a probléma újabb kihívást jelent, 

hiszen 2 kolléganő elhagyja tagintézményünket, másik óvodában folytatja munkáját, ill. a 

tagintézmény vezető személyében is változás fog bekövetkezni. 

 

Szervezeti feltételek: 

 Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak 

bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt, 

tartalmát minden dolgozó megismerte. Folyamatosan figyelemmel kísértük az adódó 

továbbképzéseket, melyeken lehetőségeinkhez mérten részt is vettünk. 

A nevelőtestület tagjai az év közben szervezett szakmai előadásokra, jó gyakorlatok 

bemutatására, műhelymunkákra egyéni igényeik alapján jelentkeztek és vettek részt. 

 

Szervezeti kultúra: 

Nevelőtestületünkre jellemző, hogy fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, de 

ugyanakkor nyitottak vagyunk arra, hogy tudásunkat fokról-fokra megújítsuk annak 

érdekében, hogy követni, és lépést tudjunk tartani a változásokkal, úgy hogy munkánkat 

mégis valamiféle állandóság, a szélsőségek elkerülése jellemezze. Ezek megjelennek 

alapdokumentumainkban, nevelőmunkánk részét képezik. Hagyományaink egyrészt az 

évenként ismétlődő ünnepekre, rendezvényekre, programokra, másrészt az évek során 

kialakított óvodai szokásokra épülnek. Hangsúlyt fektetünk az intézmény egységes, kulturált 

összképére. Közös értékek mentén, közösen meghozott, elfogadott és betartott erkölcsi 
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normák, szabályok irányába haladunk, magas szintű belső igényesség, kreatív gondolkodás az 

erősségünk. Szakmai érdeklődésünket, felkészültségünket egyéni igényeink alapján a 

gyermekek mélyebb megismerése és sokoldalúbb fejlődése érdekében fejlesztjük. 

A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartásán folyamatosan kell dolgoznunk. Ebben az 

évben is lehetőségünk van egy szakmai napot szervezni csapatépítés céljából. (június 11-én) 

A tavalyi évben ez a nap nem igazán hozta meg a várt eredményt. Ebben az évben közös 

megegyezés alapján egy előadót kértünk fel, hogy szakmai segítséget nyújtson számunkra az 

autista gyermekek fejlesztésével, csoportba illesztésével kapcsolatosan adódó nehézségeinkre. 

Az interaktív előadást követően kötetlenebb formában beszélgetést és közös ebédet tervezünk. 

Bízom benne, hogy közösségünk ráébred arra, hogy mi magunk vagyunk a sikereink kovácsa, 

hogy egymás tisztelete, segítése, az összefogás, az együtt átélt élmények erősítik a csapunkat 

és mindez, pozitív hatással lesz arra, hogy közös céljainkat eredményesen tudjuk 

megvalósítani.  

 A továbbképzéseken részt vevő kolléganők megszerzett ismereteiket megosztják a 

többiekkel, beépítik mindennapi nevelő-fejlesztő munkájukba. 

A kollektíva egyes tagjaira jellemző a kritikus észrevételek, bírálatok megfogalmazása. 

Problémákat, sikereket, eredményeket megbeszéljük, az építő jellegű javaslatokat átgondolva 

teszünk fejlesztésekre lépéseket.  

A feladatmegosztás a szakértelem, egyéni érdeklődés és képességek figyelembe vételével 

viszonylagos egyenletes terhelés alapján történik. 

A megkapott feladatokat mindenki igyekszik felelősséggel, lelkiismeretesen elvégezni. 

 

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése: 

Pedagógiai munka feltételei: 

A kompetencia értékelése: 

 

Fejleszthető területek: 
Nem találtunk fejleszthető területet. 

Kiemelkedő területek: 
Nevelőtestületükre jellemző, hogy fontosnak tartják a hagyományok ápolását, de ugyanakkor 

nyitottak arra, hogy tudásukat fokról-fokra megújítsák annak érdekében, hogy követni és 

lépést tudjanak tartani a változásokkal, úgy hogy munkájukat mégis valamiféle állandóság, a 

szélsőségek elkerülése jellemezze. Közös értékek mentén, közösen meghozott, elfogadott és 

betartott erkölcsi normák, szabályok irányába haladnak, magas szintű belső igényesség, 

kreatív gondolkodás az erősségük. Annak érdekében képezik, fejlesztik magukat, hogy 

szakmai tudásuk megfeleljen óvodájuk jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés: 

Intézményünk Pedagógiai Programja, összhangban áll az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjával. 

 A Pedagógiai Programunk a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza 

meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait, a tagintézmények egyéni 

arculatának megtartása mellett. 
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Az óvodapedagógusok módszertani szabadságuk alapján és az intézmény helyi 

szabályozóinak útmutatása szerint végezték munkájukat. 

Tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési, valamint erre a nevelési évre kiemelt 

feladataink megvalósulása jól nyomon követhető a terveinkben, dokumentációinkban. 

Nevelőmunkánkat, tevékenységeinket, rendezvényeinket továbbra is óvodánk arculatának 

szellemében, a mozgást kiemelve végeztük. 

Óvodai életünk a természetes mindennapokat igyekezett erősíteni, kerültük a látványos, 

hangzatos dolgokat, melynek eredményeképpen a gyermekekkel való együttlétünk 

harmonikus, színes és élmény gazdag volt. A gyermek érzés és gondolatvilágával azonosulva 

teremtettük meg a közös játék, tapasztalatszerzés feltételeit az életkori sajátosságok szabad 

érvényesülése mellett. 

A mindennapokat igyekeztünk olyan tartalommal megtölteni, amely alakítja, kibontakoztatja 

a gyermekek személyiségét. Arra törekedtünk, hogy a ránk bízott gyermekek az óvodáskor 

végére rendelkezzenek az iskolai tanulás megkezdéséhez szükséges ismeretekkel, 

készségekkel, képességekkel. Olyan gyermekek nevelése a célunk, akik képesek másokért is 

tenni, szeretetet adni. Érezzék a család, az óvoda, az őket körülvevő természet és szülőföld 

fontosságát, szeretetét, tudjanak az élet elvárásainak megfelelni. 

A nevelést segítő eszközök és módszereink kiválasztása, alkalmazása rugalmasan, a 

pedagógiai prioritásokkal összhangban történt. 

Fejlesztő munkánk során elengedhetetlennek tartottuk a felelősségtudattal párosult, 

elfogadáson alapuló gyermekszeretetet, tartalmi munkánkhoz pedig az igényesség, pontosság, 

következetesség minőségi színvonalon tartását. 

Annak érdekében képeztük, fejlesztettük magunkat, hogy szakmai tudásunk megfeleljen 

óvodánk jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

 

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése: 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés: 

A kompetencia értékelése: 

 

Fejleszthető területek: 
Nem találtunk fejleszthető területet. 

Kiemelkedő területek: 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai konkrétak, rendelhetőek hozzájuk tevékenységek, az intézmény 

lehetőségeihez mérten megvalósíthatóak. Nevelési és fejlesztési területenként meghatározásra 

kerültek a célkitűzések, az elérésükre irányuló feladatok, az eszközhasználat, a feldolgozás 

módjai és a fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére. 

