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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, vezetői 

programban megfogalmazott célokat, a szakmai munkaközösség által végzett értékelés 

nyomán feltárt hiányosságok korrekcióját elvégeztük.  

Az elméleti belső képzések a hiányosságok kiküszöbölése érdekében kerültek 

megszervezésre.  Az éves munkaterv előkészítésénél a tervezés alulról építkezően történt: a 

szakmai munkaközösség tagjainak közvetítésével valamint az intézményvezetői célok 

figyelembevételével lettek meghatározva a feldolgozandó témakörök. A végrehajtás a téma 

elméleti és gyakorlati feladatainak közös feldolgozásával valósult meg. 

 

1.2 Megvalósítás 

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

meghatározásakor figyelembe vettük a Pedagógiai Programunkat, vezetői pályázat 

stratégiáját, továbbképzési tervünket, munkaközösségek terveit. A megvalósítás a 

közösség minden tagjának bevonásával történt. 

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

eredményeire épülnek. 

Az óvodapedagógusok által vezetett elektronikus naplóban a tervezés során megjelennek 

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

fenntartható fejlődés elemei. ( kis képpel jól láthatóvá téve ) 
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A koronavírus miatt március 8 tól –április 16-ig a csoportnapló tartalmi elemeiben módosítás 

történt. Ennek értelmében a különböző tevékenységtartalmak rész olyan ajánlásokkal, 

linkekkel jelenik meg, amik segítik a szülőket gyermekeik otthoni fejlesztésében, önálló és 

családi közös játékidő hasznos kitöltésében. A csoportnapló a teljes pedagógiai folyamatot 

tartalmazza  

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

legalább két alkalommal megtörténik. Dokumentálása a Szakmai munkaközösség 

beszámolójában megjelenik.  

Az év folyamán matematikai tapasztalatok műveltségterületen elkészítettük saját 

játékgyűjteményünket, mely segítik a pedagógusaink mindennapi munkáját. 

Fenntartható fejlődés szemléletének gyakorlati beépítése az óvodai mindennapokba kiemelt 

feladatai évi több esetben projektszerűen valósultak meg óvodáinkban melynek 

dokumentálása miden esetben megtörtént a „zöld mappában.” (zöld mappa – tartalmi elemeit 

2.-ik évtől összesítjük, mely segédanyagként fog szolgálni pedagógusainknak) 

 

1.3 Ellenőrzés 

Az éves munkaterv és az Önértékelést Támogató Munkacsoport 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, noha idén a legtöbb ellenőrzés a Covid 19 intézkedési tervének, illetve 

különböző vezetői utasításoknak betartása miatt volt. 

 

1.3.1 Az ellenőrzés módszerei: 

 dokumentumelemzés, 

 gyakorlati munka megfigyelése, 

 elemző, értékelő beszélgetés, 

 önértékelés – reflexió, 

 megfigyelés, 

 balesetmentes udvar, játékeszközök átvizsgálása, 

 gyermeki produktumok nyomon követése, 

 szülői vélemények meghallgatása. 

 

Az ellenőrzés területei: 

 csoportnaplók, 

 mulasztási naplók, 

 előjegyzési naplók, 

 gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumok 

 adatkezelési nyilatkozatok 

 játszótéri felülvizsgálat dokumentumai, 

 tűz-, munkavédelemi naplók, 

 HACCP rendszer dokumentumai, 

 pedagógiai munka, napi gyakorlat. 
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1.3.2 Tapasztalatok a csoportlátogatások során 

Az intézményvezetői, tagintézmény-vezetői 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. Külső országos szakmai ellenőrzésben résztvevők segítése előző 

évben megtörtént, sajnos az ellenőrzés nem valósult meg idén sem a pandémia miatt. 

Általános megállapításunk, hogy a csoportban végzett gyakorlati tevékenységek, a 

gyermekek játékos ismeretszerzésének támogatása megfelelő módon, legtöbb esetben 

magas szakmai színvonalon történik.  

 

Fejlődést mutat: 

 a pedagógusok önreflexiója, önértékelése 

 

Fejlesztendő terület: továbbra is ( hisz a pandémia miatt nem történt változása az előző 

évekhez képest) az országos tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításainak figyelembe 

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

megvalósításának dokumentálása az év végi tagintézmény vezetői beszámolókba. 

 

1.4 Értékelés 

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

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

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

adtak az óvodapedagógusok a szülőknek a négyszemközti beszélgetésekre ( egyénileg a 

Covid miatt éppen aktuális jogszabályok betartásával) . 

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. Sajnos márciustól-áprilisig, szintén online formában történt az ellátásuk.  

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. 

                                                           
1 A nevelési év értékelésének melléklete 
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Sajnos a pandémia ebben az évben többrétű feladatot vont maga után. Több esetben 

fogalmaztunk meg a veszélyhelyzet miatt intézkedéseket, utasításokat a dolgozók, szülők 

részére. 

 

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 ( pandémia miatt csak belső, zárt 

körben) és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban valósult meg. 

Sajnos érezhetők voltak a gyermekek felé áramló környezeti feszültségek, nehezen oldották 

meg a közösségi konfliktusokat.  

Fontossá vált idén a nevelőközösség formálása, együttműködésének fejlesztése. A 

nevelőmunkát segítő alkalmazottak  közösségi szerepvállalásának emelése. Melyet sokszor 

felülírta az alkalmazotti közösség folyamatos támogatása a járvány miatt. Sajnos egy az 

„érzelmi közösségi élet” területén nehezített, feszültségekkel teli évet zártunk. 

 

2.1 Személyiségfejlesztés 

Óvodáinkban az újonnan belépő gyermekeknél a mozgásfejlettség megállapítására 

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

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

önmagához viszonyított fejlődése, s erről a szülők korrekt tájékoztatása.  

A tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, kibontakoztatásához mi biztosítunk 

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

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

szintű rendezvények, vízhez szoktatás. Sajnos szintén több tevékenység meghiúsult idén. 

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: 

Sajnos megnehezíti a korlátozott szakember létszám, valamint munkahelyeiken őket érintő 

változások az SNI –gyermekek optimális ellátását. .A jövőben az ellátás optimális mederbe 

terelése érdekében, erre megoldást kell keresni. 

 

2.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

Ebben a nevelési évben 37 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk. A 

csoportok kialakításánál a törvény értelmében 2 főként 25 gyereket, 3 főként 12 gyereket 

vehettünk figyelembe.  

Megbízással hét fő szakember, végzettségüknek megfelelően, komplex 

gyógypedagógiai fejlesztést, logopédiai ellátást, mozgásfejlesztést végzett. Sajátos 
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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: 29 órában 

 TSMT/SZIT: 39 órában 

 Gyógypedagógia: 33 órában 

 Szurdopedagógia: 4 órában 

 

 
 

Az SNI gyermekek között van olyan, aki év közben kapta meg a státuszt, ezért a 

statisztikában nem tudtuk szerepeltetni. 

A fejlődés elérése érdekében a fejlesztők konzultálnak óvodapedagógusokkal. A tanév 

folyamán a szülőkkel személyesen sajnos csak egy alkalommal 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.  
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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.  

 

2020/2021. nevelési évben gyermekvédelemi intézkedések. 

 

Tagintézmény 

neve: 

Gyer

mek 

száma 

Ügy rövid ismertetése Intézkedés; kimenet 

Bajcsy Zs. Úti 

Óvoda 
1 fő 

K 27/2021. Óvodai jelzőlap kül-

dése, a Család és Gyermekjóléti 

Központnak.     Eset megbeszélés 

2021.02.10. 14,30-kor a Családse-

gítő Központban. 

 

B 27/2021. Család és Gyer-

mekjóléti Szolgálat vissza-

jelző lap a családdal való 

megbeszélésről.  

0

1

2

Bajcsy
Zs. Úti
Óvoda

Béke
Sgt.-i

Óvoda

Ewoldt
Elíz

Óvoda

Galbácsk
erti

Óvoda

Gyulavár
i Óvoda

Mágocsi
Úti

Óvoda

Máriafal
vai

Óvoda

Törökzug
i Óvoda

2020.10.01. HH 2 1

2021.05.31. HH 1

2020.10.01. HHH 1 1 1

2021.05.31. HHH 1 1 2

Te
n

ge
ly

cí
m

HH-HHH 2020/2021
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Béke Sugárúti 

Óvoda  

1 fő 

  B 50/2021 Gyulai Járásbíróság 

jellemzés kérés. 

  K 50/2021. a kért jellemzés 

elküldése (2021.01.21,) 

1 fő 

B 682/2020. Család és Gyermek-

jóléti Központ meghívó esetkonfe-

renciára 2020.10.12.  14 óra. Óvo-

dapedagógusi szakvélemények be-

kérése.          

Óvodapedagógusok szakvéle-

ményének elküldése  

Ewoldt Elíz Óvoda  Nem volt gyermekvédelmi ügy 

 

Galbácskerti 

Óvoda 
 Nem volt gyermekvédelmi ügy   

Gyulavári Óvoda 1 fő 

K 109/2021. kitöltött jelzőlap kül-

dése a Család és Gyermekjóléti 

Központnak.  K 115/2021. kitöl-

tött véleménykérő lap küldése a 

Család-és Gyermekjóléti Szolgá-

latnak 

B 153/2021. Család és Gyer-

mekjóléti Szolgálat visszajel-

zés a családdal kapcsolatban. 

/A szülővel a probléma átbe-

szélésre került, a gyermekjól-

éti alapellátás keretein belül 

együttműködik az intézmény-

nyel./ 

Mágocsi Úti Óvoda 

1 fő 

B 116/2021 Család és Gyermekjó-

léti Központ véleménykérő lap 

küldése 

K 116/2021 kitöltött véle-

ménykérő lap visszaküldése 

1 fő 

Sarkadi Járási Hivatal Járási 

Gyámhivatala végzés gyermek 

családi jogállásának tisztázása 

ügyében 

 

1 fő 

B 198/2021 B. Jné gyám óvodai 

jellemzés kérése a gyermekről 

A kért jellemzést zárt boríték-

ban megkapta. 

Máriafalvai Óvoda 1 fő 

B 743/2020. Véleménykérő lap a 

Család-és Gyermekjóléti Szolgá-

lattól 

A kitöltött véleménykérő lap 

2020.11.11-én emailen 

megküldve. 
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Székhelyintézmény 

1 fő 

B 729/2020  (2020.11.03)véle-

ménykérő lap a Család-és Gyer-

mekjóléti Szolgálattól  

K 729/2020 (11.10.) kitöltött 

véleménykérő lap elküldése 

emailen. 

1 fő 

B 56/2021 Család-  és Gyermekjó-

léti Szolgálat  véleménykérő lap.  

K  314/2021 jelzőlap küldése a 

Család és Gyermekjóléti Központ-

nak 

K 56/2021 kitöltött vélemény-

kérő lap megküldése 

1 fő 

B 114/2021 Család és Gyermekjó-

léti Szolgálat véleménykérő lap 

küldése 

K 114/2021 kitöltött véle-

ménykérő visszaküldése 

1 fő 

B 193/2021 Család és Gyermekjó-

léti Szolgálat véleménykérő lap 

K193/2021 kitöltött véle-

ménykérő lap megküldése 

1 fő 

B 56/2021 Család és Gyermekjól-

éti központ véleménykérő lap 

K 56/2021 kitöltött vélemény-

kérő lap megküldése 

 

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

az óvodapedagógusok preventív munkáját. Idén is meghatározott rendben, heti váltásban 

látogatta az óvodákat, a hatékonyabb munka érdekében. 

 

Óvodai tevékenységei: 

 Egyéni Beszélgetés Csoportos 

Foglalkozás 

Közösségi 

Rendezvények 

Törökzugi Óvoda 13 1 1 

Galbácskerti Óvoda 7 3 2 

Bajcsy Zs.úti Óvoda 15 2 5 

Béke Sgt.-i Óvoda 6 5 3 

Ewoldt Elíz Óvoda 3 1  

Mágocsi úti Óvoda 18 1 3 

Gyulavári Óvoda 10 3 4 

Máriafalvai Óvoda 4 2 2 

 

2.4 Óvodai pszichológus értékelése 

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

feladatokat látta el: 

 Konzultáció a pedagógus társakkal.  

 Szakmai szempontok alapján tapasztalatszerzés az adott intézmény működéséről, 

egyes gyermekekről, szülőkről. 
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 Szűrővizsgálatok, óvodai keretek között elvégezhető pszichometrikus mérések 

végzése, melynek célja a gyermek személyiség fejlődésének korrekciója. 

 Szakmai kapcsolattartása a helyi Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.  

 Konzultáció konkrét  nevelési problémák megoldása, lehetőségek kiaknázása 

céljából. 

 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: 6 egyéni, 3 szülői tanácsadás, 3 pedagógus konzultáció 

 Béke Sugárúti Óvoda: 4 egyéni, 5 szülői tanácsadás, 4 pedagógus tanácsadás, 

 Ewoldt Elíz Óvoda:  2 szülői, 

 Galbácskerti Óvoda:  1 szülői, 1 pedagógus tanácsadás, 

 Gyulavári Óvoda:  1 egyéni, 

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

                                                   pedagógus konzultáció 

  Máriafalvai Óvoda:  1 egyéni, 1 pedagógus tanácsadás, 

 Törökzugi Óvoda:  3 egyéni, 2 szülői tanácsadás, 4 pedagógus konzultáció 

 

Összesen:  

17 gyermek részesült egyéni pszichológiai tanácsadásban 

Szülői tanácsadást 21 szülő kért (csak nekik, gyermek ellátás nélkül), többen heti 

rendszerességgel (3 szülő)  

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

Pedagógus számára pszichológiai tanácsadás: 14 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 a 

pedagógus tanácsadás és pedagógus konzultációk száma. 

 

A következő tanév megvalósítandó céljai között továbbra is fontos: 

 Szülőcsoportok, és a hétköznapi élet pszichológiája cikksorozat szervezése, 

adekvátan megvalósítható. (járványhelyzet esetén is) 

 Továbbra is a pszichológiai, mentálhigiénés kultúrához kapcsolódó 

információterjesztést, lehetőség szerint fórumok szervezése. 

 

Kiemelt: Az óvoda vezetőjével és munkatársaival való rendszeres és szorosabb 

kapcsolattartás továbbra is. 
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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. 2021. március közepétől, 

2021. május 10-ig a Koronavírus miatt, a Szakszolgálat munkatársai online módon 

fejlesztették a gyermekeket. 

 

2.6 Közösségfejlesztés 

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

való kapcsolattartás. Nyitott óvodaként számos lehetőséget biztosítunk a szülőknek az 

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

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

programok sajnos egyáltalán nem valósultak meg, ebben a nevelési évben  Nagy 

sajnálatunkban szeptember végétől már az óvoda épületébe sem engedhettük be a szülőket. 

Így nem, hogy a közösségfejlesztés de a kapcsolattartás sem ment egyszerűen. 

Év végén nagyon fontos feladatnak tartjuk a felnőtt, dolgozói közösségépítést, ennek 

érdekében júniustól minden tagintézmény élhet az egy nevelés nélküli, csapatépítő 

munkanapjával, valamint az Gyula Város Önkormányzata és a Tankerületi Központ 

jóvoltából Gyula Város Egyesített Óvodája közös pedagógusnapot szervez. 

Célom  továbbra is a hatékony, összetartó közösség alakítása, formálása, ami a jövőben 

még fontosabb lesz, hisz több nyugdíjas kolléga helyett érkezett, érkezik új kolléganő. 

 

Tagintézményeink a következő csapatéptő programokat szervezték: 

 

Óvoda Időpont Hova Téma 

Bajcsy Zs. úti 

Óvoda 

 Ebben a nevelési évben 

nem tartanak 

 

Béke Sugárúti 

Óvoda 

 Ebben a nevelési évben 

nem tartanak 

 

Ewoldt Elíz Óvoda 2021.06.25. Póstelek, Gyula Városa Fenntarthatóság 

szemléletének 

népszerűsítése 

Galbácskerti Óvoda 2021.06.04. Saját óvodában 

maradnak 

Kollektíva 

összetartozásának 

erősítése, 2021/2022-es 

nevelési év szervezési 

feladatainak 

megbeszélése. 

Leköszönő 

tagintézmény-vezető 

elköszönése. 

Gyulavári Óvoda  Ebben a nevelési évben 

nem tartanak 
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Mágocsi úti Óvoda 2021.06.25. Saját óvodában 

maradnak 

Belső tudásmegosztás a 

fenntarthatóság 

jegyében. 

Máriafalvai Óvoda 2021.06.14. Kisökörjárási erdő Madárles, 

madármeghatározás, 

Gyógytestnevelés, 

intézményfejlesztési 

ötletek. 

Törökzugi Óvoda 2021.06.14. Póstelek Fenntarthatóság 

szemléletének 

népszerűsítése 

 

Intézményvezető, helyettesek és a tagintézmény-vezetők éves tréningje sajnos elmaradt, 

ennek pótlásául június 16-án, haluska workshoppal összevont záró értekezletet tartunk 

Békéscsabán. Itt többek között beszélgethettünk az intézményműködtetés feladatairól, 

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

gyakorolhatjuk a közösségépítés szorosabb formáját is. 

 

3. EREDMÉNYEK 

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

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

alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 

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 2020– 2021-es nevelési évben 

 

Elkészült óvodánk új modern honlapja, mely már több éve váratott magára. Ezzel is segítve a 

minél hatékonyabb információközlést, információáramlást. 

 

Pedagógusaink számára két segédanyag is elkészült:  

- Matematikai tapasztalatokhoz játékgyűjtemény 

- „Fenntartható fejlődés” logó mellet elkészült a 8 témát felsorakoztató témaajánló, mely 

gyakorlati példákkal van kiegészítve. Ezen kívül minden tagintézmény „zöld mappával 

„ gazdagodott melyben a „fenntartható fejlődés” gyakorlatát elősegítő kifejezett prog-

ramjaik  „témaheteik” dokumentálása történik. Az ÖKO szemlélet erősítése, segítés mi-

att minden tagintézmény részére vásároltunk szelektív hulladékgyűjtő edényeket (60l), 

melyek a csoportokba a tevékenységek során jól alkalmazhatók. Papírtégla készítőt, 

mely a papír újrahasznosításában nyújt segítséget, valamint esővízgyűjtő amforát, mely 

a csapadékvíz, begyűjtését, felhasználását segíti, illetve könnyíti meg számunkra. 
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3.1.1 Létszámadatok (számított létszám) 

 

 
 

Számított létszám alapján: 

 2020. október 01.statisztikai létszám:   535 fő  (20.58 fő/csoport) 

 2021. május 31. létszám:     552 fő  (21.23 fő/csoport) 

 

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

közben 17 fővel növekedett.  
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Óvoda

Statisztika 39 107 41 77 60 95 38 78

2021.05.31 40 108 44 78 65 96 39 82

Kihasználtság 80,0% 86,4% 88,0% 104,0% 86,7% 76,8% 78,0% 82,0%

Létszámadatok (számított létszám)
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2021. áprilisában megtartott óvodai jelentkezés és az azt követő időben, napjainkig 

beíratott gyermekek száma:  

Óvodában maradt gyermekek száma:    405 fő 

Óvodáinkba ténylegesen beiratkozott gyermekek száma: 135 fő 

SNI-vel növelt létszám:        40 fő 

Összesen:       572 fő 

Csoportátlag:                    22,3 fő csoportonként 

 

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

óvodaköteles korú gyermek és tagintézményeinkben is nagyon magas  a tanköteles korú 

gyermekek létszáma.. Ennek ellenére az előző évhez képest 15 gyermekkel többet sikerült 

felvennünk óvodánkba! Eredményként még megjegyezném, hogy a vírushelyzet miatt 

kialakult online óvodai regisztráció és a személyes beiratkozás, zökkenőmentesen 

működött.  

 

3.1.2 Beiskolázási adatok 

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

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

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

egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

 

 
 

 Tanköteles korú gyermek: 175 fő 

 Iskolába ment: 148 fő 

 Óvodában maradt: 27 fő 

 

Mindez az előző évek százalékos átlagainál magasabban alakult. Most 84,5% az átlag. 
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3.1.3 Rajzversenyen részt vett, eredményeket elért gyermekek 

 

Meg-

nevezés 

Székhe

lyintéz

mény 

Béke 

Sugárú

ti 

Óvoda 

Máriaf

alvai 

Óvoda 

Ewoldt 

Elíz 

Óvoda 

Mágoc

si Úti 

Óvoda 

Bajcsy 

Óvoda  

Gabács

kerti 

Óvoda 

Gyula

vári 

Óvoda 

részt vett 

pályázatok 

száma db. 

9 7 6 16 7 15 7 7 

pályázatoko

n részt vett 

díjazottak 

száma 

1 2 1 3 27 4 1 23 

 
Egyéb óvodai pályázatok: 

 Országos MÉH-ÉSZ logikai verseny 

 Agrárminisztérium meseíró pályázata – „Mesék a zümmögő birodalomból” 

 Tündérkert – felajánlás 66 db. filc állatfigura. 

 Szalay Könyvek pályázata – „Útjára indult a Szalay könyvek Mikulása” 

 Vidám manók együttes hivatalos oldal - Karácsonyi nyereményeső 

 Varázsmancsok- kutyás terápia – ajándék fejlesztőcsomag 

 Ovibolcsibolt.hu - szavazz az óvodádra 

 Kalap Jakab – Nyerj egy nádtetős madáretetőt 

 Olifu őszi pályázat 

 IX. Kortárs Versmondó Verseny Kárpátmedencei döntő 

 DM Kft pályázata: „Nap gyermekei: Bújócskázz a Nappal!” 

 Gyula Város Önkormányzata által meghirdetett „A Legszebb Konyhakertek” 

pályázat 

 Virágos Gyuláért virágosítási és környezetszépítési verseny 

 

A tanév elején még 7 olyan esemény ajánlást tudtunk közvetíteni a gyermekek és szülők felé, 

melyet szabad téren rendeztek meg. A továbbiakban már csak az online programok, előadások 

ajánlását tehettük meg. A munkaközösség aktív munkájának köszönhetően 66 programot 

közvetítettünk szintén a gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak. Igyekeztünk az 

ingyenes lehetőségeket kiemelni. 

 

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. 
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Az intézményünk támogató rendszert működtet: 

 felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, 

 integrációs nevelési módszereket alkalmaz, 

 tehetségműhelyekben fejleszt. 

 

Az önálló tanulás támogatása érdekében, pedagógiai programmal összhangban történik a 

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

megtervezése. A tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek 

mellett a kimagasló képességekkel rendelkező gyermekek is megkülönböztetett figyelmet 

kapnak.  

Az intézmény pedagógusai a pedagógiai programmal összhangban alkalmazzák a 

korszerű nevelési – tanulási módszereket, eljárásokat. 
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Az alábbi tábla bemutatja a tehetségműhelyek sokszínűségét (általában) illetve a tehetségműhelyekben való részvétel megoszlását. 

 

 Angol Úszás 
Modern-

tánc 
Ovi-foci Néptánc Hittan 

Gyógy 

torna 

Bozsik 

Program 
Jóga Összesen 

Bajcsy Zs. 
Pandémia 

miatt nem 

indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 1 3 
Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 4 

Béke 

Sugárúti 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 16 8 
Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 24 

Ewoldt Elíz Pandémia mi-
att nem indult 

Pandémia mi-
att nem indult 

Pandémia mi-
att nem indult 

Pandémia mi-
att nem indult 

Pandémia mi-
att nem indult 

11 11 Pandémia mi-
att nem indult 

Pandémia mi-
att nem indult 

22 

Galbácskerti Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
8 14 Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
22 

Gyulavári Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
6 4 Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
10 

Mágocsi úti Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
2 8 Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
10 

Máriafalvai Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
10 15 Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
25 

Törökzug Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
13 3 Pandémia mi-

att nem indult 

Pandémia mi-

att nem indult 
16 

Összesen      67 66   133 

 

Tehetségfejlesztő csoport működik 6 tagintézményünkben 25 fővel ( Bajcsy, Galbácskert, Mágocsi, Ewoldt, Béke,Törökzug), melyet a 

Szakszolgálat szakembere vezet.  
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3.1.5 Gyermekrendezvények és programok2 

 

2021. 03. 27. Tojásfa-állítás Gyulán, a Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesülettel 

Sajnos az év folyamán csak egy olyan rendezvény volt, amin az óvodába járó gyermekek 

aktívan részt tudtak venni. 

A kiemelt napok programjait az óvodák egyéni szervezéssel, zárt ajtókon belül tartották 

meg a biztonsági előírásoknak megfelelően 

 

3.1.6 Pályázatok 

 

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. 

Megnyert összeg : 2.500.000 forint.  Megavalósítás többszöri időpontmódosítás miatt 

(Covid miatt vált szükségessé a módosítás) 2021. nyarán és őszén lesz esedékes. 

 

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

programokat minden évben támogatják az alapítványok. 

 

Eredmény 2020-ben: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 5 óvodai 

alapítvány pályázott.  

 Működési- Szakmai 

pályázat 

Béke Sugárúti Óvoda 500.000 Ft 

Törökzugi Óvoda 1.500.000 Ft 

 

2021-ben: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 5 óvodai alapítvány 

pályázott.  

 

 Működési – Szakmai pályázat 

Bajcsy Zs. Úti Óvoda 300.000 Ft 

Béke Sugárúti Óvoda 1.000.000 Ft 

Ewoldt Elíz Óvoda 500.000 Ft 

Törökzugi Óvoda 300.000 Ft 

 

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, 

                                                           
2 Innovációs munkaközösség beszámolójából. 
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innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményben. A szervezeten belüli információáramlás 

hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának. 

Négy munkaközösség működött ebben az évben is. Sajnos idén a Covid vírus miatt hozott 

intézkedések nem tetté lehetőbbé a rendszeres személyes találkozást, így az év eleji egy jelenléti 

megbeszélés után, online formában történtek az értekezletek. 

Fontos hogy megteremtsük illetve megtartsuk a kollégák között a jó emberi kapcsolatok 

létrejöttének és az együttműködésnek a feltételeit. Hallgassuk meg a kollégáktól érkező 

visszajelzéseket, igényeket, javaslatokat építsük be a mindennapi munkába, a team 

munka megszervezése, a tagintézmény-vezetők legyenek bevonva a döntések 

előkészítésébe. Napi szinten elárasztanak az információk, a feladatok, melyek sok esetben 

rövid határidejű szervezést, azonnali adatközlést igényelnek. A havi rendszeres vezetői 

értekezletek, féléves dajkai, karbantartói csoport megbeszélések segítették a feladatok 

elvégzését. Ezek a megbeszélések is zömmel online formában valósultak meg ebben a nevelési 

évben. A vírushoz kapcsolódó feladatok sok többlet információval jártak, így idén az emailok, 

telefonok nagyon megsokasodtak. Mindezeket ki kellett egészíteni egy vezetői Messenger 

csoporttal, amin  az információáramlás  a munka végeztével gyorsabban folyt. (hisz nagyon sok 

változásról érkezett hír, akár délután, hétvégén is) 

 

4.1 Kiemelt nevelési feladatunk volt: 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2020/2021-es nevelési év kiemelt feladata:  

- A matematikai tapasztalatok műveltségterület szakmai módszertani megújítása, a 

gyakorlati megvalósítás műveltségi szintjének megemelése.  

- A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. 

 

További feladatunk volt: 

A 2019/20-es nevelési évben mért, összesített DIFER eredmények alapján  

- az írásmozgás koordinációs képességek,   

- a tapasztalati összefüggések megértése,  

- szocilis képességek fejlesztése 

 

Indoklás: 

A tapasztalatba ágyazott tanulás ebben az életkorban nagyon fontos.  

- A matematikai tartalmak terület tekintetében évek óta érzik pedagógusaink, hogy szük-

séges lenne egy módszertani megújulás, felfrissülés, a változatosabb, „izgalmasabb”, 

élménydúsabb ismeretátadás miatt. Nagyon fontos a matematika iránti érdeklődés fel-

keltése és kielégítése a gyermekekben. A tudatos óvodapedagógus az alkalmat kihasz-

nálja és olyan feltételeket teremt, hogy megoldhassa a gyermek a problémát, és sikerél-

ményhez is jusson.  

- A mai korban elengedhetetlen a fenntartható szemlélet alapjainak letétele. Hisz 

gyermekeinknek, unokáinknak még szüksége lesz a földünkre. Hol máshol kezdhetnénk 
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el, ha nem az óvodában. Gyermekeinken keresztül a szülőket is be tudjuk vonni a 

szemléletformálásba. 

- Jól megfigyelhető a gyermekek körében, hogy a sok otthon töltött idő (rendkívüli szünet 

elrendelése miatt) szociális készségeikre nem optimálisan hatott. 

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

adatokat intézményenként, majd értékelve az eredményeket, összehasonlításra került 

az országos átlaggal.  

 

Célunk:  

- A gyermeki személyiség, értelmi képesség tudatos, tervszerű fejlesztése. 

 

A feladat megvalósítása: 

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

választottuk meg tanév elején. Sajnos személyes kontaktus nem volt lehetséges a 

pandémia miatt, így ebben a formában nem tudtuk megtartani a nevelési értekezletet. 

 

4.2 Őszi nevelési értekezlet: 

 

Téma: A matematikai tapasztalatok műveltségterület szakmai módszertani megújítása, a 

gyakorlati megvalósítás műveltségi szintjének megemelése. 

Tervezett időpont volt: 2020. 10.31. 900 óra 

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

Gyula, Mágocsi köz 1. 

Résztvevők köre: Gyula Város Egyesített Óvodája nevelőtestülete 

Tervezett előadó volt: Körmöczi Katalin 

Az előadás címe: Játék? Matematika? Gondolkodásfejlesztés!- sajnos a kormány veszély-

helyzetet hirdetett ki, s emiatt a jól megtervezett őszi szakmai nevelési értekezletünk nem 

valósulhatott meg jelenléti formában. Ezért az előadó összeállított egy szakmai anyagot, 

ppt formájában eljuttatott hozzánk, melyet továbbítottunk minden óvodapedagógusnak a 

saját email címére.  

A szakmai anyagot a következő tartalommal állította össze: 

TARTALOM: 

 Miért fontos a matematika az ember életében? 

 A gyermeket körülvevő tárgyi és személyi környezet matematikája 

 A gyermeket érdeklő tevékenységeinek matematikája 

 A tevékenységformák és a műveltségtartalmainak matematikája 

 Matematika gondolkodásfejlesztő hatásának érvényesülése 

 A 3-10 éves gyermekek matematikai tapasztalatszerzésének tervezési elvei a csoport-

ban, osztályban és a fejlesztő foglalkozásokban 

 A számfogalom épülése 3-10 éves korban. 
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Az ONOAP kimondja: tevékenységben valósul meg a tanulás. 

Körmöczi Katalin is a tevékenységek és a tevékenységformák műveltségtartalmainak 

matematikájára hívja fel a figyelmet ppt-jében. 

Példákon keresztül rávilágít a matematikai tapasztalatszerzési lehetőségekre az egyes 

műveltségtartalmakon, játékon keresztül bemutatva. A gyermekek tevékenységek által 

tapasztalják meg a matematikai tartalmat, miközben  képességeik fejlődnek. 