 





11. melléklet 

MELLÉKLET: 
 

1.számú melléklet 

 

Nyári élet tervezése  2018-2019-es nevelési év 

2019. június 1- augusztus 31. 

 

Készítette:   Csóka Piroska – óvodapedagógus  

  Nagyné Bóné Emma – óvodapedagógus 

  Bacsóné Szatmári Anita – óvodapedagógus 

 

A nyári időszakban csoportok összevontan működnek. Az ügyeleti időszakban 

folyamatosan fogadjuk a város óvodáiból érkező gyermekeket. A nyár folyamán is 

érvényesek a Nevelési Tervben leírtak az – Egészséges életmód alakítására- Az érzelmi, 

erkölcsi, közösségi nevelésre- Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés területire 

vonatkozóan. Feladatainkat rugalmasan, az adott körülményeknek, élethelyzeteknek 

megfelelően kellő szakmaisággal valósítjuk meg. 

 Fokozottan ügyelünk az Egészséges életmód szokásainak alakítására, betartására. 

Időjárásnak megfelelően naponta tartózkodunk szabad levegőn, elegendő lehetőséget 

biztosítva a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Edzettségük fokozása érdekében 

kihasználjuk a levegő, napfény, víz, hatását a fokozatosság és az egyéni érzékenység 

figyelembe vételével.  Szem előtt tartjuk a napsugárzás káros hatásait, melytől védjük a 

gyermekeket megfelelő árnyékolással, fényvédő krémekkel, szabadban tartózkodás idejének 

ideális megválasztásával. Biztosítunk pancsolási, zuhanyzási, folyadékpótlási lehetőséget a 

túlmelegedés megelőzése érdekében. 

Tartalmas udvari élet során ösztönözzük a gyermekeket, hogy ismerkedjenek, 

játszanak egymással, mely elfogadó és együttműködési képességüket erősíti. 

 Törekszünk olyan feltételeket teremteni és olyan tevékenységeket szervezni, melyek 

során a gyermekek tapasztalatokat szerezhetnek mind a természeti, mind a társadalmi 

környezetükkel kapcsolatban. Legyen lehetőségük meglévő élményeik, ismereteik 

alkalmazására, gazdagodjanak újakkal személyes és csoportos viszonylatban.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyeleti időszakban a más óvodából érkező 

gyermekek is jól érezzék magukat nálunk, hamar beilleszkedjenek, elfogadják társaikat és a 

felnőtteket vidám kiegyensúlyozott légkörben. Támogatjuk önkifejező, önérvényesítő 

törekvéseiket. Igyekszünk olyan közös élményeket biztosítani valamennyi gyermek számára 

mely erkölcsi tulajdonságaikat és akarati tulajdonságaikat fejleszti. Bátran fogalmazzák meg 

élményeiket, véleményüket, kommunikáljanak egymással és a felnőttekkel. Tevékenykedés 

közben a környezet védelméhez óvásához környezetbarát magatartáshoz kapcsolódó 

szokásokat formáljuk.  

 

Tervezett tevékenységek:  

- Megfigyeljük a nyári időjárást és annak megfelelően öltözködünk. 

- Kísérletezünk a homokkal, vízzel, levegővel, fénnyel, szappannal. 

- Megfigyeljük a felhő fajtákat.  

- Napfürdőzünk, légfürdőzünk.  

- Pancsolás, játék a vízzel homokozóban, vízasztalban, vízi csata szivacskockákkal.  

- Tusolás az udvari tusolóban. 

- Napórát készítünk. 

- Kuckót építünk, könyveket nézegetünk. 
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- Állatokat keresünk az óvoda udvarán. 

- Virágokat gyűjtünk, préselünk, koszorút fonunk.  

- Kertészkedünk a kiskertben.  

- Sétákat teszünk, a város nevezetességeivel ismerkedünk.  

 

MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY-HÉT 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerjék a magyar hagyományokat, népszokásokat. 

Az év során is kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, de a nyár folyamán egy hetet is kiemelten 

erre a témára szánunk. A gyerekek ismerkedhetnek a magyar népi játékokkal, magyar 

népmesékkel, magyar kézművességgel, népzenével, néptánc alapjaival. 

Ezáltal erősödik a gyermekek magyarság tudata, közösségi érzése, szociális készségeik, 

érzelmi intelligenciájuk fejlődik, érzelmi, esztétikai, erkölcsi nevelés, ezen belül a szülőföld 

iránti szeretet valósulhat meg.Az átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a 

gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését, a közös alkotás öröme pedig – 

közösségformáló erő. 

 

Játékok: 

- Játék kukoricacsutkával 

- Horgászat teknőben 

- Célbadobó 

- "hordó" lovaglás  

- gumizás 

- Ugróiskola 

- Pörgettyűzés DFírásm 

Külső világ tevékeny megismerése: 

- Népi hímzések megfigyelése 

- Gyógynövények hatásai, illata, íze 

- Természetes, növényi festékek 

- Természetes anyagok (termések, növényi, állati anyagok) 

 

Matematikai tartalmak:  

- Könnyebb nehezebb, hosszabb-rövidebb megállapítása természetes anyagokkal 

- Téri irányok gyakorlása  

- Mennyiségi megállapítások. 

 

Mozgás, PEK- torna elemei: 

- Gólyalábazás 

- Zsákban ugrálás 

- Labdajátékok, különböző méretű anyagú labdákkal. 

- Udvari mozgásos eszközök használata.  

- Játékok mezítláb 

- Gumizás 

- „Így tedd rá” alapmozgásai a tulipánokon 

 

Verselés, mesélés: 
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- Kacor király  

- Szorgalmas és rest lány (Óriás bábokkal) 

- A tű, a kutya, a rák, a tojás és a kakas vándorútja 

- Macskacicó (ovimozi) 

- Kőleves 

- Mondókázás, kiszámolók 

- Találós kérdések 

 

Ének, zene, énekes játékok: 

- Moldvai zenék 

- Így tedd rá (Pálmácska) 

- Ajtó, ablak nyitva van 

- Elvesztettem zsebkendőmet 

- Ádámnak volt két fia 

- Citerabemutató 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 

- Nemezlabda készítés 

- Szövés 

- Hangszerek dióból, kukoricaszárból dúdoló 

- Tarsoly bőrből, Bőrözés 

- Magkép 

- Színezők (népi motívumok) 

 

Munka, játék: 

- Eszközök előkészítésének segítése. 

- Dióhéj, kupak, doboz gyűjtése. 

 

INDIÁNOS HÉT 

 A gyerekeket vonzza az izgalom, a kaland. Ezt tartjuk szem előtt, amikor ezt a témát 

dolgozzuk fel. Célunk, hogy az izgalmas játékok, tevékenységek során számos képességük 

fejlődjön a gyermekeknek. Egy hét alatt nagyon sok érdekes esemény, tevékenység színesíti a 

kis indiánok napjait. Mindenki maga festheti meg ruháját, fejpántját, készíthet nyakláncot, 

karkötőt. Az elkészült darabokat minden nap magunkra öltjük, arcunkat festéssel díszítjük. 

Minden lépésünkre figyelnünk kell, hiszen Figyelő Szem, az ember nagyságú indiánbáb 

mindenhol követ tekintetével. Hallgatunk indiános történeteket és még tűztáncot is járunk. 