Eredmény:  

Miután megismerték az előadás anyagát, szakmai munkaközösségünk tagjai elhatározták, hogy 

a matematikai gondolkodás fejlődését elősegítő munkafüzetet, Matematikai tapasztalatokhoz 

játékgyűjteményt hoznak létre, mely az intézményeinkben dolgozó óvodapedagógusok közös 

gyűjteménye lesz. Minden pedagógus bevonásával el is készítették. Már 2020. ősze óta az óvo-

dapedagógusok rendelkezésére áll ez a matematikai játékgyűjtemény a szakmai munkájuk gaz-

dagítása céljából. 

 

4.3 Tavaszi nevelési értekezlet: 

E programunk is elmaradt a pandémia miatt, azonban az óvodapedagógusok elméleti szakmai 

ismereteit újra szakmai anyagok összeállításával igyekeztünk bővíteni a környezettudatos 

nevelés, a fenntartható fejlődés alapjainak lerakása céljából. Újabb gyűjtőmunkára kértük az 

intézményekben dolgozó óvodapedagógusainkat a fenntartható fejlődés témakörében. Sok-sok 

ötletet és a már általuk korábban megvalósított projektek leírását vártuk a gyulai óvodákban 

együtt gondolkodó szakemberektől. 

Szakmai anyagot állítottunk össze a beérkező dokumentumokból, majd Makráné Gombkötő 

Zita öntötte formába, kiegészítette, fogalom tisztázással, életünkben betöltött szerepével, 

Hogyan? feldolgozásra ajánlott témával és Mit tehetünk mi? anyaggyűjtéssel. Mindebből 

elkészített a Fenntartható fejlődés ppt-t, ill. Youtube anyagok linkjeivel segítette elő a szakmai 

megújulást, az önfejlesztést. 

A tavaszi nevelési értekezlet ezáltal újra online formában történt a 2020/2021-es nevelési év-

ben. 

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 (kivéve írásmozgás koordináció) az előző évben mért eredményeket, és 

majdnem minden esetben az országos átlagot is. 
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4.4 Előadások 

Idén sajnos személyes jelenléttel járó előadáson nem tudtunk részt venni. 

Online előadások a nevelési évben: 

- „Diabétesz online tájékoztató” Egy csepp Figyelem Alapítvány és az Oktatási Hivatal 

szervezésében         Résztvevők:2 fő 

- „Autizmussal élő gyermekek szükségletei, erősségei, nehézségei az óvodai foglalkozá-

son”          Résztvevők: 12 fő 

- Óvodakerti nyílt nap Online       Résztvevő: 9 fő 

- Őszi Módszertani Szakmai Nap, Fenntarthatóság pedagógiája ” Kisfürkész 

         Résztvevők: 5 fő 

- „Játék a tanulás”        Résztvevők: 10 fő 

- KIDS program        Résztvevők 1 fő 

- „Érzelmi intelligencia fejlesztése óvodás-és iskolás korban” Kárpáti Noémi  

         Résztvevők: 1 fő 

- „Autizmussal élő gyermekek az óvodai csoportban”   Résztvevők: 8 fő 

- „Családon belüli erőszak és hatásai” Prevenciós célú tájékoztató előadás   

         Résztvevők: 4 f 

- „Figyelem Zavar!” Neurológiai hátterű teljesítményzavarok. Okok, tünetek, egyéni 

stratégiák. A magatartás és viselkedésszabályozás zavarával küzdő tanulók megsegíté-

sének technikái.        Részvevők : 1 fő 

- „Kutya jó móka”        Résztvevők: 3 fő 

- „A pedagógusok digitális kompetenciáinak mérése – önértékelés, tanfelügyelet, minő-

sítés”          Résztvevők: 3 fő 

- „A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának bemutatása. Az integráció 

segítése, egyéni bánásmód az óvodai gyakorlatban”   Résztvevők: 4 fő 

- Az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi kör-

nyezet kialakításában és fenntartásában     Résztvevők: 1 fő 

- Csoportos szaktanácsadás „Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése szakterület”      Résztvevők: 1 fő 

- Fenntarthatóság pedagógiája „ Óvd a Földünket”    Résztvevők: 9 fő 

- „Utak, vágyak, eredmények – Hallássérüléssel az integrációban”  Résztvevők:2 fő 

- Diabétesz Tanoda        Résztvevők: 4 fő 

 

Az előző kimutatásból jól látható, hogy nagyon sok lehetőségünk volt online előadáson részt 

venni. Ezzel éltek is dolgozóink, szép számmal. 

 

4.5 DIOO program működtetése 

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

Óvodásoknak” nevű nagysikerű programot. A gép 15 területen egymás után nehezedő 

feladatokat állít a gyermekek el. Minden esetben küld a pedagógusok felé a gép visszajelzést 

illetve a szülők is nyomon követhetik gyermekeik fejlődési menetét. 
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4.6 További feladataink voltak 

 Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. 

Feladatunk volt: motiválni a kolléganőket az önkéntes jelentkezésre. 

 

2020/2021-ben a következő kolléganők minősültek: 

 

Óvoda Pedagógus Célfokozat Eredmény 

Gyulavári Óvoda Arató - Lehoczki 

Katalin 

Pedagógus I. 2020. november 17. 

93% 

Galbácskerti Óvoda Enyediné Nagy 

Krisztina 

Pedagógus II. 2021. február 26. 

99% 

Mágocsi Úti Óvoda Gál-Séner Anikó Pedagógus II. 2021. március 04. 

92% 

 

Az eredmények azt igazolják, hogy óvodapedagógusaink magas szinten végzik 

munkájukat. 

 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kijelölt tagintézmények, vezetők. 

 

Vezetői Tanfelügyelet 1 tagintézmény-vezető esetében még folyamatban van (Szilágyi 

Ferencné).  

Az erre a nevelési évre tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt 2 tagintézmény-vezető vezetői 

önértékelési dokumentumai feltöltésre kerültek. Tanfelügyeleti ellenőrzésüknek még nincs 

kijelölt időpontjuk. (Bota Flóra Tímea, Szabóné Arató Klára) 

 

Intézményi Tanfelügyelet 2 tagintézmény (Béke Sugárúti Óvoda és a Galbácskerti Óvoda) 

esetében még folyamatban van. A tanfelügyeleti látogatás időpontja a járványügyi 

óvintézkedések miatt felfüggesztésre került. 2 tagintézményt még a 2018/19-es nevelési 

évben jelölték ki. 

 

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 tudjuk támogatni a továbbtanulási-képzési lehetőségeket, az OH 

által kínált ingyenes képzések figyelemmel kísérése, megismertetése a kolléganőkkel, 

Cél: Magasan kvalifikált, önfejlesztésükre igényes óvodapedagógusok 
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Összegzés:   

Intézményünkben a 2020/2021-es nevelési év folyamán összesen 152 órát töltöttek 

továbbképzéssel a pedagógusok. Ez az óraszám nagyon kevés, ami annak köszönhető, hogy 

a pandémia miatt kevés online továbbképzési lehetőséget hirdettek meg, a. tavalyihoz 

képest.  

 

4.7 Szakmai találkozások 

 Rendszeres találkozók az óvodai szakmai munkaközösségi tagokkal, melyen a kiemelt 

nevelési feladatok tervezésének, szervezésének, végrehajtásának aktuális megbeszélése 

történik. (idén online formában) 

 A szakmai munkaközösség több kapcsolattartási formát alkalmazott. Túlsúlyba kerültek 

e-mailes és az online felületen Meet-en való információcserék, ezt elsősorban az 

azonnali feladatok, illetve a már elindított folyamatok működtetése valamint a 

vírushelyzet  indokolta. 

 A belső szakmai ellenőrzésekben való részvétel, tapasztalatokról való beszámoló. Idén 

kizárólag csak saját tagintézményben, munkaközösségi tagok között online formában. 

 Szakmai látogatásokra idén két alkalommal került sor, amelyet az intézményvezető, 

tagintézmény-vezető és adott óvoda szakmai munkaközösség vezetője végzett. Minden 

tagintézményben szakmai látogatásra került sor, komplex értékeléssel, önértékeléssel az 

új ellenőrzési folyamatoknak megfelelően. Tagintézményvezető jelenlétével. Ezt szintén 

a vírushelyzet indokolta.  

 A nevelési évben folytattuk a pedagógus, vezetői  önértékelés eredményeinek feltöltését 

az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe. 

 

4.8 Nyári nyitvatartási idő 

Az Egyesített Óvoda egész évben biztosítja a gyerekek ellátását.  

Nyári időszakban folyamatosan, lépcsőzetesen zárnak be óvodáink! 

 

 
Ugyanakkor az óvodai ellátáson kívül együttműködünk, helyet, időt, eszközt, biztosítunk 

idén két nyári tábornak, melyet változatos lehetőséget biztosít a családok számára. 

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

Vezetője: Somi Margó jógaoktató/szülő 

Helyszín: Törökzugi Óvoda 
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- „Flow Élménytábor”  

     Vezetője: Szelei Zsanett óvodapedagógus 

     Helyszín: Máriafalvai Óvoda 

  

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

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

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül 

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

a lehetőségeket, ahol a környezet számára bemutathatja eredményeit és feladatvállalásával 

megjelenik a szűkebb – tágabb közösségben 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. Idén a pandémia miatt elenyésző volt. 

 Az érettségihez szükséges önkéntes diákmunka keretén belül óvodánkban fogadjuk a 

diákokat. A nevelési év közben a vírushelyzet miatt hozott intézkedések miatt csak nyári 

időszakba fogadja majd a diákokat 

 Óvodánkban először- Közérdekű önkéntes szerződéssel fogadtunk, 1 fő mozgássérült lányt. 

Köszönettel tartozok a Gyulavári Óvoda tagintézmény-vezetőjének és dolgozóinak, amiért 

ezt a nem könnyű , speciális feladatot felvállalták. 
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 Szakmai gyakorlatukat intézményünkben eltöltött hallgatók száma: 

Óvoda 

Gál Ferenc 

Főiskola, 

Pedagógiai kar 

Pedagógiai és 

családsegítő 

munkatárs 

Soproni 

Egyetem 

Pedagógiai 

Kar 

BEST - 

WORK 

Pedagógiai 

felnőttképzés, 

Gyermekpszic

hológiai 

konzulens 

képzés 

BEST - 

WORK 

Pedagógiai 

felnőttképzés, 

dajka képzés 

Bajcsy Zs. 

Óvoda 1 1    

Béke sgt. 

Óvoda  1    

Ewoldt E. 

Óvoda 2     

Galbácskerti 

Óvoda      

Gyulavári 

Óvoda 1   1  

Mágocsi úti 

Óvoda 1     

Máriafalvai 

Óvoda     1 

Székhelyintéz

mény 2  1   

 

Fontosnak tartjuk a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítását. Első 

kapcsolattartási forma a gyermek óvodába lépése előtt a családlátogatás. Kapcsolattartási 

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

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

mindennapi tevékenységeinkbe, ünnepségeinkbe, rendezvényeinkbe, kérdőívek 

segítségével igyekszünk mérni elégedettségüket. Sajnos mindez, ebben a nevelési évben 

elmaradt a vírushelyzet miatt, ami nagyon megnehezítette mindennapjainkat. Szülőket a 

kétszemélyes fogadóórára volt lehetőségünk behívni, azt is a mindenkori vírushelyzet 

miatt hozott intézkedések figyelembevételével. Reméljük a jövőben erre már nem lesz 

szükség hisz a gyermek fejlődése érdekében, nagyon fontos a szülőkkel tartott napi 

kapcsolat. 

A rendezvényekről készített felvételeket zárt közösségi csoporton belül osztjuk meg, ami 

most kizárólag az óvodai rendezvényekre korlátozódott.. Sajtóban csak  online riport 

készítés követően vettünk rész. 

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

üzemorvos, stb.) megfelelően tartjuk a kapcsolatot. 

Intézményünk honlapja ami idén megújult és facebook oldala segíti óvodai nevelésünk minél 

jobb megismerését, tájékoztatót ad a tagintézmények rendezvényeiről. 

 

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, Galbácskerti Óvoda, Gyulavári óvoda, 

Törökzugi Óvoda). 

Gyulavári Óvoda és a Máriafalvai Óvoda kisebb konyhafelújításon eset át, mellyel a 

HACCP előírásoknak most már megfelelnek. 

 Ezúton szeretném megköszönni minden kedves képviselőnek, hogy egész évben 

támogatták, támogatják a körzetükhöz tartozó óvodákat. 

 

Fejlesztendő terület: 

 Ewoldt Elíz Óvoda bővítése, teljes körű felújítása,  

 Gyulavári Óvoda belső tereinek felújítása, 

 Béke Sugárúti Óvoda hátsó épületében közösségi helyiségek, tornaterem kialakítása, 

 Máriafalvai Óvoda bővítése, fejlesztő és tornaszoba kialakítása.  
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Tárgyi feltételek  

A tárgyi eszközbővítés folyamatos. Az eszközök beszerzése első sorban költségvetésből 

és az óvodai alapítványok pályázati forrásaiból, szülői felajánlásból, területi 

képviselők támogatásából, saját pályázatok segítségével történt. Ezúton köszönjük a 

támogatóinknak a tárgyi eszközeink bővítéséhez nyújtott segítséget. 

Óvodáink otthonosak, a csoportszobák harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik a 

pedagógiai programok sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Kiemelten 

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

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

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

feltételeket teremt a nevelőmunkához. 

Óvodáink udvarán füves, betonos felületek váltják egymást, valamint nagyméretű 

homokozók állnak a gyermekek rendelkezésére. Minden eszközünk rendelkezik 

engedéllyel, valamint időszaki ellenőrzésekkel, ami 2021 májusában történt. Sajnos a 

játszótéri eszközökre vonatkozó jogszabályok változásai miatt, nagyon sok udvari játék 

nem felel meg jelenleg a jogszabálynak. Ezek a játékok ideiglenesen lezárásra kerültek, 

nyár folyamán elvégezzük rajtuk a szükséges munkálatokat. 

Költségvetésünkből a 2020-2021-es nevelési évben az alábbi beszerzések voltak 

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

munkafeltételeit javították: 

 

2020. szeptember Bajcsy DIOO token 161 925 Ft 

  Máriafalva fűnyíró 129 291 Ft 

2020. október Gyulavári mikrohullámú sütő 

(képviselői keret) 

19 990 Ft 

2020. november Galbácskert 11 db ereszháló 19 521 Ft 

  Titkárság ózontisztító 50 400 Ft 

  Titkárság kávéfőző  24 000 Ft 

  Titkárság roller 29 990 Ft 

2020. december Gyulavári radiátor 10 db szelep 32 270 Ft 

  Gyulavári konyhai bútor kiegészítés  142 881 Ft 

  Gyulavári konyhai rozsdamentes 

bútor 

275 303 Ft 

  Máriafalva konyhai bútor kiegészítés 201 420 Ft 

  Máriafalva konyhai rozsdamentes 

bútor 

241 475 Ft 

  Máriafalva kávéfőző 22 889 Ft 

  Titkárság iratmegsemmisítő 43 630 Ft 

2021. április Papír brikettáló 9 db 57 500 Ft 
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2021. május  Titkárság office tábla 21 269 Ft 

  Szelektív hulladékgyűjtő (3db-os) 8 

garnitúra  

49 905 Ft 

  Vízgyűjtő 8 db 213 982 Ft 

      

összesen:   1 737 641 Ft 

 

Kiemelt feladataink közé tartozik a pedagógusok számítástechnikai kompetenciáinak 

fejlesztése, az ehhez tartozó infrastruktúra kialakítása. Sajnos a tavalyi év óta nem volt 

módunkban ilyen irányú fejlesztésre. 

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 2 kivételével mindenhol 

ivóvízzel, illetve az amforákba gyűjtött esővízzel történik a locsolás. Az ivóvíz, gazdasági 

szempontból nem takarékos megoldás. A jó idő bekövetkeztével minden nap locsolni 

kell, és az óvodaudvarok méreteit tekintve nem kevés vizet fogyasztunk. Ezen időszakban 

nyújt némi segítséget az amfora.  

 

6.2 Személyi feltételek 

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele 

határozza meg. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt szakképzett óvodapedagógusok 

foglalkoztak a gyermekekkel.  

 

Személyi állományunk: 94 fő, ebből: 

 Óvodapedagógus: 53 fő, ebből: 

  - Intézményvezető: 1 fő 

  - Intézményvezető helyettes 3 fő  

  - Tagintézmény – vezető: 5 fő 

 Óvodai pszichológus: 1 fő (fél állásban) 

 Óvodai nevelést segítők: 40 fő, ebből: 

 - óvodatitkár: 2 fő 

 - pedagógiai asszisztens: 8 fő 

 - óvodai dajka: 26 fő 

 - karbantartó: 4 fő 
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Személyi állományunkból a 2020/20201-es nevelési évben, 5 fő óvodapedagógus kezdte 

meg, nyugdíjazás miatt, felmentési idejét.  

 

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

kezelésére alkalmas kollektívával rendelkezünk.  Az előz években 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:  4 fő 

 Pedagógus II. fok:  23 fő 

 Pedagógus I fok:  26 fő 

 Gyakornok:  0 fő 

 

 
 

Kimutatás Gyula Város Egyesített Óvodája alkalmazottainak keresőképtelen 

napjairól 2020. szeptember 01. és 2021. május 31. közötti időszakban 

 

Óvoda neve: Táppénzes napok száma (munkanap) összesen: 

Bajcsy Zs. Úti Óvoda 71 

Béke sgt. Óvoda 183 

Ewoldt Elíz Óvoda 87 

Galbácskerti Óvoda 150 

Gyulavári Óvoda 67 

Mágocsi Úti Óvoda 271 

Máriafalvai Óvoda 29 

Székhely (Törökzugi Óvoda) 160 

Mindösszesen: 1018 
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83 fő volt táppénzen, 1018 munkanap = 8144 munkaóra.  

A nagyfokú táppénzes órák száma sajnos a Covid 19-nek köszönhető. Összesen 18 óvodai 

csoportban lett elrendelve (vírus miatt) rendkívüli szünet a nevelési évben.  

A helyettesítést általában belső helyettesítőkkel oldottuk meg (olykor nagyon nehezen), egy 

esetben kértünk plusz fő segítséget a fenntartótól, akit meg is kaptunk 4 hónapra. Ezúton is 

nagyon köszönöm a segítséget!!! 

 

6.2.1 Intézményvezető helyettesek, tagintézmény - vezetők 

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

csoportjukban dolgozva mindent elkövettek a gyermekek neveléséért, valamint a vezetői 

kihívásokat, (ami rengeteg új feladattal bővült a covid miatt)  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.  

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. Az év folyamán országosan elrendelt rendkívüli szünet alkalmával, 

igényesen, szakmailag jól felkészülve, a gyermekek fejlesztést biztosító online anyagot 

küldtek a szülők email cmére és töltöttek fel óvodáik zárt csoportjába.  

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 ( ami a vírus miatt kiemelten fontos), 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, noha erre idén kevés alkalom volt. 

 

6.2.2 Óvodai nevelést segítők 

Óvodatitkárok 

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

Két óvodatitkár végzi a személyi anyaggal kapcsolatos adminisztrációt, a 

változásjelentéseket. A nagy intézmény megköveteli, hogy az óvodatitkárok személyesen 

ismerjék az alkalmazottakat, minden problémájukat próbálják tapintatosan, gyorsan 

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

dolgozók. Feladatuk továbbá a kijelölt tagintézményekben a térítési díjak beszedése, az 

étkezés megrendelése, az adott tagintézmény - vezetővel való egyeztetés után.  Számukra 

is többletfeladatot adott a Covid 19, hisz megnövekedett a leadandó jelentések száma, 

dolgozói helyettesítéseket, átirányításokat koordinálni kellet (igen magas számban), 

illetve újonnan bejövő feladat, a 100%-os dolgozói táppénzigénylés  dokumentumainak 

elkészítése. 
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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.  

 

Óvodai dajkák 

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

környezet megteremtése, konyhai teendők, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. A 

fokozott fertőtlenítés és a gyermekek fogadása (reggel, délután a bejáratban várják a 

gyerekeket, szülők nem léphetnek az óvodába), nagyban megnövelte idei feladatukat. 

Ezért köszönet jár Nekik!! 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 

tiszteljék a gyermeket, a szülőt, kapcsolataikra a tapintat, az elfogadás 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. Innovatív módon a fenntartható fejlődéshez 

kapcsolódó ÖKO tisztítószerek alkalmazását bevették gyakorlatukba.  
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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. 

 

7. AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMBAN 

MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN 

MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

Feladatunk: 

- Az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követni,  

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

intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálni, 

-  majd szükség esetén változtatni a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. 

 

A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen vannak. 

- Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi 

szabályozókkal, jogszabályokkal, rendeletekkel, az Országos Alapprogrammal 

összhangban fogalmazta meg. 

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

- A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi 

gyakorlat része. 

Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljaink megvalósításához szükséges feladatokat az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a saját Pedagógiai Programban fogalmaztuk 

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

különböző társadalmi helyzetű gyermekek részére, külön figyelmet fordítva a különleges  

Dajka-képző
42%

Szakmunkás
8%

Érettségi
40%

Felsőfokú 
szakképzettség

5%

Főiskola
5%

Nevelő munkát segítők végzettsége





Beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről a 2020/21-es 

nevelési év tevékenységeiről 

 

         A 2020/21-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 (2020/21-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 nevelési évben 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. Valamelyest nehézséget okozott a 2020-as évben az online 

módra való átállás; mivel így leginkább szülőkkel és pedagógusokkal tudtam kapcsolatot 

tartani. A gyermekekkel való közvetlen munka ez idő alatt nem valósítható volt.  

Korrekcióra még ezt a nevelési évet követően is, még szükség van.  

 

Összefoglalva a feladatokat a következőkben határoztam meg: 

Az óvodapszichológus munkakör kötelességei alapján a 2020/21-es tanévben is a következő 

feladatokat terveztem és láttam el: 

 

1. Konzultáció a pedagógus munkatársakkal /Esethez és önálló formában is az előző 

évekhez viszonyítottan sokkal több valósult meg. / 

 



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 

járványügyi helyzet miatt ez szükséges is volt így ellátni, illetve csak így tudtam 

megvalósítani.)  

A következő nevelési évben – az óvodavezetők egyetértésével- továbbra is havi 

óvodaváltásban tervezem ellátni 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 a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál. A CS.S.K.-nál megvalósult. / 

 

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 egyre inkább megvalósul. / 

 

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

szükség esetén telefonos formában is                                         /Megvalósult./ 

Módszerek, eljárások megválasztásában a szakmai autonómiát alkalmaztam. 

 

9. Lehetőség szerinti részvétel az óvodák életében /Csak részben valósult meg, A havonta 

történő intézményváltás ezt a feladatrészt is segíti. / 

A feladatkörök megvalósulása 2020/21-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.  

 

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 – azonban 

a 2020/21-es nevelési év kezdeti heteinek nehezebb indulása után-, a munkavégzés az óvodai 

csoportok jelzése az akut és többszörösen problémás gyermekekre korlátozódott.  

 

3. Harmadik fázisban a pszichológiai tanácsadás kivitelezési protokolljának megfelelően 

szülői konzultációkat szerveztem, ahol a konkrét gyermek, konkrét problémájának 

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

megválaszolása, szükség esetén a csoportvezetőkkel konzultáció tartása. 

 

Részletezve: 

Az óvodánként megvalósult főként szülői kezdeményezésre/pedagógus tanácsára 

tanácsadásban részesült gyermekek száma: 

Széchenyi Úti Óvoda: 1 egyéni 

Mágocsi Óvoda: 2 egyéni,  8 szülői tanácsadás (online), 1 pedagógus tanácsadás. 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda: 6 egyéni , 3 szülői tanácsadás, 3 pedagógus konzultáció. 

Békesugárúti Óvoda:4 egyéni, 5 szülői tanácsadás, 4 pedagógus tanácsadás 

Törökzugi Óvoda:  3 egyéni   2 szülői tanácsadás.  4 pedagósus konzultáció  

Máriafalvi Óvoda: 1 egyéni,  1 pedagógus tanácsadás  

Galbácskerti Óvoda: 1szülői tanácsadás      1 pedagógus konzultácó.  

Ewoldt Elíz Óvoda: 2 szülői tanácsadás 



Összesen: 

- 17 gyermek részesült egyéni pszichológiai tanácsadásban, Szülői tanácsadást 21 szülő 

kért, többen heti rendszerességgel (3 szülő), 11 pedagógus konzultáció. 

- Szülőknek tanácsadás ( csak nekik, gyermek ellátás nélkül): 21 szülő  

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

- Pedagógus számára pszichológiai tanácsadás: 14 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 

konzultációk  száma. 

 

Összegezve: 

A következő tanév megvalósítandó céljai között továbbra is fontosnak tartom: 

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

utóbbit adekvátan megvalósíthatónak tartom ( járványhelyzet esetén is.) 

- 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, 2021. Május. 25 

 

 Dragán Zsuzsanna 

  klinikai szakpszichológus 

  gyógypedagógus-pszichopedagógus 



Gyula Város Egyesített Óvodája Szakmai munkaközösségének 

éves beszámolója a 2020-2021-es nevelési évben 

 

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

köznevelésről1  szóló,71.§ (1) bek. 2020.09.15. hatályos állapota biztosította. 

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

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség 

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

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző 

véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat 

felmérése alapján a 2020/2021-es nevelési év kiemelt feladatai voltak: 

 A matematikai tapasztalatok műveltségterület szakmai módszertani megújítása, a 

gyakorlati megvalósítás műveltségi szintjének megemelése.  

 A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. 

 

További feladatunk volt: A 2019/2020-as nevelési évben mért, összesített DIFER 

eredmények alapján  

 az elemi számolási készség, 

 a tapasztalati összefüggés-megértés fejlesztése  

A szakmai munkaközösség feladatai: 

 

1. A 2020/2021-es nevelési évben előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani a nevelési 

értekezleteket, ehhez hatékony együttműködés az Intézmény vezetőjével, Makráné 

Gombkötő Zitával, a szakmai team tagokkal, valamint a szakmai napjaink meghívott 

partnereivel 

2. A pedagógiai program beválásának vizsgálata 

3. A törvényi szabályozók változása esetén az óvoda működését meghatározó 

dokumentumok, szabályzatok érvényességének figyelemmel kísérése, aktualizálása. 

4. Óvodai csoportnaplók vezetésével kapcsolatos teendők koordinálása, segítése, 

ellenőrzése. 

5. 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. 

6. Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. Az óvodapedagógus szakmai és 

módszertani kultúrájának fejlesztése. 

 

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

felkészítésének támogatása. 

 

8. Beiskolázási terv elkészítése 

 

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

 

Megvalósulások: 

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

 

Téma: A matematikai tapasztalatok műveltségterület szakmai módszertani megújítása, 

a gyakorlati megvalósítás műveltségi szintjének megemelése. 

Tervezett időpont volt: 2020. 10.31. 900 óra 

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

Gyula, Mágocsi köz 1. 

Résztvevők köre: Gyula Város Egyesített Óvodája nevelőtestülete 

Tervezett előadó volt: Körmöczi Katalin 

Az előadás címe: Játék? Matematika? Gondolkodásfejlesztés!- sajnos a kormány 

veszélyhelyzetet hirdetett ki, s emiatt a jól megtervezett őszi szakmai nevelési értekezletünk 

nem valósulhatott meg jelenléti formában. Ezért az előadó összeállított egy szakmai anyagot,  

melyet ppt formájában eljuttatott hozzánk, melyet továbbítottunk minden óvodapedagógusnak  

a saját email címére.  

A szakmai anyagot a következő tartalommal állította össze: 

TARTALOM: 

 Miért fontos a matematika az ember életében? 

 A gyermeket körülvevő tárgyi és személyi környezet matematikája 

 A gyermeket érdeklő tevékenységeinek matematikája 

 A tevékenységformák és a műveltségtartalmainak matematikája 



 Matematika gondolkodásfejlesztő hatásának érvényesülése 

 A 3-10 éves gyermekek matematikai tapasztalatszerzésének tervezési elvei a 

csoportban, osztályban és a fejlesztő foglalkozásokban 

 A számfogalom épülése 3-10 éves korban. 

 

Az ONOAP kimondja: tevékenységben valósul meg a tanulás. 

Körmöczi Katalin is a tevékenységek és a tevékenységformák műveltségtartalmainak 

matematikájára hívja fel a figyelmet ppt-jében. 

Példákon keresztül rávilágít a matematikai tapasztalatszerzési lehetőségekre az egyes 

műveltségtartalmakon, játékon keresztül bemutatva. A gyermekek tevékenységek által 

tapasztalják meg a matematikai tartalmat, miközben  képességeik fejlődnek. 

Nagyon fontos a matematika iránti érdeklődés felkeltése és kielégítése a gyermekekben. 

 A tudatos óvodapedagógus az alkalmat kihasználja és olyan feltételeket teremt, hogy 

megoldhassa a gyermek a problémát, és sikerélményhez is jusson.  

Szakmai munkaközösségünk tagjai elhatározták, hogy a matematikai gondolkodás fejlődését 

elősegítő munkafüzetet hoz létre Matematikai tapasztalatokhoz játékgyűjteményt hoz létre, 

mely az intézményeinkben dolgozó óvodapedagógusok közös gyűjteménye lesz. Már 2020. 

október közepe óta az óvodapedagógusok rendelkezésére áll ez a matematikai 

játékgyűjtemény a szakmai munkájuk gazdagítása céljából. 

A tavaszi nevelési értekezlet előkészítése, megszervezése 

E programunk is elmaradt a pandémia miatt, azonban az óvodapedagógusok elméleti szakmai 

ismereteit újra szakmai anyagok összeállításával igyekeztünk bővíteni a környezettudatos 

nevelés, a fenntartható fejlődés alapjainak lerakása céljából. Újabb gyűjtőmunkára kértük az 

intézményekben dolgozó óvodapedagógusainkat a fenntartható fejlődés témakörében. Sok-

sok ötletet és a már általuk korábban megvalósított projektek leírását vártuk a gyulai 

óvodákban együtt gondolkodó szakemberektől.  

Újabb szakmai anyagot állítottunk össze a beérkező dokumentumokból, majd Makráné 

Gombkötő Zita öntötte formába kiegészítéseivel a Fenntartható fejlődés ppt-t, ill.Youtube 

anyagok linkjeivel segítettük elő a szakmai megújulást, az önfejlesztést.  

A tavaszi nevelési értekezlet ezáltal újra online formában történt a 2020/2021-es nevelési 

évben. A pandémia miatt sok-sok változást kellett megéljünk mindennapjainkban, de a 

szakmai nevelési értekezletek elkészült dokumentumai bizonyítják, hogy mindent megtettünk 

szakmai fejlődésünk érdekében. 

 



2. A pedagógiai program beválásának vizsgálata 

 

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

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

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 Helyi Pedagógiai program 

 Éves Munkaterv 

 Házirend 

 SZMSZ 

 Gyakornoki szabályzat 

 Továbbképzési terv 

Mindezek ismeretében követjük nyomon pedagógiai programunk beválását. 

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

aktualizálása. 

Folyamatosan nyomon követtük az aktuális törvényi változásokat, 

kormányrendeleteket. 

 

4. Óvodai csoportnaplók vezetésével kapcsolatos teendők koordinálása, segítése, 

ellenőrzése. 