Játékok: 

- Indián sátor építése lepedőkből festéssel 

- Indián tollak keresése az „Indiánok földjén” 

- Tapintsd ki (érzékelő játék bekötött szemmel) 

- Társasjáték 

- Óriás memória játék 

- Célbadobó 

- Anyanyelvi játékok (indián kiáltások, igaz, hamis állítások) 
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Külső világ tevékeny megismerése: 

- Egy képzeletbeli időutazás. 

- Megismerjük az indiánok életét. 

- Észak, dél, kelet, nyugat irányainak megismerése (iránytű) 

- Ennek a népcsoport életének, kultúrájának megismerése, apacsok történetének 

megismerése, képeskönyvek nézegetése 

 

Matematikai tartalmak:  

- Kisebb, nagyobb, könnyebb, nehezebb, becslések, mérések. 

- Téri irányok gyakorlása  

- Mennyiségi megállapítások. 

 

Mozgás, PEK- torna elemei: 

- Lábtorna mezítláb 

- Ügyességi verseny (Akadály pályák felállítása, bemozgása) 

 

Verselés, mesélés: 

- Égből pottyant mesék (indián mese) 

- Kojot és sápadtarcú (sziú indián mese) 

- A fehér majom (indián népmese) 

- Vers: Indián lány 

- Vers: Szabó Marcell: A vén indián 

 

Ének, zene, énekes játékok: 

- 10 kicsi indián 

- Indián zene 

- 100 Folk Celsius - Indián 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 

- Indián sátor festése 

- Indián hangszerek készítése: indián furulya, dob 

- Arcfestés 

- Tollas fejdíszkészítés 

- Nyaklánc és karkötő fűzés 

 

 

 

Gyula, 2019. május 31. 
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Gyula, 2019. május 27.     Készítette: Makráné Gombkötő Zita 
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12. melléklet 

2 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

 

 
1-Pedagógiai folyamatok        3. oldal 

 

2- Személyiség és közösségfejlesztés      6. oldal

       

3- Eredmények         7. oldal 

 

4- Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció    9. oldal 

 

5- Az intézmény külső kapcsolatai       10. oldal

       

6- A pedagógiai munka feltételei       11. oldal 

 

7- Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban      12. oldal 

megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai  

Programban megfogalmazott  céloknak való megfelelés. 

 

8- Melléklet (nyári karbantartási ütemterv)       15. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 2018/2019 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 kiemelten 

figyeltem arra, hogy a kolléganők tudatos tervezését segítsem, így látogatásaim előtt, több 

alaklommal belső tudásmegosztáson illetve továbbképzésen 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. Már nem minden esetben 

az otthoni számítógépeket használják a pedagógusok, sok esetben az óvoda korszerű gépén 

dolgoznak. Törekednek arra, hogy színesítsék a csoportnaplót ezért a terveikbe kis színes 

képekkel is illusztrálják az adott hét feldolgozási témáját. Idén külön figyelmet fordítottunk a 

nemzeti identitás erősítésére, ennek érdekében a tervezésünk során nemzeti színű zászlóval 

jelöltük a csoportnaplóban a témához kapcsolódó anyagokat! 

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. Lepke csoportnaplójában megjelennek a DIFER fejlesztő játékok (csak a Lepke 

csoportban van jelen az életkorok miatt a DIFER) illetve az idén 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. 

Számomra idén kiemelkedő volt, hogy a foglalkozás látogatás alkalmával készített 

dokumentációk illetve a pedagógusok tervezései már tudatosak, szépen kidolgozottak voltak. 

Minden kolléganő elsajátította a dokumentációk pedagógiailag szakszerű elkészítésének 

módszerét! Gyermeki produktumok ellenőrzése során figyeltem, hogy a tematikus tervekhez 
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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! 

Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumok esetében ellenőriztem, hogy a megfelelő 

adat lapot használják, DIFER fejlődési mutató füzet pontosan és minden 4 életévét betöltött 

gyermekre ki van töltve (Lepke csoportban minden gyermekre el kellett végezni a vizsgálatot), 

gyermekrajzok (emberrajz) évente két alkalommal elkészültek. 

 

 

2018/2019 nevelési év, DIFER mérés eredmény, korcsoportonkénti összesítése: 

 2018.nov.  

Írásmozgás koordináció 33% 

Beszédhang hallás 55% 

Relációsszókincs  62% 

Elemi számolási készség  40% 

Tapasztalati következtetés 48% 

Tapasztalati összefüggés- megértése 32% 

Szocialitás 52% 

Difer INDEX  46% 
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 2019.jan.  

Írásmozgás koordináció 51% 

Beszédhang hallás 90% 

Relációsszókincs  79% 

Elemi számolási készség  70% 

Tapasztalati következtetés 64% 

Tapasztalati összefüggés- megértése 80% 

Szocialitás 79% 

Difer INDEX  73% 

 

 

Jól megfigyelhető a diagramból, hogy továbbra is mindkét korcsoport esetében az írásmozgás 

koordináció területén, valamint a 4-5 évesek körében idén a tapasztalati összefüggés megértése 

területén mutatkozik 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.  

 

A Belső Önértékelési Csoport éves ütemterve alapján 1 fő pedagógus Intézményvezetői 

látogatására valamint 1 kolléganőm Pedagógus II. minősítő eljárására került sor. 

Óvodapedagógus kolléganőim jó szakmai és módszertani felkészültségről tettek 

tanúbizonyságot ezen a napokon is. Intézményvezetői látogatás estében 100%-ot, a minősítés 

esetében 98%-ot értek el. 

Intézményi önértékelési rendszerben, Pedagógus önértékelés folyamatába ebben a nevelési 

évben 1 fő pedagógus vett részt. Összesen így már 3 főre emelkedett 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!  Kivétel ez alól a „Tagintézmény erősségeinek és 

gyengeségeinek meghatározása, külső és belső partnerek bevonásával.”  

Vélemények megismerését szolgáló szempontsor kidolgozásra került, de sajnos a kérdőívek a 

kiosztások után kevés esetben érkeztek vissza, így azért, hogy a munkavégzésünk hatékony 
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legyen és be tudjuk a véleményeket építeni a mindennapjainkba a következő nevelési évben 

kiemelten, óvodánkban egy felelős kijelölésével újra be kívánjuk tervezni ezt a feladatot. 

 

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. 

Óvodánk arculatát képező természetvédelem, madarászkodás, lovaglás illetve Gyula Város 

Egyesített Óvodája sportnapjai mind-mind segítik a gyermekek közösséghez való 

viszonyulásnak pozitív kialakulását. 

 Ovi-foci program továbbra is megfelelő talajt nyújt, a csapatszellem kialakulásához. 

 

A tavalyi évben kialakított részben osztott csoportok azt hiszem idén beteljesítették a hozzájuk 

fűzött pozitív reményeket! Az óvó nénik továbbra is az életkori sajátosságoknak megfelelően 

nevelik a 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 – elsősorban rajz, lovaglás, foci, moderntánc területén is. 
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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, Könyvmegálló használata… 

Már évek óta megfigyelhető, hogy a szülők egyre nagyobb segítőkészséggel állnak az óvoda 

mellé. Játékokat javítanak, vásárolnak, festenek, jelző, papírt, pet palackot gyűjtenek, 

virágokat, madáreleséget, gyümölcsöt és süteményeket hoznak, mesedélutánokat szerveznek. 

Tavasszal kiemelkedő segítségnyújtásra és összefogásra tettek tanúbizonyságot a szülők! 

Közösen létrehoztuk az óvoda előtti Könyvmegállót és aktív részesei annak, hogy a célnak 

megfelelően működjön! 

 

Ebben a nevelési évben ismét lehetősége nyílt óvodánk kollektívájának, szakmai nap keretén 

belül a közösségfejlesztésre. 2018.10.01-én Boldog Óvoda és Iskola címátadó ünnepség és 

szakmai napon vettünk részt Budapesten! 

 

3- Eredmények 

 

Idén kiemelkedően magas számban vettünk részt pályázatokon!: 77 db beküldött pályamunka, 

8 első helyezett ebből egy országos, 2 megyei szintű, 7 különdíj 

Rajzpályáztok: 

- - TÉGY az Egészségedért! – Egészségfejlesztési Iroda – Egészséges Városok – gyula: 

Szív Világnapi rajzpályázat. Téma: Tégy a szíved szerint!  

- Magyar Festészet Napi rajzpályázat. Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum 

Nonprofit Kft. és GYVEO szervezésében, „Varázslatos Ősz ” címmel.  

- ., Öröm és szenvedély fotó és gyermekrajz pályázat. Mercurius Trading Kft 

- ., Bonduelle Central Europe Kft. – „A zöldség trendi! ” című rajzpályázat 

- Karácsonyi Rajzpályázat - Az én karácsonyom 

- Gyulai Méz – és Mézeskalács Fesztivál – A méhek ajándéka 

- Rajzolj a Földért! Rajzpályázat a Zöld Válasz Egyesület kiírásában. 

- Körös – vidéki Vízügyi Igazgatóság – Vizet mindenkinek! – rajzpályázat 

- Jobb Veled a Világ Alapítvány rajzpályázat a Boldogság Világnapjához kapcsolódóan. 

- ., Helen Doron rajzpályázat – A kedvenc sportom címmel 

- ., Békés Megyei Rendőr – Főkapitányság - „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” 

- ., Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola 

Tagintézménye – Lékó Ilona környezetvédelmi emlékverseny. Mit tehetek környezetem 

tisztaságáért? 

- ., Virágozz És Prosperálj Alapítvány – Hogyan tudsz jó példát mutatni a 

mindennapokban és ezzel örömet okozni? 

- Robbita.hu – Mit jelent neked a húsvét? 

- Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola – Alma Együttes Balatoni dal című 

szerzeményéhez illusztráció. 

- ., Klauzál Gábor Budafok – Tétényi Művelődési Központ – Melyik a kedvenc 

Janikovszky Éva mesehősöd? 

- ., Mesterecset Pályázat – Spórolj az állatokért 

- ., Gyulai Virágok Fesztiválja – „A képzelet virágai” 

- ., Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház – Ilyen az én családom. 

- ., Országos Tűzmegelőzési Bizottság – Tűzmegelőzés 
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Pályázat: 

1., A Békés Megyei Kormányhivatal által meghirdetett Világnapok és a parlagfű mentesítés 

köré szervezett 3 fordulós vetélkedő sorozat. Választott projektek:  

Az Ózon Világnapja 

Szív Világnapja 

2., Virágos Gyuláért Pályázat – III. helyezett  

3., Boldogságprogram – Boldog Óvoda Cím elnyerése a 2018/2019 – es nevelési évre. 

4., A Békés Megyei Kormányhivatal által meghirdetett Világnapok köré szervezett 3 fordulós 

vetélkedő sorozat. Választott projektek: 

A Víz Világnapja 

Madarak és Fák napja 

Boldogság Világnapja 

5., Március 21. Down – szindrómás Világnap. Felemás zokniban volt mindenki ezen a napon 

az óvodában. 

6., Erdők Világnapja. Fa ölelési rekordkísérlethez csatlakoztunk. 

7., Március 20. Boldogság Világnapja alkalmából együtt ünnepeltünk az 5. Számú Iskola 

diákjaival. 

8., A Magyar Parasport napja alkalmából csatlakoztunk a FODISZ országos rendezvényéhez, 

melyen 50.000 Ft. értékű vásárlási utalványt nyertünk. 

 

Eredményként, a közösségfejlesztés eredményeként értékelem, hogy idén minden olyan városi 

rendezvényen ahol felléptek óvodás gyermekeink, részt vett az óvodánk 50%-a. 

 Fontos kiemelnem, hogy a város szinte minden rendezvényére sikerült eljutnunk. 

Az összefogásnak és a közösségépítés eredményeként számolhatok be, hogy városrészünk 

lakossága ismeri óvodánk madárbarát arculatát, segítenek az arculatunkban megfogalmazott, 

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) 

 

Fontos eredményként értékelem, hogy a Gyula Város Egyesített Óvodája és Gyula Város 

Önkormányzata által kitűzött kiemelt feladatot, miszerint próbáljuk meg optimális mederbe 

terelni a gyermekek infokommunikációs eszközhasználatát és erősíteni az élő mese fontosságát, 

hangsúlyoztuk illetve tettünk érte! Első ízben városrészünk játszóterén szándékosan hagytunk 

el könyveket (kis levél kíséretében), majd családi, közös mesedélutánokat szerveztünk és az 

előzőekben említett Könyvmegállót is átadtuk. Mindezekkel hangsúlyozva, felhívva a 

figyelmet az élő mese fontosságára! 

 

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 a Boldog Óvoda Címet!!  

 

Kollektívánk tekintetében immár hárman rendelkezünk pedagógus kettő fokozattal és hárman 

szakvizsgával. Gyógytestnevelő szakvizsgával rendelkező kolléganőm ebben a nevelési évben 
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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.  

Részt vettünk az Oktatási Hivatal által  (elsősorban pedagógusok felkészítése a minősítésre 

témában) illetve a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye szervezett 

továbbképzéseken, előadásokon. 

 

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 

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.  

A jövőben, egy esetben azonban bővíteni kell még a felelősök illetve a hozzájuk tartozó 

feladatok körét. Gondolok itt a külső és belső partnerek elégedettség mérésével kapcsolatos 

felelősökre, feladatokra! 

 

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, ami 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, de idén 

szükségesnek láttuk egy munkatársi zárt üzenő csoportot létrehozni a még gyorsabb és 

pontosabb információ áramlás érdekében! 

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 más óvodával együttműködve megoldottuk! 

 



12. melléklet 

10 

 

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 partnerekkel az eddigi eredmények 

szinten tartására volt idén módunk, noha elkészítettük a partnerek véleményének begyűjtéséhez 

szükséges szempontsort. Kérdőív formájában kértük is a véleményüket, de sok esetben nem 

érkeztek vissza, illetve nem olyan számban, hogy értékelhető legyen. Így jobbnak láttuk a 

pontos konzekvencia érdekében, hogy megismételjük partnereink elégedettség mérését! Erre a 

jövőben egy kolléga személyében felelőst jelölök ki! 