Beszámolót készítettem Gyula Város Egyesített Óvodáinak csoportnapló ellenőrzéséről 

mind formai, mind tartalmi szempontból 2020/2021. I. félév végén. 

A tagintézmény-vezetők az előző nevelési években már megismert tartalmi szempontok 

alapján ellenőrizték az adott tagintézményben a csoportnaplókat. 

Szükség szerint segítettem az ellenőrzésben kevésbé jártas tagintézmény-vezető munkáját a 

csoportnaplók vezetésével, ellenőrzésével kapcsolatban. 

A tagintézmény-vezetők által megküldött csoportnapló tartalmi ellenőrzése táblázatokból 

készítettem  összegző elemzést, melyet mellékeltem az Intézmény-vezetőnek. 

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

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

tartalmaik szakmai nyelvezete megfelelő szintet mutat. Tervezésük során figyelembe veszik a 

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

2020/2021.-es nevelési évre meghatározott kiemelt nevelési feladatainkat, s a megbeszéltek 

szerint jelzik zöld lábnyom  formával heti terveikben a fenntarthatóság jegyében tervezett 

tevékenységeiket. Az intézményvezetővel, a tagintézmény-vezetőkkel, valamint a szakmai 

munkaközösségben a team tagokkal egyeztetett egységes szempontok alapján vezetik 

óvodapedagógusaink az e-naplót. Következetes, tudatos, komplex tervező munkát végeznek.  



A pandémia miatt a már meghirdetett számítógép kezelői továbbképzések most nem állnak 

rendelkezésünkre, azonban önképzés, gyakorlás által szereznek informatikai ismereteket, 

gyakorlatot óvodapedagógusaink. 

A csoportnaplók további ellenőrzését a nevelési év végén is el kell végezni 2021.09.15-ig! 

A koronavírus-járvány okozta megváltozott nevelési-, oktatási módszerekhez gyorsan 

alkalmazkodtak óvodapedagógusaink, s a szülőket az online közösségi oldalakon keresztül 

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

tevékenységeiről. Az óvodapedagógusok a szülők számára a gyermekek személyiségét, 

érdeklődését és egyéni képességeit ismerve ajánlottak olyan játékos tevékenységformákat, 

élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők gyermekükkel otthonaikban is 

megvalósíthatnak. 

5. Folyamatos kapcsolattartás a többi munkaközösséggel, azok munkájának 

támogatása, segítése.  

 

 Innovációs team munkájának nyomon követése, segítése. 

Folyamatos az innovációs munkaközösséggel, s annak vezetőjével való 

kapcsolattartás, azonban sajnos a városi rendezvények és az intézmények 

közös programjainak lebonyolításai többnyire elmaradtak ebben az évben. 

 

 Az Önértékelést Támogató Munkacsoport munkájának segítése. 

Szükség esetén szakmai segítséget nyújtottam az önértékelés folyamatában 

lévő óvodapedagógusoknak az önfejlesztési tervek elkészítésében. Az 

Önértékelési tervben kijelölt óvodapedagógusok szakmai ellenőrzéseire már 

nem kerülhetett sor az ismert veszélyhelyzet kihirdetése,a távolságtartás, és az 

óvodák bezárása miatt. 

 

 DIFER munkaközösség munkájának nyomon követése, segítése. 

A DIFER munkaközösség vezetőjével is szoros a kapcsolattartásom. Csoport- 

és tagintézmény szinten, valamint intézményi szinten is értékelte a mérések 

eredményeit, szakszerű megállapításai segítették azonosítani az intézményi 

szintű kiemelkedő és fejleszthető területeket. Ezek figyelembe vételével 

határoztuk meg e nevelési év további kiemelt nevelési céljait, feladatait. 

 

6. Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. Az óvodapedagógus szakmai és 

módszertani kultúrájának fejlesztése. 

 





 

 

 

 

 

 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája  

Difer munkaközösség 2020/2021-es tanévértékelő 

beszámoló  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intézményünk a törvényi szabályozásoknak megfelelően 2017. szeptember 01. 

megalapította a Difer munkaközösséget. Célunk a minőségközpontú óvodai nevelés 

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

Domokos Emőke, Csóka Piroska, Házsené Megyesi Mária, Kónyáné Húsvéth Katalin, Kériné 

Oláh Mária, Osgyáni Katalin. és Bota Flóra Tímea munkaközösség vezető.  

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 

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

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

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

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

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.  

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

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

fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.  

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

a) a gyermek anamnézisét,  

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

valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos 

egyéb megfigyeléseket,  

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

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

fejlesztést végző pedagógus, fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,  

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.  

 

Intézményünk a törvényi illetve a pedagógiai munkánk eredményessége érdekében 

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

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

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

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

szinten is elismert, alkalmazott módszer mely segítségével munkánkat reálisan értékelhetjük, a 



gyermekek fejlődéséről önmagához viszonyított képet kapjuk. A diagnosztikus értékelési 

rendszer segíti pedagógusainkat, hogy gyermekeink fejlődési szintjéről pontos információval 

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

Jelenleg intézményünkben a továbbképzés alól felmentett, illetve az újonnan érkezett 

pedagógusok kivételével mindenki részesült a megfelelő továbbképzésben a fejlődésvizsgáló 

rendszer hatékony használata érdekében. Az idei nevelési évben jelentkeztetett pedagógusaink 

továbbképzése a veszélyhelyzet miatt elmaradt.  

 

2020. szeptemberében elkészült az éves munkaterv mely tartalmazta a 2020/2021-es 

tanévre vonatkozó célokat, feladatokat. 

Munkaközösség célja és feladata:  

 A munkaközösség éves tervet készít. 

 Szakmai munkaközösség munkájának segítése az irásmozgás koordináció 

képességének és az elemi számolási készség fejlesztésében.  

 Önértékelést támogató munkacsoport segítése a látogatások előkészületeiben, kiemelt 

figyelmet fordítva az írásmozgás- koordináció és az elemi számolási készség 

fejlesztésének megvalósulására.    

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

 A mért eredmények alapján a pedagógusok saját gyermekcsoportjukra elkészítik a 

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

elkészítésének segítése.  

 Mért adatok informatikai felületen való rögzítése. 

 A korábbi évekhez viszonyított eredmények összehasonlítása, rögzítése. 

 Év végén összegző eredmények, diagramok elkészítése.  

 

Megvalósult feladataink 

 

1. A pedagógusok az immár négyéves tapasztalataik alapján sikeresen alkalmazzák a 

fejlesztő játékokat a csoportokon belül. A szakmai munkaközösség visszajelzése 

alapján a csoportnaplókban megfigyelhető a tudatos és jó átgondolt, eredményekre 

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

pedagógusok saját ötleteikkel egészítik ki és az anyaggyűjtésükben rögzítik az új 

játékokat.  

 



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

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

minősítő, tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentációinak előkészítésében nyújtottunk 

segítséget.  

 

3. Az előző év tapasztalatunk alapján a mérési ütem a tanköteles korú gyermekek 

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

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

tudta egyértelműen eldönteni az iskolaérettséget, segítséget nyújtottunk a Difer mérés 

eredményével. Az időpontok ezen kívül változatlanok maradtak. Amennyiben a 

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

végezni az adott tanévben. Azok gyerekek, akik 2020.augusztus 31-ig betöltik a 

negyedik életévüket október 31., valamint azok, akik 2020. augusztus 31-ig töltik az 5. 

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

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

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

szakvéleménnyel rendelkező gyermekeknél a mérést nem kell elvégezni. 

 

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

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

gyűjteménybe írták és forrást jelöltek meg. A mért eredmények számítógépes 

rendszerbe való rögzítését követően a munkaközösségi tagok kiosztották 

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

csoportos, illetve a tagintézményi átlagok. Ezekre az eredményekre alapozva kezdhették 

meg a csoportos fejlesztéseket.  

 

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 diagrammokat. Mint már említettem minden 

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

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

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



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

fejlődésüket.  

 

6. A rögzítést követően különböző diagrammok elkészítésére nyílt lehetőség.  

 4-5 évesek óvodai átlaga 

 5-6-7 évesek óvodai átlaga  

 Országos átlaghoz mért átlagok 

  2014- 2015 születésű gyermekek fejlődési átlaga. 

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

és a 2020/2021 tanév 4-5 éveseknek átlaga. 

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

átlaga, és a 2020/2021 tanév 5-6-7 éveseknek átlaga. 

 

7. Az eredmények ismeretében a Szakmai munkaközösség vezetőjével Szilágyi 

Ferencnével javaslatot tettünk az Intézményvezető helyettes asszonynak Makráné 

Gombkötő Zitának a következő tanév kiemelt területére. Az irásmozgás- koordinációja 

mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a tapasztalati összefüggések megértése készségek 

tudatosabb tervezésére. A pandémia miatt a mérések által és a pedagógusok tapasztalatai 

alapján megfigyelhető a gyermekek szociális képességének elmaradása. Javasoljuk, 

hogy kiemeltként fejlesztendő területnek tekintsük a gyerekek szociális képességének 

fejlesztését. A nevelőtestület a tanévzáró értekezlet során fogadják el a javaslatokat a 

2020/2021 nevelési évre.   

 

 

Értékelés: 

 

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

tudatosabb és célratörőbb fejlesztéseknek köszönhetően a gyermekek mérési eredményei 

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

átlagai nagyon eltérőek. Megfigyelhető, hogy a kiemelt területen nőtt az átlag, viszont vannak 

olyan esetek ahol a többi területen visszaesés történt. Természetesen ez se jelent negatív 

visszaesést mivel a gyermekek egyéni átlagában növekedés figyelhető meg. 





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 22% 38% 37% 42% 29% 

22% 25% 

61% 35% 

Beszédhang hallás 80% 82% 92% 85% 80% 72% 48% 91% 79% 

Relációsszókincs 70% 79% 85% 75% 64% 71% 40% 71% 69% 

Elemi számolási 

készség 48% 48% 63% 50% 32% 

35% 28% 

44% 44% 

Tapasztalati 

Következtetés 51% 47% 62% 61% 42% 

36% 38% 

30% 46% 

Tapasztalati 

összefüggés- 

megértése 73% 62% 83% 62% 65% 

55% 38% 

26% 58% 

Szocialitás 67% 63% 69% 78% 67% 64% 65% 69% 68% 

Difer INDEX 59% 60% 71% 65% 54% 50% 40% 56% 57% 



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 51% 51% 54% 56% 47% 

33% 63% 

53% 51% 

Beszédhang hallás 98% 97% 97% 99% 90% 95% 83% 99% 95% 

Relációsszókincs 89% 95% 96% 98% 76% 87% 78% 97% 90% 

Elemi számolási 

készség 83% 69% 86% 79% 62% 

70% 56% 

81% 73% 

Tapasztalati 

Következtetés 78% 86% 83% 94% 63% 

81% 77% 

77% 80% 

Tapasztalati 

összefüggés- 

megértése 87% 77% 90% 93% 73% 

78% 75% 

71% 81% 

Szocialitás 89% 70% 80% 84% 85% 79% 83% 84% 82% 

Difer INDEX 82% 78% 84% 86% 72% 75% 74% 80% 79% 
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Gyula Város Egyesített Óvodája 

Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervezés munkaközösség 

2020/2021-es tanévértékelő beszámoló 

 

„A célok nem csak azért szükségesek, hogy motiváljanak minket. Nélkülözhetetlenek, mert 

valójában azok tartanak bennünket életben.” Robert Harold Schuller 

 

I. Személyi feltételek 

             Munkaközösség vezető: Bajóné Aradszky Anett 

                                                     Béke Sugárúti Óvoda 

                    Munkaközösség tagjai:  

 Arató - 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 



II. Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételekben most sem történt javulás. Akik eddig rendelkeztek laptoppal, azok 

eszközeire is a folyamatos amortizálás jellemző. A közös gépet használók helyzete nem 

változott. Az óvodai dokumentálás szinte teljes digitalizálása előtt ésszerű lett volna először a 

feltételeket megteremteni. A vírushelyzet okozta online munka a munkaközösséget is 

érintette, így a „szokásos módon” nagyrészt saját eszközök bevonásával dolgoztunk. 

Rendezvények hiányában a pendrivek nélkülözése a jelen helyzetben nem okozott problémát. 

 

III. A munkaközösség kiemelt céljai, feladatai 

A munkaközösség tanév eleji éves munkatervében meghatározta a csoport irányelvét jelző 

céljait, feladatait: 

Pályázatok: 

• folyamatos, naprakész pályázatfigyelés 

• adott pályázati lehetőség megvitatása  

• pályázatírás előkészítése 

• pályázathoz szükséges információk beszerzése 

• részletes tájékoztatás minden tagintézmény részére 

• nyertes pályázatok levezetése, koordinálása 

• határidők figyelése, betartása 

• beszámolók, dokumentációk elkészítése 

• sikertelen pályázatok megvitatása 

• ismeretek folyamatos bővítése 

• a munkaközösség célja, hogy összefogja a pályázati tevékenységeket,  

• segítse a pedagógiai munkát és erősítse a tagintézmények egységét 

Rendezvényszervezés: 

• a tanév városi rendezvényeinek pontos ismerete 

• önálló szervezés, társszervezés, illetve részvétel meghatározása 

• városi rendezvények időrendi meghatározása 

• óvodai vonatkozású csatlakozás lehetőségei 

• intézmények közti feladat meghatározása 

• reszortfelelősök kijelölése 



Jó gyakorlatok 

• intézményeinkben, az Egyesített Óvoda tevékenységeiben fellelhető lehetőségek 

áttekintése, értékelése, megvitatása 

• jó gyakorlatok elkészítése 

 

A járványhelyzet által kialakult speciális helyzethez való alkalmazkodás tervei az 

alábbiakban valósultak meg: 

 a munkaközösség megbeszéléseit zárt tér helyett nyitott, szabad téri területen tartotta 

meg, a kellő távolság betartásával, év elején egy alkalommal, majd egész évben 

folyamatosan messenger és telefonos kapcsolatban 

 a rendezvények közül a szabadtéri, kizárólag gyermekeknek közvetített alkalmakat 

népszerűsítettük 

 a munkaközösség folyamatosan megosztotta az online koncerteket, színházi, 

bábszínházi programokat  

 a szülők, pedagógusok számára online előadásokat kerestünk és továbbítottunk  

 kiemelt rendezvényeinket (Magyar Nyelv Napja, stb.) kizárólag belső programként, a 

vírushelyzet biztonsági előírásainak eleget téve, csak óvodai csoport szinten terveztük 

és valósítottuk meg. 

 

IV.  Kapcsolattartás  

A kapcsolattartás célja, feladata és formája az idei évben teljesen átalakult. A járványhelyzet 

okozta változások, rendelkezések miatt egy kivételével valamennyi városi szintű 

rendezvényünk elmaradt, ami a folyamatos kapcsolattartás igényét minimálisra korlátozta. A 

munkaközösség tagjaival – a tagintézmények képviselőiként - folyamatos volt az online 

kontaktus. A tájékoztatás nem szünetelt, s általuk működött a kapcsolat a továbbiakban is a 

tagóvodák vezetőivel, pedagógusokkal, szülőkkel, gyermekekkel, az óvodák technikai 

dolgozóival. 

A munkaközösség képviselete ebben a tanévben az Egyesített Óvoda vezetői 

megbeszéléseiből teljességgel kimaradt.  

Kiemelt kapcsolatot tartottunk a szakmai munkaközösséggel, vezetőjükkel, Szilágyi 

Ferencnével. 



Az Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ munkatársaival pályázataik révén megmaradt 

a kapcsolatunk, ahogy állandó partnerünkkel, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal is. 

A Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület, akikkel, minden évben együtt veszünk 

rész a húsvéti ünnepet megelőző városkép kialakításában, mely az idei alkalommal változott 

ugyan, de nem maradt el.  