 

 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. 

  

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. 
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- 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 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. 

A tavaszi nevelési értekezletünk alkalmával minden pedagógus oklevelet szerzett az Így tedd 

rá népi játék, néptánc módszertani alapképzésből. A képzés a népi játékok és táncos mozgás 

megalapozásának új szemléletű, korszerű pedagógiai alapokra épülő, hagyományos értékeket 

továbbadó élményt nyújtott, illetve nyújt! 

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! A 

korszerű ágyaknak köszönhetően sokkal higiénikusabban, kényelmesebben pihenhetnek a 

gyermekek. 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!  Idén egy gyors minden igényt kielégítő asztali 

számítógéppel gazdagodott! Folyamatosan próbálunk minden lehetőséget kihasználni a 

fejlesztést illetően. Ennek érdekében több a 2019 tavaszán alakult óvoda egyesülete által 

beadott pályázatba beterveztünk IKT eszközöket. 

 Szülői segítséggel az óvoda udvarán lévő madárházunk bővült 3m2 kültéri alapterületű 

madárröptetővel. valamint, elkészült a Könyvmegálló utcai szekrényünk! 

  Ugyancsak szülők jóvoltából sok udvari jármű és kültéri terepasztal került a gyermekek 

birtokába és a terepasztal árnyékolása is kivitelezve lett, PVC állvány és árnyékoló 

segítségével.  

Udvarunk karbantartásához szükséges eszköz ellátásunk is megoldódott az idén! Nagy 

teljesítményű fűnyíró és szegélynyíró segíti a karbantartást! 

További 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 meghatározta 

erősségeit és fejlesztendő területei.  

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Kiemelkedő területek 

 A pedagógiai munkám során fontosnak tartom a gyermekek különböző forrásból szerzett 

ismereteit, tapasztalatait, tevékenységben megvalósuló tanulást, komplexitást, az önálló 

ismeretszerzést, mellyel az önálló gondolkodásra és az ismeretek alkalmazására nevelem a 

gyerekeket. A műveltségi tartalmakat pedagógiai céljaimnak megfelelően választom ki, 

átadását érthető, szakszerű, pontos nyelvhasználat jellemzi. 

Fejleszthető területek 

 --- 

 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

Kiemelkedő területek 

 Terveim egymásra épülnek, tartalmazzák a célok konkrét megfogalmazását, figyelembe 

véve az intézmény pedagógiai programját. Többféle módszertani megoldást helyezek 

kilátásba, figyelembe véve az egyes gyermekek érdeklődését, tudását, fejlettségét. A 

megvalósulás után terveimet elemzem, hiányosságaimat felismerem, ezek alapján 

fogalmazom meg a következő időszak tennivalóit. 

Fejleszthető területek 

 ------ 
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3. A tanulás támogatása 

Kiemelkedő területek 

 Nyugodt, bizalommal teli légkört teremtve mindig a gyermeki kezdeményezések 

támogatására törekszem. Felkeltem és fenntartom a gyerekekben az önálló 

tapasztalatszerzés és megismerés igényét. Játékaim és tevékenységeim az emberi értékek 

közvetítését szolgálják. 

Fejleszthető területek 

 ------ 

 

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

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 

tanításához, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Kiemelkedő területek 

 Munkában a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszem. A különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek részére fejlesztési tervet készítünk, melyet - ha szükséges - 

a megfelelő szakember bevonásával valósítunk meg differenciált helyzeteket és 

tevékenységeket teremtve. 

Fejleszthető területek 

 ------- 

 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

Kiemelkedő területek 

 A gyermekek számára nyugodt, családias légkört teremtve, meghitt játékkuckókat alakítok 

ki., ahol a gyermekek megnyilvánulásait folyamatos visszajelzés kíséri. A játék, munka, 

tanulás tevékenységekben lehetőségeket teremtek a gyermekek közötti együttműködésre, 

egymás segítésére. Figyelem a baráti kapcsolataik alakulását, ezeket erősítve szervezem a 

tevékenységeket és alakítom a közösségfejlesztési stratégiát. 

Fejleszthető területek 

 ------- 

 

6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

Kiemelkedő területek 

 A tevékenységek optimális terhelést jelentenek a csoportbeli gyerekeknek (párhuzamos 

tevékenységek, önkéntes vállalások), melyek során bátorító attitűddel értékelem őket, 

produktumaikat. Értékeléseimben csak a pozitívumokat hangsúlyozom. A szociális tanulás 

lehetőségeit (szabály-, szerepjátékok, páros feladatok) nagyon sokszor alkalmazom a pozitív 

önértékelés és az önbizalom erősítése érdekében. Eredményeiket értékelve határozom meg 

a következő időszakot. 

Fejleszthető területek 

 ---- 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Kiemelkedő területek 

 A tevékenységek szervezésében, a gyermekek nevelésében a kollégáimmal hatékonyan 

működöm együtt. A szülőket bevonom az óvodai tevékenységekbe, rendezvényekbe, 

programokba. Értekezleteken rendszeresen kifejtem véleményemet és álláspontomat .  
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Máriafalvai Óvoda nyári 

 karbantartási ütemterv 

-2019- 
 

 

Épületen belül: 

 

Lambériázás az óvónői asztal mellett, mindkét csoportban és a lepke csoport mese sarkában! 

 

Eszköz igény:    - 7 m2 lambéria  

3 csomag (1 csomag 2.7 m2) 

- párnafa 15 m 

 

Költségvetés:   - lambéria 6490 Ft/ csomag                 összesen:19.470 Ft 

- párnafa 180 Ft /m        összesen: 2700 Ft 

 

 

Udvaron: 

   

Csúszda ülő lapjának cseréje ( szétkorhadt) 

   

Eszköz igény:   - fa palló 50x100-as 4m / szál 

 

Költségvetés:         összesen 2690 Ft 

 

Udvari játékok festése: 

 

 Eszköz igény:   - Trikolor festék   2db barna- vörös 

                - Cellkolor festék 3 db fekete- fehér-sárga 

 

 Költségvetés:   - Trikolor 2500 Ft / db    

               - Cellkolor 2300 Ft/ db   összesen: 11.900 Ft 
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Félereszes tető   ( az udvari kis járművek felé szeretnénk, mert nincs sajnos fedett hely, hogy 

hova tegyük és az időjárás hamar tönkreteszi őket) 

 

             Eszköz igény:    - cseréplemez 6 m2 

               - cserépléc 20 m 

             - fa palló 50x100 5 db 

             - csavarok, tipli 

 

             Költségvetés:   - cseréplemez 1890 Ft6 m2   összesen: 11.340 Ft  

- palló 2690 Ft/ db    összesen: 13.450 Ft 

- Bramac cserépléc 660 Ft6 szál  

összesen: 3300 Ft  

- csavarok 

 

- dűbel  10 db 349 Ft/db     összesen: 3490 Ft 

- cseréplemez, fába rögzítő csavar 4,8x35 100 db 

14 Ft/db     összesen: 1400 Ft 

- Tipli 10 db 158 Ft/ db     összesen: 1580 Ft 

 

 

Összes költségvetés: 71.320 Ft 

 

  

Gyula, 2019. 05. 14.              Szilágyi András  

  karbantartó 

 

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@gyulaovoda.hu 

 

 

„Akkor lesz boldog a gyerek, ha szereted, és ebbe beletartozik, hogy azt is szereted benne, 

amiben más, mint te.” 