Támogatásban most is segítségünkre volt a gyulai Dürer Nyomda Kft. 

 

V. Pályázatok 

A rajzpályázatokon kívüli egyéb pályázatok: 

 Országos MÉH-ÉSZ logikai verseny 

 Agrárminisztérium meseíró pályázata – „Mesék a zümmögő birodalomból” 

 Tündérkert – felajánlás 66 db. filc állatfigura.  

 Szalay Könyvek pályázata – „Útjára indult a Szalay könyvek Mikulása”  

 Vidám manók együttes hivatalos oldal- Karácsonyi nyereményeső 

 Varázsmancsok- kutyás terápia – ajándék fejlesztőcsomag  

 Ovibolcsibolt.hu- szavazz az óvodádra  

 Kalap Jakab – Nyerj egy nádtetős madáretetőt 

 Olifu őszi pályázat 

 IX. Kortárs Versmondó Verseny Kárpátmedencei döntő 

 DM Kft pályázata: „Nap gyermekei: Bújócskázz a Nappal!” 

 Gyula Város Önkormányzata által meghirdetett „A Legszebb Konyhakertek” pályázat 

 Virágos Gyuláért virágosítási és környezetszépítési verseny 

 

Rajzpályázati online lehetőségek: 

- 2021. 01. 13. „Rajzos dalolás”  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258497805619728&id=1111561003

53900&refid=18&_ft_=qid.6917208033228566430%3Amf_story_key.547719720

5627551%3Agroup_id.1166721330008515%3Atop_level_post_id.547719720562

7551%3Atl_objid.5477197205627551%3Acontent_owner_id_new.100004659910

037%3Aoriginal_content_id.258497805619728%3Aoriginal_content_owner_id.11



1156100353900%3Apage_id.111156100353900%3Asrc.22%3Aphoto_id.2584973

22286443%3Astory_location.6%3Aattached_story_attachment_style.photo%3Afil

ter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX97iZoxcuM0OlaM

&__tn__=*s*sH-R 

- 2021. 02. 14. Országos Méh-Ész – logikai verseny óvodások számára   

- „Így közlekedtek ti” – rajzpályázat 

- 2021. 02. 15. Kisvakond alkotópályázat óvodásoknak 

https://mora.hu/hir/kisvakond-alkotopalyazat?fbclid=IwAR2-

8nKqHtWGgF32YFIAO-lf2WS5f07BNZSWGAwpgTwRsXPKRo9qv52j4Sw 

- 2012. 02. 19. „SZUPER, ÚJ VÍZIPARADICSOM” rajzpályázat – Gyulai Várfürdő 

https://www.facebook.com/varfurdo/posts/3780306338673220 

- 2021. 02. 28. Húsvéti gyöngycsibés rajzpályázat 

https://www.facebook.com/gyongycsibek/posts/2865368227054419 

- 2021. 03. 05. Vendégek a madáretetőn – rajzpályázat 

https://csupazold.hu/vendegek-a-madareteton-

rajzpalyazat/?fbclid=IwAR0p6E7UDmOMV2bHdgXPfpqwg63tJBtG89ZNdfc2yS

f4A2h6MECvyOTZy_w 

- 2021. 03. 13. Permalink pályázat – „Karantanya” 

https://www.facebook.com/groups/2596534023916919/permalink/2905214043048

914/ 

- 2021. 05. 07. Kreatív pályázat – “SEGÍTENI JÓ, SEGÍTENI MENŐ!” 

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ORSZÁGOS PÁLYÁZAT GYEREKEKNEK 

azutaboldogsaghoz.hu/gyerekpalyazat/?fbclid=IwAR0_SscPa2PvlZxqiwxJXTjRI7

rs1xJIfSJBO6B9GCgj65TtHepj7CM3wG0 

 

VI. Rendezvények, online programok, előadások, tanfolyamok, 

kezdeményezések (gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak) 

 

Ajánlott eseményeink: 

- 2020. 09. 03. Mini akadémia II. – előadás szülőknek 

- 2020. 09. 11-12. Autizmus – szülőtréning Gyulán 



- 2020. 09. 25-27. Szabadtéri programok – „Muzsikál az erdő” 

https://www.facebook.com/events/s/kozlekedik-a-csalad-

bekescsaba/595305014472082/ 

- 2020. 10. 17. Csillagösvény Labirintus - éjszakai labirintusozás, töklámpás faragással 

– Ópusztaszer 

- 2020. 11. 01. Halloween futás – Világóra –Gyula  

- 2020. 11. 14. Lego Kiállítás – Csabagyöngye Kult. Közp. – Békéscsaba 

https://www.facebook.com/events/2739823323003884/?ti=ls 

- 2020. 11. 17. Kicsi Gesztenye Klub – Olly és a Fogorvos – Erkel Ferenc Művelődési 

Központ 

 

Online eseményeink pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek: 

- 2020. 10. 03. Cirkuszélmények a nappaliban – Fővárosi Nagycirkusz online 

közvetítése 

https://www.facebook.com/events/387134452399284/?ti=ls 

- Takács Timi Art festőművész és online festésoktatás gyerekeknek  

https://takacs-timi-

art.webnode.hu/ajandek/?fbclid=IwAR2U4RDft5_9CzRYN9pjrEjUWmld3e_BZDME

01SMfRvsSTHN5Oc5qH_Cddg 

- Online tánc és jóga gyermekeknek - elérhető minőségi felvételek, egymásra épülő 

órák, játékos, örömteli foglalkozások, mozgásfejlesztés 

https://www.tanccalavilagot.hu/online-tanc-joga-

gyerek?fbclid=IwAR2f9ivgpTzmidvmDWCEpE6rX7RTr178BM4-

ToOVQBigX1skU0Qb_rLpQN4 

- 2020. 10. 08. A könyvtáros mesél  

https://www.facebook.com/mjvk.gyula/posts/3306490402805183 

- 2020. 11. 08. Élő, online gyermekműsor a Fantázia Pont szervezésében 

https://www.facebook.com/events/2831853930380359/?ti=ls 

- 2020. 11. 09. „Beethoven örök” – ifjúsági koncert – online esemény 

https://www.facebook.com/events/712829609320803/?ti=ls 

- 2020. 11. 09. A boldogság kulcsa: Az érzelmi intelligencia – online esemény 

https://www.facebook.com/events/1877536002398122/?ti=ls 

- 2020. 11. 13-15. Online rajzfilmünnep 



https://www.facebook.com/events/4581584018580597/?acontext=%7B%22event_acti

on_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22s

urface%22%3A%22search%22%7D]%7D 

- 2020. 11. 15. Nógrádi Gábor gyermekműsora – online 

https://www.facebook.com/watch/?v=281214639949330 

- 2020. 11. 19. „A süni, akinek nem volt háza” – rajzos dalolás – minden csütörtökön –

online 

https://www.facebook.com/111156100353900/posts/228174481985394/ 

- 2020. 11. 19. Imi bácsi online altatója – Hevesi Imre szervezésében – online esemény 

https://www.facebook.com/events/365404661352526/?ti=ls 

- 2020. 11. 21. Vuk című bábjáték – online esemény 

https://www.facebook.com/events/871881690015762/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%

3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22sha

re_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id

%5C%22%3A357846985469467%7D%7D]%22%7D 

- 2020. 11. 21. Pozitív Pedagógia és Nevelés Konferencia – online esemény 

https://pozitivpedagogia.hu/?utm_source=facebook&utm_medium=ad&fbclid=IwAR2

w5utWxlqt-BXRuMBySNQJmw8qgCi01b_fjpyFcHaZcVziW-MnbntVhOo 

- 2020. 11. 21. Mesehősök nyomában II. – Kádár Annamária, Zalka Csenge Virág, 

Szabó Enikő 

https://www.facebook.com/events/2921050088132057/?ti=ls 

- 2020. 11. 21. Regeneratív fejlődés műhelykonferencia 

https://www.facebook.com/events/732356984023910/?ti=ls 

-  „Ugróbéka” játékos, vidám nagymozgások gyerekeknek – online 

https://skillo.hu/ugrobeka-program-avagy-mozgas-

otthon/?fbclid=IwAR3tkt29qI4eddVP62xcdteARuL4VO3Cxu2pNkVPSm_1_DwK0t

SEElnqWlU 

- Diafilmek, mesék gyerekeknek 

https://www.facebook.com/groups/348358252712843/permalink/491466021735398/ 

- Online programok a gyulai művháztól 

http://gyulakult.hu/online-programok-a-gyulai-

muvhaztol/?fbclid=IwAR0eOylqL4jqdS7l4Ebj5FKiK-

97VxCLq5zn9n5TT_vEI5VREJnp7xbXp48 



- 2020. 11. 21. Mazsola (zenés bábelőadás) 

https://www.facebook.com/events/778729409650283/?ti=ls 

- 2020. 11. 22. Pinokkió kalandjai – online bábjáték 

https://www.facebook.com/events/1763451643819720/?ti=ls  

- 2020. 11. 23. Játékos élményalkotás 

https://www.facebook.com/rajzosdalolas.hu/posts/226415215494654 

- 2020. 11. 24. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban – Kádár Annamária  

online előadása 

https://www.facebook.com/events/214035676773391/?ti=ls 

- 2020. 11. 26. Rajzos dalolás  

https://www.facebook.com/111156100353900/posts/228174481985394/ 

- 2020. 11. 26. Füles játszóháza 

https://www.facebook.com/mjvk.gyula/posts/3440255586095330 

- 2020. 11. 27. „Meseláng” közösségi mesemondás 

https://www.facebook.com/events/2687693684814309/?ti=ls 

- 2020. 11. 27. Juhász Katalin zenés gyermekműsora  

https://www.facebook.com/groups/1166721330008515/permalink/5276067372407203

/ 

- 2020. 11. 29. Vuk – Vaskakas online adventi matiné 

https://www.facebook.com/events/124832639230271/?ti=ls 

- 2020. 11. 29. Évszakok online meseelőadás 

https://www.facebook.com/events/1593658617481175/?ti=ls 

- 2020. 12. 01. Rajzos dalolás 

https://www.facebook.com/111156100353900/posts/231824218287087/ 

- 2020. 12. 01-15. Apacuka Online Mikulás Koncert 

https://www.facebook.com/events/1655346277971526/?ti=ls 

- 2020. 12. 01-24. Adventi mesesorozat 

https://www.facebook.com/momoradioa/posts/3486899368084019 

- 2020. 12. 03. Gyertyácska meséje – rajzos/dalos esti mese 

https://www.facebook.com/events/427558265041169/?ti=ls 

- 2020. 12. 04. Mikulás váró műsor – Kepenyes Pál 

https://www.facebook.com/gyulaimuvhaz/posts/4637387829636003 

- 2020. 12. 05. Póruljárt krampuszok zenés mesejáték online 



https://www.facebook.com/events/2803269456577264/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%

3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22sha

re_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id

%5C%22%3A2782087745401164%7D%7D]%22%7D 

- 2020. 12. 05-06. Télen telelek – online mesejáték gyerekeknek 

https://griffbabszinhaz.hu/a-telen-telelek-cimu-eloadasunk-hetvegen-a-youtube-

csatornankon/?fbclid=IwAR0tZ0WzrB45D12VWOwiXhL9CgX3Se2eeTsuubjlM5N7

F9_r4oC4GoW4N- 

- 2020. 12. 06. A Mikulás új szánja 

https://www.facebook.com/events/1451748591680969/?ti=ls 

- 2020. 12. 06. Gryllus Vilmos – Mikulás koncert online 

https://www.facebook.com/watch/?v=281214639949330 

- 2020. 12. 08-12. Szülői kompetenciák - online kampány  

https://www.facebook.com/permalink.php?id=2149768065271589&story_fbid=27699

03073258082 

- 2020. 12. 12. Tulipános láda online meséi 

https://www.facebook.com/events/295790431721367/?ti=ls 

- 2020. 12. 15. Egy bögre kakaó – ingyenes online festés gyerekeknek 

https://www.facebook.com/momoradioa/posts/3486899368084019 

- 2020. 12. 18. III. Békéscsabai Angyalbörze online esemény 

https://www.facebook.com/events/757759335094521/?ti=ls 

- 2020. 12. 19. Kippkopp és Tipptopp ONLINE, 10 órától egész nap 

https://www.facebook.com/events/191641905921496/?ti=ls 

- 2020. 12. 19. Brumi és a téli álom – zenés bábjáték 

https://www.facebook.com/events/718152408817571/?ti=ls 

- 2020. 12. 24. 25. Diótörő online 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/karacsony/az-operahaz-karacsonyi-ajandeka-

ingyen-nezhetjuk-a-diotorot/ 

- 2020. 12. 25. A Fesztivál sztárjai – a Magyar Nemzeti Cirkusz online eseménye 

https://www.facebook.com/events/729181174390168/?ti=ls 

- 2021. 01. 30. A dzsungel könyve – 25 éves jubileumi előadás élő közvetítése 

https://www.facebook.com/events/748773399328327/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%



3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22shar

e_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%

5C%22%3A413651583092177%7D%7D]%22%7D 

- Szülőknek: 2021. 01. 08. „Ha fázol, vegyél el egy kabátot!” – ruhagyűjtési akció 

Békéscsabán 

http://www.patriotabekescsaba.hu/esemenyek/a-patriotak-ruhagyujtest-

akcioja?fbclid=IwAR0_SscPa2PvlZxqiwxJXTjRI7rs1xJIfSJBO6B9GCgj65TtHepj7C

M3wG0 

- 2021. 01. 08. „Karácsony gyermekszemmel” – kiállítás a Vigadó körfolyosóján 

https://www.facebook.com/gyulaimuvhaz/posts/4782167368491381 

- 2021. 01. 10. ÖrömÖtlet –  rajzos-dalos esti mese 

https://www.facebook.com/groups/348358252712843/permalink/523620595186607/ 

- 2021. 01. 13. Pepe Manó online koncertje 

https://www.facebook.com/gyulaimuvhaz/posts/4799507716757346 

- Óvodapedagógusoknak, szülőknek: 2021. 01. 18. ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

JÁTÉKÖTLETEI SZÜLŐKNEK, KOLLÉGÁKNAK 

https://www.facebook.com/groups/218099772904431/permalink/445769590137447/ 

- Pedagógusoknak: 2021. 01. 19. Pedagógus – léleksziget - A pedagógus lelki 

harmóniája és egészsége- online továbbképzés 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490716075663236&id=115523

953182452 

- 2021. 01. 31. A kismalac meg a farkasok - Online Matiné 

https://www.facebook.com/events/2928477830705632/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%

3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22shar

e_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%

5C%22%3A737251547228619%7D%7D]%22%7D 

- 2021. 02. 25. Mozgás ovisoknak és kisiskolásoknak 6. rész 

https://www.facebook.com/events/679296966075193/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%

3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22shar

e_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%

5C%22%3A833968603977602%7D%7D]%22%7D 

 



- 2021. 02. 25. Az eltévedt hópehely / Rajzos-dalos esti mese 

https://www.facebook.com/events/136651634981573/ 

- 2021. 03. 04. Beporzók Napja az óvodában - ingyenes  Online esemény 

https://www.facebook.com/events/3875470542519616/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%

3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22shar

e_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%

5C%22%3A2910974195838183%7D%7D]%22%7D 

- 2021. 03. 05, 06.  Budapest Bábszínház 

https://www.facebook.com/budapestbabszinhaz/posts/4262225197125328 

- Szülőknek és pedagógusoknak: 2021. 03. 20. A Pozitív Pedagógia és Nevelés Program 

bemutatja: 