/Mérő László/ 

 

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. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában 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. Ez 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 

segítséget kaptunk a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberétől, aki heti rendszerességgel 

foglalkozott a tehetségígéretes óvodásainkkal. 

Az előző évhez hasonlóan is nagy figyelmet fordítottunk a szabadjátékra és a mozgásra, 

hiszen az óvoda arculata is ezt kívánja tőlünk. 

2018 szeptemberében újabb két kolléganő (András Anna és Békési Andrásné 

óvodapedagógusok) végezte el a Sport Manó Program továbbképzését. A továbbképzésen 

való részvételük sikeres írásbeli beszámolóval zárult. További terveim között szerepel, a többi 

óvodapedagógus ösztönzése, a továbbképzés elvégzésére. 

Csoport látogatásaim során azt tapasztaltam, hogy a kolléganők egyre jobban magukénak 

érzik a mozgást, a gyermekek mozgás igényének kielégítését. Napi rendszerességgel 

használtak a csoportszobákban mozgásfejlesztő eszközöket. A tevékenységekhez segítséget 

nyújtottak, differenciáltak, és az egészséges életmód szokásaink kialakítására is figyeltek 

nevelő munkájuk során.  
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Az éves munkatervben megfogalmazott kiemelt feladat, az Írásmozgás-koordináció, valamint 

a finommotorika fejlesztése volt. 

 

Megvalósítás: 

A kiemelt feladatok megvalósítása, a munkaközösségek, és a nevelő testület tagjai 

bevonásával történt. Az írásmozgás koordináció, illetve a finommotorika fejlesztése lett a 

kiemelt nevelési feladatunk az idei évben, 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 Óvodában az idei évben három csoportban történt DIFER mérés, két vegyes 

csoportban és egy tiszta középső csoportban. A mérést az augusztus 31-ig negyedik életévüket 

betöltött gyermekek esetében végeztük, majd folyattuk a sort, a 4-5, 5-6, 6-7 életévüket 

betöltött gyermekekkel. Azoknál a gyerekeknél, akiket tavaly már mértünk, az idei 

eredményeiket a már meglévő dokumentumában rögzítettük folytatólagosan.  

Az SNI gyereknél nem végeztünk DIFER mérést, mert az ő esetükben, külön egyéni 

fejlesztési tervet készítettünk. A szakmai munkaközösség vezető, Bota Flóra, az év során több 

alkalommal is odaadóan segítette, koordinálta munkánkat. A Békesugárúti Óvodában, 

szakmai munkaközösségi értekezleten két alkalommal kaptunk tájékoztatást, éves teendőinket 

illetően (2018.10.09., 2019.04.15.). A munkaközösségi tagok megbeszélték, egységesítették a 

korosztályokhoz igazodó mérések időpontjait (őszi mérés a kicsiknek, januári mérés a 

tanköteleskorú gyermekeknek). Megállapodás született arról is, hogy a kollégák a hosszú 

DIFER-t, illetve a hosszú DIFER rövid változatát alkalmazhatják, mint mérési módszert, 

eszközt, ki-ki a saját pedagógiai döntése szerint. Nagy Aranka DIFER munkaközösségi tag, 

igyekezett megfelelően átadni az információkat a kollégáimnak. A DIFER mérések a 

megbeszélt határidők betartásával megtörténtek. A mérési eredmények százalékosan átlagolva 

lettek, életkor, csoport, óvodai szinten. A született eredmények iránymutatóak lesznek 

számunkra az egyes gyermekek egyéni fejlettségét illetően. Láthatjuk, hogy honnan hová 

tartunk.  

 

A számítógépes táblázat kezelésének jobb megismerése, alkalmazása céljából – melyben a 

gyermekek DIFER mérési adatainak rögzítését végezzük – a munkaközösség vezető két 

alkalommal is eljött óvodánkba, hogy közvetlen segítséget nyújtson az óvodapedagógusoknak 

(2019.01.30., 2019.02.13.). Köszönjük Bota Flóra munkaközösség vezető segítségét, és Nagy 

Aranka DIFER munkaközösségi tag lelkes, lelkiismeretes munkáját. 
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2017.november 2019.január 

Írásmozgás koordináció 46% 46% 

 Beszédhang hallás 87% 83% 

 Relációsszókincs  79% 78% 

 Elemi számolási készség  66% 66% 

 Tapasztalati Következtetés 52% 60% 

 Tapasztalati összefüggés- megértése 49% 58% 

 Szocialitás 68% 71% 

 Difer INDEX  61% 65% 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 
2017.november 2018.november 

 Írásmozgás koordináció 19% 19% 

 Beszédhang hallás 61% 58% 

 Relációsszókincs  57% 50% 

 Elemi számolási készség  31% 40% 

 Tapasztalati Következtetés 28% 32% 

 Tapasztalati összefüggés- megértése 23% 29% 

 Szocialitás 51% 59% 

 Difer INDEX  38% 41% 

  

 
 

   

    

    

    

    

     

 

 

 

19%

61% 57%

31% 28% 23%

51%
38%

19%

58%
50%

40%
32% 29%

59%

41%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Törökzugi Óvoda 2017/2018 - 2018/2019 tanév 
4-5 évesek átlaga

2017.nov 2018.nov.

46%

87%
79%

66%
52% 49%

68% 61%
46%

83% 78%
66% 60% 58%

71% 65%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Törökzugi Óvoda 2017/2018 - 2018/2019 tanév 
5-6-7 évesek átlaga

2017.nov 2019.január



13. melléklet 

 

 
2017.november 2019.január 

 Írásmozgás koordináció 19% 46% 

  Beszédhang hallás 61% 83% 

  Relációsszókincs  57% 78% 

  Elemi számolási készség  31% 66% 

  Tapasztalati Következtetés 28% 60% 

  Tapasztalati összefüggés- megértése 23% 58% 

  Szocialitás 51% 71% 

  Difer INDEX  38% 65% 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

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 hét sajátos nevelési igényű gyermek járt 

az óvodánkba.  

A csoportnaplók ellenőrzésénél azt tapasztaltam, hogy a megadott szempontoknak 

megfelelően történik vezetésük. Apróbb hiányosságokat tapasztalva, és később ezeket 

bepótolva rendben találtam vezetésüket. Igényesek, naprakészek, jól áttekinthetőek. Sajnos 

ebben a nevelési évben nem tudtam minden csoportban biztosítani laptopot, de azon vagyok, 

hogy 2019 szeptemberétől megoldódjon ez a probléma.  

 

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.  

A közmunkaprogramban résztvevő kolléganő (Czinege Krisztina) munkáját itt szeretném 

kiemelni. Lelkiismeretes, példamutató, megbízható, gyermekszerető, sokoldalú, 

alkalmazkodó. Egész év folyamán mindig számíthattam kitartó munkájára. Lelkes, hasznos 

tagja kollektívánknak.  A jövőben is számítok Kriszti segítségére.  
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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 túl teljesített. Köszönöm munkájukat! 

 

2. Személyiség és közösség fejlesztés 

 

Csoportprofil alakulása: 

2018 létszám:71 fő 

Iskolába megy: 15 fő 

Logopédiára jár: 10 fő 

Mozgásfejlesztésre jár: 6 fő 

Tehettségfejlesztésre jár: 5 fő 

Fejlesztésre jár: 12 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermek: 7 fő 

BTMN-es: 2 fő 

Ovi-focira jár: 6 fő 

Katolikus hittanra jár: 4 fő 

Református hittanra jár: 7 fő 

 

2018 szeptemberében az Őzike 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.  

 

Óvodai rendezvények:  

 Őszi – tavaszi egészség- és sportnapok 

Köszönöm társintézményünknek a Prohászka Zsolt Tornacsarnoknak, és 

ügyvezetőjének, Kertes Istvánnak, hogy sportrendezvényeinkhez minden esetben 

helyet biztosított számunkra. Ez év tavaszán az Egészségfejlesztési Iroda és a 

Népegészségügy is bekapcsolódott programunkba.  

 A Magyar nyelv napján, szülők meséltek a gyermekeknek. Nagy élmény volt 

mindenki számára, a jövőben is szeretnénk ebben a formában megemlékezni erről a 

jeles napról. (Óvodánk egy nagyon szép mesekönyvet és egy ehhez kapcsolódó 
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Magyar Népmesék cd csomagot kapott ajándékba, amit szívesen alkalmazunk a 

gyermekek körében.) 

 Mikulás várás 

 Adventi munkadélután a szülőkkel közösen 

 Karácsonyi ünnepség 

 Húsvét – tojás keresés 

 Ballagás, évzáró, anyák napja 

 Kirándulások 

 Az 5. számú Általános Iskola rendezvényein rendszeres részt vettünk. A családi napon 

felléptek a Nyuszi csoportos óvodásaink, nagy sikert arattak. Köszönöm András Anna 

óvodapedagógus felkészítő munkáját. 

 

Óvodai ünnepeinkbe, egész év folyamán beépítettük a hagyományőrzést, hagyományápolást. 

A szülők rendszeresen és szívesen látogatják óvodai rendezvényeinket, köszönjük a 

támogatást és az érdeklődést. 

 

Városi rendezvények: 

 Magyar nyelv napja 

 Piaci karácsony 

 „Lélekmozgató Program” – csatlakoztunk az 5. számú Általános Iskola programjához. 

 A Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban három alkalommal vettünk részt OVIS-

SPORT napon. 

 Városi Víz Világnapi Rendezvény 

 Magyar költészet napja 

 Karácsony János Katolikus Általános Iskolában OVI-FOCI KUPA 

 Lego kiállítás 

 Sérült Fiatalok V. Megyei Találkozója a Tornacsarnokban 

 Bérletes gyermekszínházi előadások, Halász Judit koncert 

 

Ötven órás diákmunka: 

 Négy középiskolás diák tölti 50 órás munkáját óvodánkban. Mind a négy tanulóra 

jellemző a gyermekszeretet, a segítőkészség, az odafigyelés. 

 

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.  

Óvodánkban egy kolléganő szakértő-mesterpedagógus. Tudásával, tapasztalataival, gyakran 

segítséget nyújtott óvodapedagógus társainak. Kollektívám tagjai folyamatosan éltek a 
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továbbképzési lehetőségekkel. Szakmai előadásokon, „jó gyakorlatok” megtekintésén 

(Békésen), zenei továbbképzésen (Békéscsabán), autizmussal kapcsolatos előadáson vettek 

részt. Az ott szerzett ismereteket, mindig megosztották a kolléganőkkel.  

2018 októberében kiránduláson, csapatépítésen vettünk részt. Szeged mellé, Üllésre 

látogattunk, a Csigabiga Óvodába, ahol nagy szeretettel vártak minket, hiszen már ők is 

vendégeskedtek előző évben a mi óvodánkban. Jó volt bepillantani más óvoda életébe, bele 

látni munkájukba, programjaikba, még ha csak rövid időre is. A szakmai program mellett, 

megtekinthettük Üllés nevezetességeit, és Szegedre is ellátogattunk. Egy kellemes, tartalmas 

napot töltöttünk el közösen.  

Ebben az évben is két nevelési értekezleten vettünk részt. Az őszi nevelési értekezleten, ami a 

Mágocsi úti Óvodában lett megrendezve, az írásmozgás koordináció játékos formáival 

ismerkedhettünk, ami a kiemelt éves feladatunk volt. Rengeteg jó ötlettel gazdagodtunk, amit 

hasznosítani tudunk, az óvodai élet mindennapjai során, és fejleszthetjük vele az óvodás 

gyermekeket.  Köszönjük, a Szakmai munkaközösség vezetőjének, Szilágyi Ferencnének, és 

tagjainak (óvodámból Békési Andrásnénak) fáradhatatlan, szorgalmas munkáját. 

A tavaszi nevelési értekezlet a Vigadóban került megrendezésre. Népi játékokkal, néptánc 

elemeivel ismerkedhettünk ezen a délelőttön. Egy pörgős, vidám, élménydús programon 

vehettünk részt.  

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 1 fő óvodapedagógus (Nagy Aranka) adta be jelentkezését 2019. évi minősítő 

eljárásra.  

 

Pályázatok: 

Működési pályázatot nyújtottunk be, amit sikeresen bíráltak el, és ennek köszönhetően 

500.000 Ft-ot nyertünk. IKT eszközökre, óvodai egyenpólóra, papírárura, reprezentációs 

eszközökre költöttük az összeget. Szakmai programra benyújtott pályázatunkkal várólistára 

kerültünk.  

Városi, megyei és országos rajzpályázatokon vettünk részt, amiken szép ismereteket értek el 

óvodásaink. 

 

szám Pályázat megnevezése 

Résztvevők 

száma Díjazottak száma 

1 ,,Varázslatos Ősz" 8 gyermek  1 különdíjas 

2 

Bonduell, Zöldség világnapja 

,, A zöldség trendi" 1 gyermek 3. helyezés 

3 

11. Gyulai Méz-és 

Mézeskalács 

Fesztivál;Téma:,, A méhek" 11 gyermek 2 gyermek 

4 

Pándy Kálmán Kórház 

Karácsonyi Rajzpályázat; 

Téma: ,,Az én karácsonyom" 6 gyermek 

1.  Első helyezett 

és 1 különdíjas 

5 

Biztonságos közlekedés 

gyermekszemmel 3 gyermek nincs díjazott 
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6 

Helen Doron Rajzpályázat 

Téma: Neked mi a Kedvenc 

sportod? 4 gyermek nincs díjazott 

7 

Lékó Ilona környezetvédelmi 

rajzpályázat; Téma: Mit 

tehetek környezetem 

tisztaságáért? 4 gyermek 2 díjazott 

8 ,, Vízett mindenkinek" 3 gyermek nincs díjazott 

9 ,,Ilyen az én családom"  5 gyermek nincs díjazott 

10 

,, Alma együttes: Balatoni 

dal" 12 gyermek nincs díjazott 

11 ,,Mit jelen neked a Húsvét" 9 gyermek nincs díjazott 

12 

Országos Tűzmegelezési 

Bizottság rajzpályázat 8 gyermek 

még nincs 

elbírálva 

13 

Békés Megyei 

Kormányhivatal; Téma: ,, A 

család és nevelési 

intézmény" 9 gyermek 

még nincs 

elbírálva 

 

Tavasszal a Göndöcs Benedek Szakképző iskolából diákok érkeztek óvodánkba, intézmény 

látogatás céljából. Nagy örömömre szolgált, és büszkeséggel töltött el, hogy a Törökzugi 

Óvodát választották, és bemutathattam óvodánk életét, és a pedagógusok munkáját.  