Boldogság Világnap Konferencia 2021 – ingyenes online rendezvény 

https://programok.pozitivpedagogia.hu/?utm_source=facebook&utm_medium=ad&fbc

lid=IwAR0B1Rzbe1xZCvWlnVya5uyRPrsL0OoBtuCdzfxkGZpTLgovX1QfOfwFgi

M 

- Szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek: 2021. 03. 21. „Zoknis kihívás” 

https://zokniskihivas.hu/?fbclid=IwAR2GKG-YJ3voFBGXjNeC303oCzxBuQi7-

lTQ59Wk2zsOxPqxWBFYi4IOSzQ 

- Pedagógusoknak:  2021. 03. 22. 30 órás, ingyenes, online továbbképzések 

http://www.koala.szte.hu/uj-30-oras-ingyenes-akkreditalt-

tovabbkepzeseink/?fbclid=IwAR0RclxWsqsz0fapWhODsQCZDy4WVyfRbAUI9XVr

c4lb4-XjlxZlKkCGEN0 

- 2021. 03. 31. A Bíbor méhészet oktató, vándorkaptár programot indít óvodásoknak és 

kisiskolásoknak. 

https://www.facebook.com/biborbeekeeping/posts/280856383606594 

- 2021. 04. 05. Online Mesés Húsvét 

https://www.facebook.com/events/1116974985409885/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%

3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22shar

e_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%

5C%22%3A136769408275730%7D%7D]%22%7D 

 



- Pedagógusoknak: 2021. 04. 06. Pedagógus-léleksziget - A pedagógus, mint a gyermek 

lelki segítője – továbbképzés pedagógusok számára 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=556176585783851&id=115523

953182452 

- Pedagógusoknak: 2021. 05. 20.  

https://barczi.elte.hu/content/szobeli-bantalmazas-a-nyelvi-agresszio-

leleplezese.t.1997?fbclid=IwAR3D8BAgnaskXsiLlglBjN7H4QEP3HytubmjuX6UAA

IhEwYxQlSRObQzvDo 

- Pedagógusoknak: 2021. 05. 29., 8:30 UTC+02 – JÚN. 6., 17:00 UTC+02 

Mesepszichológia képzés 1 - Bevezetés a mesepszichológiába 

https://www.facebook.com/events/503150627528940/?acontext=%7B%22ref%22%3

A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%

3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22shar

e_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%

5C%22%3A217329953247039%7D%7D]%22%7D 

 

VII. Rendezvény:  

- 2021. 03. 27. Tojásfa-állítás Gyulán, a Gyulai Városszépítő és Környezetvédő 

Egyesülettel 

A kiemelt napok programjait az óvodák egyéni szervezéssel, zárt ajtókon belül tartották meg a 

biztonsági előírásoknak megfelelően. 

 



VIII. Gyula Város Egyesített Óvodája 2020/2021-es tanévének pályázati összesítője 

Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskerti 

Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

1. A színpompás ősz 

kincsei – rajzpályázat – 

A Kurutty Oktatási és 

Művelődési Társaság 

OVIDRAWI 

rajzpályázata 

6 fő  

 

0 díjazott 

 10 fő 

 

0 díjazott 

     

2.ORFK- Országos 

Baleset megelőzési 

bizottság. „Így 

közlekedtek Ti” 

rajzpályázata 

8 fő 

 

1 fő megyei 

8. helyezett 

8 fő 

 

1 díjazott, 

megyei III. 

hely 

6 fő  

 

0 díjazott 

 5 fő 

 

0 díjazott 

 3 fő 

 

1 különdíj 

11 fő  

 

0 díjazott 

3.Rajzos dalolás 

rajzpályázata 

„Kopognak a ceruzák, 

vajon mit üzennek?” 

3 fő 

 

0 díjazott 

 8 fő 

 

0 díjazott 

     



4.A Magyar Madártani 

és Természetvédelmi 

Egyesület Bükki Helyi 

Csoportja 

rajzp:„Vendégek a 

madáretetőn.”     

6 fő  

 

folyamatban 

  9 fő 

 

folyamatban 

    

5.Az út a 

Boldogsághoz 

Magyarország.  

„Segíteni jó, segíteni 

menő!” Országos 

pályázat gyerekeknek.  

4 fő 

 

 

folyamatban 

 2 fő 

 

 

folyamatban 

   közös, 

csoport 

munka 

 

folyamatban 

3 fő 

 

 

folyamatban 

6.„A képzelet virága” 

Erkel Ferenc 

Művelődési Központ 

rajzpályázata 

5 fő 

1 díjazott, II. 

helyezés 

 5 fő 

 

4 fő 

 

6 fő 

1 díjazott 

3 fő 

1 díjazott 

1 fő 4 fő 

 

7.Gyulai 5.sz. 

Általános Iskola Lékó 

Ilona – „Erdei 

kirándulás” című rajzp. 

9 fő 

 

2 díjazott 

3 fő 

 

1 díjazott 

15 fő 

 

3 díjazott 

  5 fő 

 

1 díjazott 

 

 

 

6 fő 

 

1 díjazott 



8.KÖVIZIG - Víz 

világnapi „Számodra 

mit jelent a víz” 

pályázata 

2 csoport  1 csoport csoportosan 5 

pályamunka 

1 csoport  1 csoport 

 

9.Nagy Karácsonyi és 

Újévi színező verseny  

 4 fő 

0 díjazott 

      

10.Budapesti 

Művelődési Központ: 

„A zene 

mindenkié”razpályázat 

  5 fő 

0 díjazott 

   csoport  

11."Magyar zászló és 

címer" Nemzeti 

stratégiai kutató intézet 

pályázata 

 2 fő 

 

0 díjazott 

     2 fő 

 

0 díjazott 

12."Tűzmegelőzés" 

Országos tűzoltósági 

főfelügyelőség rajzp. 

       3 fő 

 

0 díjazott 



13.„Munka a 

földeken”- Agroker 

Holding rajzpályázata 

  2 fő 

 

0 díjazott 

     

14.BRFK Rajzpályázat 

- Budapesti Rendőr- 

főkapitányság 

kiírásával 

  1 csoport 

 

elismerő 

oklevél 

     

15.Tappancs 

rajzpályázat- november 

  3 fő 

0 díjazott 

 4 fő 

0 díjazott 

   

16.Mini Manó 

rajzpályázat- november 

  4 fő 

0 díjazott 

 4 fő 

0 díjazott 

   



17.Európai Mobilitási 

Hét - „Klímabarát 

közlekedés 

mindenkiért” - 

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium, az 

Agrárminisztérium és 

az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

pályázata 

  7 fő 

 

pedagóguso

knak 

emléklap 

  1 fő 

 

1 díjazott 

 18 fő 

kollektív 

alkotás 

 

0 díjazott 

18. Gyulavári Kastély 

által meghirdetett és 

együtt az Országos 

Rajzfilmünnep 

támogatásával létrejött 

rajzpályázat. 

    16 fő 

 

16 díjazott 

5 fő 

 

5 díjazott 

  



19.Napos Oldal 

Alapítvány 

rajzpályázata  

   4 fő 

0 díjazott 

    

20.Európai Mobilitási 

Hét – Kreatív pályázat- 

„A vasút világa – sínes 

álmok” 

 folyamatban    folyamatban   

21.Gyulai Várfürdő 

által meghirdetett 

rajzpályázat „Hogyan 

képzeled el a Gyulai 

Várfürdő Szuper új 

gyermek 

paradicsomát?” 

     6 fő 

 

2 díjazott 

  

22.Dürer Albert 

Általános Iskola által 

meghirdetett „Tavasz 

csalogató” rajzpályázat 

 

 

 

  1 díjazott  14 fő 

 

14 díjazott 

  



23.Agrárminisztérium 

meseíró pályázata, 

„Mesék a zümmögő 

birodalomból” a Föld 

Napja alkalmából. 

     óvoda 

 

folyamatban 

3 fő  

folyamatban 

Egyéb 

pályázatok: 

24.Olifu Őszi Pályázat 

-internetes feladvány 

kitöltése 

  óvoda 

részvétele  

0 díjazott 

     

25.IX. Kortárs 

Versmondó Verseny 

Kárpátmedencei 

döntője 

     

6 díjazott 

3 fő  

 

2 arany 

1 bronz 

  

26.DM Kft által kiírt 

pályázat „Nap 

gyermekei: Bújócskázz 

a Nappal!” 

     1 csoport 

 

folyamatban 

  



27.Gyula Város 

Önkormányzata által 

meghirdetett „A 

Legszebb 

Konyhakertek” 

pályázat 

folyamatban folyamatban folyamatban   folyamatban   

28.Virágos Gyuláért 

virágosítási és 

környezetszépítési 

verseny 

 folyamatban folyamatban folyamatbn   folyamatban  

29.Országos MÉH-ÉSZ 

logikai 

   4 fő 

folyamatban 

   folyamatban 

30.Tündérkert pályázat részvétel 

eredménytel

en 

       

31.Szalay Könyvek – 

Útjára indult a Szalay 

könyvek Mikulása 

pályázat 

részvétel 

 

eredménytel

en 

       



32.Vidám manók 

együttes hivatalos 

oldal- Karácsonyi 

nyereményeső pályázat 

részvétel 

 

eredménytel

en 

       

33.Varázsmancsok- 

kutyás terápia pályázat 

részvétel 

 

eredménytel

en 

       

34.Ovibolcsibolt.hu- 

szavazz az óvodádra 

pályázat 

részvétel 

eredménytel

en 

       

35.Kalap Jakab – Nyerj 

egy nádtetős 

madáretetőt pályázat 

részvétel 

eredménytel

en 

       

 



IX. Értékelés- összegzés 

Bár a járványhelyzet tovább folytatódott, a pályázatok száma az előző évtől eltérően teljesen 

visszaállt a korábbi számadatokhoz, sőt, azt meg is haladta. Valamennyi óvoda összesen 35. 

pályázaton vett részt. Természetesen – ahogy eddig minden évben – a rajzpályázatok terén 

mutatkozik a legnagyobb aktivitás. Az egyéb pályázatok száma ismét elenyésző. Legtöbb 

pályázaton az Ewoldt Elíz Óvoda vett részt (16), őket követi szorosan a Bajcsy Óvoda (15), 

majd a Székhelyintézmény (9). A Béke Sugárúti Óvoda, Galbácskerti Óvoda és a Gyulavári 

Óvoda(7-7-7) után a legkevesebb pályázaton a Máriafalvai Óvoda vett részt (6). Nagyon sok 

pályázat még folyamatban van, de a legtöbb díjat elnyerő a Mágocsi Óvoda. Sajnos 

változatlanul sok esetben eredménytelennek bizonyul a ráfordított munka és idő az 

elismerések tekintetében.  

A tanév elején még 7 olyan eseményajánlást tudtunk közvetíteni a gyermekek és szülők felé, 

melyet szabad téren rendeztek meg. A továbbiakban már csak az online programok, előadások 

ajánlását tehettük meg. A munkaközösség aktív munkájának köszönhetően 66 programot 

közvetítettünk szintén a gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak. Igyekeztünk az  

ingyenes lehetőségeket kiemelni.  

Megvalósult rendezvény a márciusi Tojásfa-állítás Gyulán. A Gyulai Városszépítő és 

Környezetvédő Egyesülettel közösen alkotott városi dekoráció elkészítésében vettek részt a 

gyermekek, szülők, s az Egyesített Óvoda képviseletében egy fő (jómagam). A díszítést 

megelőzően minden óvodában gyűjtést szerveztünk, csoportonként 5 tojás felajánlásával 

segítették az intézmények a színes húsvétvárást.  

Tervezett programként még hátra van a városi gyermeknapi rendezvény, melyhez támogató 

segítséget nyújt a munkaközösség, s néhány önkéntes óvodapedagógus.  

A kiemelt napok programjait az óvodák az idén egyéni szervezéssel, szűk körben, zárt ajtókon 

belül tartották meg a biztonsági előírásoknak megfelelően.  

Jó gyakorlatot sajnos egyik intézmény sem készített.  

A munkaközösség további célja, hogy a pályázatok, rendezvények, jó gyakorlatok mellett 

feltérképezze azokat lehetőségeket is, melyek ezekbe a kategóriákba nem sorolhatók bele, 

mégis országos, megyei, városi szintű kezdeményezések. Ilyen volt például a Máriafalvai 

Óvoda csatlakozása a Zöld Szívek Köre Természetvédelmi Civil Egyesület 

kezdeményezéséhez, a Kisökörjáráson erdei séta és madáretetés programjaihoz.  Több óvoda 
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Gyula Város Egyesített Óvodájában, hatodik éve működik az önértékelés és az önértékelést 

támogató munkacsoport. Létszáma 9 fő.  

Tagjai: Makráné Gombkötő Zita Intézményvezető , Nagy Attiláné, Enyediné Nagy Krisztina, 

Fazekasné Balla Erika, Bacsóné Szatmári Anita, Petrovszki Eszter, Gondámé Csontos Éva, 

Benkőné Bada Szilvia, Vincze-Néma Erika Katalin 

2020-2021-es nevelési év programja és tervezete: 

2020-2021-es nevelési évben elkészült az Intézményi önértékelési program, melynek hatálya 

kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének pedagógusi körére. Intézményvezetői jóváhagyás 

után minden kolléga számára ismertetve lett a programban foglaltak mely 2020-2025-ig 

érvényes és betartása mindenki számára kötelező. 

Jogszabályozói: 

- 2011. CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

-  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 

A munkaközösségi tagok feladatai: 

- az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése 

- partnerek tájékoztatása 

- önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítése 

- Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban is 

nyomon követni a folyamatokat, gondoskodni az önértékelés minőségbiztosításáról 

- adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség 

esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) 

- az éves munkaterv részeként az önértékelési tervbe további kollégák is bevonhatók az 

önértékelési csoport javaslatának figyelembevételével 

 

2020 októberében a munkacsoport tagjai online formában szerették volna megbeszélni az éves 

munkatervüket, mely sajnos többszöri próbálkozásra is sikertelennek bizonyult. Ezért email 

formában lett lebonyolítva az értekezlet mely során ismertetve lettek a tervek, majd 

intézményvezetői jóváhagyás után minden kolléga számára emailben továbbítottuk a 
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munkaterv tartalmát, valamint megfogalmazásra kerültek a pedagógiai munka ellenőrzésének 

kiemelt területei.  

Az összevont önértékelési kézikönyv 5. javított kiadásában kisebb változtatások történtek, 

melyek érintették az önértékelési jegyzőkönyvet. Ennek tükrében átnézésre kerültek a 

dokumentumok, és a megváltozott formában töltötték ki az érintettek, az önértékelés során. 

Az intézményvezetői látogatás során alkalmazott 7-es kérdőív értékelési kérdéseit 

felülvizsgáltuk, a szükségesnek látott változtatásokat elvégeztük. A változtatással az 

Intézményvezető Asszony és a munkacsoport tagjai is egyetértettek, és a már megváltoztatott 

dokumentumot használták a látogatást végző pedagógusok. Mindezt, jegyzőkönyvben 

rögzítettük. 

A novemberben fellépő járvány-megelőzési intézkedések miatt, a látogatást a látogatásra 

kijelölt óvodapedagógus feladat ellátási helyén dolgozó tagintézmény vezető és az 

önértékelést támogató munkacsoport tagja folytatta le, melynek menete zökkenőmentes volt. 

Így az önértékelések feltöltése az Oktatási Hivatal felületére megtörtént egy kivétellel, mivel 

Nagy Anita óvodapedagógus munkaviszonyát megszüntette a nevelési év során. 

Munkatervünk  tartalmazza: 

- az intézményvezetői látogatásban részt vevő pedagógusok és az őket látogatók 

névsorát, valamint a látogatás időpontját. 