2019. február 1-jén Vezetői Tanfelügyeleti ellenőrzésben, 2019. március 28-án Intézményi 

Tanfelügyeleti ellenőrzésben volt részem. Mindkét ellenőrzés sikeresen zajlott. Köszönöm Dr. 

Becseiné Lock Gabriella Intézményvezető Asszonynak, a kollégáimnak és a szülőknek a sok 

segítséget, biztatást, pozitív hozzáállást, és az ellenőrzéseken való részvételt.  

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés: 
 

A tagintézmény-vezető havonta egy alkalommal vezetői értekezleten vett részt, amit Dr. 

Becseiné Lock Gabriella Intézményvezető Asszony tartott. 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: Innováció- Kása Andrea, 

DIFER munkaközösség- Nagy Aranka, Szakmai munkaközösség- Békési Andrásné, Becs / 

önértékelést támogató munkacsoport/ - Szabó Arató Klára, A munkaközösségi tagok a 

megbeszéléseken elhangzottakról rendszeresen tájékoztatták a kollektívát. 

A jelzőrendszeri tag 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 zökkenő mentes 

lebonyolítás érdekében. 

A belső kapcsolattartás formái: látogatások, értekezletek, megbeszélések, tagóvodák közötti 

rendezvényeken való részvétel.  

Kapcsolattartás eszközei: szóban, írásban, telefonon, e-mailen történt. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai:  

 

Vezetőként fontosnak tartom, hogy jólkialakított kapcsolat rendszert ápoljak. 

Kapcsolatrendszer a szülőkkel:  

A gyermekük fejlődéséről a szülők rendszeres tájékoztatást kaptak az óvodapedagógusoktól. 

Napi rendszereséggel történt a hétköznapi életről a tájékoztatás, illetve az aktuális események 

kiírásra kerültek. A nyitott óvodai programokra (Őszi egészség- sport napok, karácsony, 

farsang, ballagás, évzáró) nagy szeretettel vártuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket. Az 

Adventi munka délutánon is nagy létszámban vettek részt. Szülői értekezleteken is rendszeres 

az érdeklődés. 

 

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: 

Óvodánk igyekezett esztétikus, szép környezetet biztosítani a gyermekek számára. Óvodánk 

parkosított játszóudvarral rendelkezik, homokóval 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 néptánc oktatásnak, a Sport Manó Programhoz és más 

mozgásfejlesztéshez is helyet biztosított. A fejlesztő szobánkat mindennapi rendszerességgel 

használták egész évben a fejlesztő pedagógusok, logopédusok. A Sport Manó Program 

eszközeit a Decathlon cég biztosította, felkínálva a tönkrement, elhasználódott sporteszközök 

csere lehetőségét.  

Az óvoda alapítványa, az Ewoldt Elíz Óvodai Alapítvány, működési pályázaton nyert 500.000 

Ft összeggel, az óvoda tárgyi feltételeit gazdagítottuk. Gyarapodtunk IKT eszközökkel, amire 

nagy szüksége volt óvodánknak, egy nyomtatóval és egy laptoppal. A mindennapi pedagógiai 

munkához írószereket és papírárut biztosítottunk, óvodai egyen pólókat csináltattunk, amik a 

Sport Manó Program emblémájával vannak ellátva. Protokoláris rendezvényeinkhez 

bővítettük eszközeinket (étkészlet, pohár, tálca, termosz). 

Külön öröm számunkra, hogy az EFOP-3.3.2-16-2016-00246 Tanórán kívüli kulturális 

foglakozások támogatása Gyulán és környékén a köznevelés eredményességéért című 
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pályázatnak köszönhetően hagyományőrző, népviseleti ruhákkal lett gazdagabb óvodánk, 

amiket óvodai és városi rendezvényeken tudunk viselni. A munkafeltételek megkönnyítésére 

IKT eszköszt kapott Óvodánk Laptop formájában. 

A karácsonyi óvodai adventi vásárunkon 45.000 Ft értékben árusítottunk, ezzel gyarapítva az 

óvoda bevételét. 

 

Személyi feltételek: 

2018 szeptemberétől 8 fő óvónő, 4 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő 

karbantartó, és 1 fő közmunkaprogramban lévő kolléganő biztosította az éves pedagógiai 

munkát. 2019 februárjában személyi változás történt. Áthelyezése miatt, Juhász Mariann 

pedagógiai asszisztens helyére Szegedi Veronika pedagógiai asszisztens lépett.  

Vera befogadó, alkalmazkodó, gyermekszerető, pontos munkát végző kolléga, akinek a 

munkájára továbbra is számítok. Még egy változás történt életünkben, Fazekasné Balla Erikát 

felsőbb vezetői utasításra áthelyezték az Ewoldt Elíz Óvodába, 2019. augusztus 31-ig, 

helyettesítés céljából. Ez ok miatt, a Mókus csoportot 2019. március 15-től Nyírfalusiné 

Diószegi Éva óvodapedagógus vezeti.  

A Nyuszi csoport életében szintén történtek személyi változások. Szabóné Arató Klára 

óvodapedagógus kinevezést kapott tagintézmény vezetői feladatra, tőle júniusban köszönünk 

el. Helyére, Kériné Oláh Mária óvodapedagógust várjuk nagy szeretettel. Mindkét 

kolléganőnek sok sikert, kitartást, örömöt, lelkesedést kívánunk munkájukhoz.  

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. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában 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.  

A nevelési év során, tavasszal, elkezdődött óvodánk felújítása, amit hosszú évek óta vártunk. 

Emiatt a változás miatt, 2019. március 18-tól a Csemeteház Bölcsőde épületében folytattuk 

nevelő munkánkat, a négy óvodai csoporttal. Az átköltözés zökkenőmentesen történt, 

köszönjük a szülők, karbantartók, és nem utolsó sorban az óvodai kollektíva áldozatos, lelkes 

munkáját, segítségét. Köszönjük a fenntartónak, és Kónya István Alpolgármester Úrnak, hogy 

megfelelő helyet biztosítottak számunkra, és a négy óvodai csoport továbbra is együtt 

folytatja az óvodai életet. Ennek ellenére nagyon várjuk a visszaköltözést, és azt, hogy a 

2019-2020-as nevelési évet már a felújított Törökzugi Óvodában kezdhessük.  

Célom, továbbra is folytatni, a heterogén csoportok kialakítását. Továbbá az eredményesebb 

fejlesztő munkavégzés és a Sport Manó Program továbbvitele, megismertetése, elmélyítése.  

Köszönöm a kollektívámnak az egész éves munkáját, továbbra is számítok kitartásukra, 

lelkesedésükre, szakmai tudásukra.  

 