1- Vincze-Horváth 

Bea Anita 

 

 

 

2- Kozma Zita 

 

 

 

 

3- Nagy Anita 

 

1.-  Makráné Gombkötő 

Zita, Szabóné Arató 

Klára, Enyediné Nagy 

Krisztina 

 

2.- Makráné Gombkötő 

Zita, Petrovszki Eszter,  

Szilágyi Ferencné 

 

 

3.- Makráné Gombkötő 

Zita, Nagy Attiláné, 

Enyediné Nagy Krisztina 

 

 

2020.12.10. 

 

 

 

 

2021.03.11. 

 

 

 

2021.03.18. 

 

  

 

- intézményvezetői látogatásra szükséges dokumentumok listáját ( csoportprofil, 

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

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

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

körét, felelősöket, dátumokat. 

- munkaközösség tagjainak éves feladatait 

 

 A pedagógiai munka ellenőrzésének kiemelt területei!: 

- DIFER mérés eredményeinek megtekintése 

- mért eredmények alapján elkészült csoportos fejlesztési tervek megléte 

- differenciálás megvalósítása 

- egyéni és csoportos fejlesztések megvalósításának lehetőségei (ahol van SNI 

gyermek, egyéni fejlesztési tervek megléte) 

- értékelés módszerei, eszközei 

- csoportnapló áttekintése 

 

 

Önértékelés: 

 

Az év során zökkenő mentesen 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. A pedagógus önértékelés folyamatával kapcsolatos problémák már nem merültek 

fel az idei évben, köszönhetően a munkacsoport tagok tájékozottságának, segítőkészségének.  

 

Pedagógus Önértékelését ebben a nevelési évben 2 pedagógus végezte el és töltötte fel az 

Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületre. 1 pedagógusnak megszünt a 

munkaviszonya. 

 

Vezetői Önértékelése 1 tagintézmény-vezető esetében még folyamatban van.  

Az erre a nevelési évre tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt 2 tagintézmény-vezető vezetői 

önértékelési dokumentumai pedig feltöltésre kerültek. 

 

Intézményi Önértékelés 2 tagintézmény (Béke Sugárúti Óvoda és a Galbácskerti Óvoda) 

esetében még folyamatban van. A tanfelügyeleti látogatás időpontja a járványügyi 

óvintézkedések miatt felfüggesztésre került. 
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Mivel Gyula Város Egyesített Óvodájának önértékelése folyamatos, (5 év) ezért az 

Önértékelési kézikönyvben a felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül a 

vastag betűvel kiemelt intézményi elvárásokat évente vizsgálnia kell a munkaközösségnek. 

Az önértékelési kézikönyvben szereplő elvárásokat még meg kell vizsgálnia a 

munkacsoportnak, ami júniusban valósul meg, hiszen a személyes találkozás ekkor már 

lehetséges. 

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

meghatározni a pedagógusok kiemelkedő és fejlesztendő területeit, minden tagintézmény 

összesítette a pedagógusok önfejlesztési tervei alapján (pedagógus önértékelés alkalmával 

készül kompetenciákon alapuló önfejlesztési terv) kiemelkedő és fejlesztendő területeiket. 

Munkacsoport a 8 tagintézménytől kapott eredményeket szintén összesítette, így jelen állás 

szerint: 

1. kiemelkedő területként a következők jelentek meg leginkább: 

- Pedagógiai szakmai és módszertani felkészültség 

- Kommunikációs készség, együttműködés a tagintézményeken belül 

- IKT eszközök alkalmazása a pedagógiai munka, ismeretek bővítése, és az 

anyaggyűjtés során. 

- Közösségformálás 

- Kapcsolattartás a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

tagintézményének szakembereivel 

- Innováció, különböző pályázatokon való részvétel a gyermekekkel. 

- DIFER fejlődésmérő rendszert alkalmazása a gyermekek egyéni képességeinek 

mérésére. 

 

2. fejlesztendő területként a következők jelentek meg leginkább: 

- A gyermek személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód, differenciálás 

érvényesítése, változatos módszertani megközelítések! 

- Korszerű IKT eszközök használata leginkább a dokumentációk elkészítése során. 

- Újabb konfliktus-kezelési technikák megismerése, alkalmazása.  

- Tervezési és módszertani ismeretek bővítése az SNI és BTMN gyermekekkel való 

egyéni bánásmód, és az egyéni fejlesztések megvalósításához. 

- Differenciált pedagógiai módszerek, eszközök kiválasztása, alkalmazása a tehetség 

ígéret gyerekek esetén. 

- Szakmai továbbképzéseken való részvételek, új módszerek, tapasztalatok 

megismerése a képzés során. 
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- A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntartható fejlődés beiktatása a 

mindennapi óvodai nevelésben még kihívást jelent a kollektíva számára. 

- Szakmai, pedagógiai szakkifejezések tudatos használata 

 

Összesítésként újabb (2020-2025-ig) 5 éves ciklusban pedig megkezdődött a második 

önértékelések tervezése.  

A kettő önértékelés %-os eredményeit nézve: 100%-ból 92,5 %-ot értek el a pedagógusok! 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés: 

 

 Intézményünkben a 2017-2018-as nevelési évben volt először Tanfelügyeleti ellenőrzés. 

Ezért már van némi tapasztalatunk a tanfelügyeleti ellenőrzés menetében.  

 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre intézményünkből 2 főt jelöltek ki:  

- Bota Flóra – 2020/21. 

- Szabóné Arató Klára – 2020/21. 

 

Intézményi tanfelügyeletre 2 tagintézményt még a 2018/19-es nevelési évben kijelölésre 

került, de a tanfelügyeleti ellenőrzés még nem folytatódott le: 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Béke Sugárúti Óvoda – felfüggesztve 

- Gy.V.E.O. Tagintézménye Galbácskerti Óvoda – felfüggesztve 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentációjával kapcsolatban, intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes valamint az önértékelést támogató munkacsoport vezetője október 

elején megbeszélést tartottak.  

Ezt követte a munkacsoporttal való online megbeszélés során a tanfelügyeleti dokumentumok 

egyeztetve majd javítva lettek a tanfelügyeleti kézikönyv alapján, illetve 100%-os arányban 

elfogadásra kerültek a dokumentációk kitöltésében részt vevők köre valamint a kitöltendő 

darabszám. 

 

Ennek fényében a Vezető önértékelés dokumentumainál: 

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

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

pedagógus tölti – Tagintézmény-vezető esetében 2 kolléga tölti 
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- Szülői kérdőív ( 11 kérdőív) – Intézményvezető esetében 26 csoportból 2-2 szülő 

tölti ki – Tagintézmény-vezető esetében csoportonként 3 kérdőív 

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

szükséges önértékelési munkacsoport segítségével) 

- Vezetőtárssal készített interjú ( 13 interjú) – Intézményvezető esetében 2 előre 

meghatározott vezetőtárs tölti ki. – Tagintézmény-vezető esetében 1 kolléga  

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

Intézményvezető esetében az önkormányzat részéről töltik ki. - Tagintézmény-

vezető esetében az intézményvezető tölti ki. 

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

Intézményvezető  esetében az intézményvezető tölti ki,  mesterpedagógus 

önértékelési munkacsoport tag segítségével. -  Tagintézmény-vezető esetében a 

tagintézmény-vezető tölti ki, adott tagintézmény önértékelési munkacsoport 

tagjának segítségével. 

 

Intézményi önértékelés dokumentumainál: 

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

- Szülői kérdőív ( 11 kérdőív) - Csoportonként 3 kérdőív 

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

Tagintézmény-vezető tölti ki saját tagintézményéről 

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

Csoportonként 2 szülőt kérünk fel 

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

interjú) – Munkaközösségi tagok - Egységes intézmény esetében a különböző 

munkaközösségek vezetőit kérjük fel az  interjú elkészítéséhez. 

- Intézmény átfogó önértékelése. A dokumentumelemzés és megfigyelés 

szempontjai ( 19 önért. elemző) – Mesterpedagógus Önértékelést Támogató 

Munkacsoport Tag végzi. 

 

Vezetői és Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzések alkalmával, megfogalmazásra kerültek a 

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

intézmény önértékeléséhez tartozó kompetenciák) 

Fejlesztendő területekre elkészültek az intézkedési tervek! Az intézkedési tervek 

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

beszámolójában. 
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Az éves beszámolót a Gyula Város Egyesített Óvodája által megfogalmazott 2020/2021 

tanévre vonatkozó nevelési feladatok, valamint az Önértékelési kézikönyv ötödik javított 

kiadásában meghatározott szempontok alapján készítettem el.  

 

1. Pedagógiai folyamat.  

 

Pedagógiai folyamatunk a Nemzeti Alapprogram, a Gyula Város Egyesített Óvodája 

Pedagógiai Programja és az óvodánk arculatát meghatározó Szorgos Méhecskék Helyi Óvodai 

Programja elveire épül.  

 

1.1. Tervezés 

 

A tanév megkezdését követően a nevelőtestületben történő változásokból adódóan az új 

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

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

tudták megalkotni fejlesztő foglalkozásaikat.   

Tagintézményünkben a csoportnaplók vezetése a már több éve jól bevált elektronikus 

formában történik. Mindkét csoportban az óvodapedagógusok heti váltásban rögzítik 

nevelőmunkájuk tervezetét a szakmai munkaközösség által meghatározott formai és tartalmi 

elemeknek megfelelően. A pedagógiai szabadság elvárásainak megfelelően maguk választják 

ki a heti témájukat, de mindig törekednek az évszakoknak, ünnepnapoknak megfelelő nevelési 

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

alapoznak, rugalmasan alkalmazkodnak, élnek a gyermekek által kezdeményezett nevelési 

lehetőségekkel. 

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

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

módszer alkalmazását figyelhetjük meg a pedagógusok dokumentációjában. A vegyes életkorú 

csoportok sajátosságaiból adódóan a differenciálás módszere folyamatos. A sajátos nevelési 

igényű gyermekek egyéni fejlesztésüket segítve külön feladatok, egyéni fejlesztési tervek 

találhatóak a dokumentációkban, havi és heti lebontásban. A hely pedagógiai programunknak 

megfelelően minél több lehetőséget biztosítunk a tapasztalat útján történő tanulás 

lehetőségének. Az anyaggyűjtés az évszakoknak megfelelő, naprakész és jól áttekinthető, 

precíz mindkét csoport dokumentációjában.   

A pandémia második hullámának alakulása miatti zárás alkalmával a pedagógusok újból 

áttértek az online oktatásra. Heti terveket készítettek a gyermekek számára, amelyeket online 

küldtünk el a szülőknek ezzel is segítve az otthoni fejlesztést, a szakmai munkaközösség által 

elvárt szempontrendszereknek megfelelően. A gyermekek egyéni fejlettségi szintjét 

figyelembevétele mellet, a pedagógusok törekedtek arra, hogy olyan játékokat, feladatokat 

ajánljanak a szülőknek, amely otthonukban is megvalósítható, a szükséges eszközök 

otthonukban is rendelkezésükre állnak.  
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1.2. Megvalósítás 

 

Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósítását sajnos a veszélyhelyzet kissé 

megnehezítette. Sajnálatosan a március 5. utáni tervezett programjainkat nem tudtuk 

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

online formában tudtunk csak segíteni.  

A március 5. előtti programjaink, céljaink megvalósításában sikeresnek bizonyult a 

pedagógusok együttműködése.  

 

1.3. Ellenőrzés 

 

A gyermeki fejlődés ellenőrzése érdekében pedagógusaink többféle módszert alkalmaznak. 

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

eszközök alkalmazásával tárják fel a gyermekek fejlettségi szintjét. A négy módszer közül, a 

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

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

tették meg ugyanezt.  

A belső ellenőrzés mindhárom óvodapedagógusnál sikeresen lezajlott. A látogatás során a 

matematikai képességek fejlesztésének megvalósítása, a foglalkozásba történő megvalósítása 

volt a megfigyelési szempont. A megvalósuló látogatásoka alkalmával minden az önértékelési 

csoport által meghatározott szempontok alapján történt. Az egységesen alkalmazott 

önértékelési jegyzőkönyv szempontjai alapján meghatározásra kerültek a fejlesztendő és 

kiemelkedő területek mindhárom pedagógusnál. A jegyzőkönyvek megtalálhatóak az óvoda 

dokumentumtárában.  

  

Fejlesztendő területek: 

Az óvodai nevelésünk során egyre nagyobb kihívást jelent számunkra a nehezen nevelhető 

gyermek magatartás zavara, agressziója, és a tanulással kapcsolatos problémái. Szem előtt kell 

tartanunk azt a tényt, hogy a magatartás zavar, és a tanulással kapcsolatos problémák 

kölcsönhatásban állnak egymással. Ha a fent felsorolt problémákat meg akarjuk előzni fontos 

hogy elvárásainkat a gyermek adott állapotához, egyéni fejlettségi szintjéhez, a meglévő 

képességeihez igazítsuk, egyéni fejlesztéssel, személyre szabott neveléssel, differenciált oktatás 

alkalmazásával.   

 

      Kiemelkedő terület: 

Nagyon fontos számunkra szakmai tudásunk folyamatos megújítása, a továbbképzéseken, 

előadásokon való részvétel. Részvételünkkel maximálisan kihasználjuk a továbbképzési 
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lehetőségeket, a megszerzett tudást beépítjük a tevékenységek, foglalkozások tervezésébe, 

szervezésébe, tartalmába, módszereibe. 

 Az Oktatási Hivatal által vezetői önértékelésre lett kijelölve Bota Flóra Tímea 

tagintézmény-vezető. A szükséges dokumentációk feltöltése megtörtént. Látogatási időpont ez 

idáig nem lett kijelölve.  

 Az idei tanévben intézményünkben a pedagógiai munkára vonatkozóan külső 

szakember által végzett ellenőrzés több alkalommal is megvalósult. Elsősorban a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek nevelésének hatékonyabb megvalósítása érdekében kértünk 

segítséget. A csoportos szaktanácsadás során hasznos tanácsokkal bővítettük szakmai 

tudásunkat. Az egyéni szaktanácsadás során rengeteg segítséget kaptunk, és megerősítést a 

dokumentációs munkánkkal kapcsolatosan. A megbeszélések minden esetben az online térben 

valósultak meg. Az értékelések megtalálhatóak a pedagógusok személyi anyagában.  

 

Csoportos szaktanácsadás  

 

2021.05.21. 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület 

szaktanácsadás 

4.2.2.1. Nevelőtestület, munkaközösség tájékoztatása 

 

2021.05.05. 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület 

szaktanácsadás 

4.2.2.4. Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez. 

 

2021.03.25. 

4.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület 

szaktanácsadás 

4.2.1.4. Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez. 

 

 

Egyéni szaktanácsadás , tantárgygondozói szakterület  

 

2021.03.04. Fazekasné Balla Erika 

2021.03.11. Horváth Ildikó 

2021.03.18. Mohai Tiborné 

2021.03.25. Bota Flóra Tímea 

 

Az általam végzett csoportlátogatások, pedagógus ellenőrzések előre megbeszélt időpontban 

történtek mely kiterjedtek az alábbi területekre:  

- Csoportnapló ellenőrzése 
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- Tematikus terv ellenőrzése 

- Az eredményekre való tekintettel történő tervezés ellenőrzés  

- Pedagógus által kiválasztott két műveltségterületre kiterjedő foglalkozási terv 

ellenőrzése 

- Látogatás utáni reflektálás  

 

A pedagógiai dokumentációkkal kapcsolatos ellenőrzések, mulasztási napló, fejlődésmérő 

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

megfigyelhető a dokumentált munkában is, megfelelően használják a pedagógus 

kompetenciákat. 

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

online segítség nyújtás meglétét egy zárt facebook csoporton belül.    

Az én részemről, mint tagintézmény vezető a dajkák munkájának ellenőrzése folyamatosan 

történt, különös tekintettel a pandémia időszakában történő fertőtlenítési munkáltokra 

vonatkozón.  

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

munkálatokat végző kollegánk vonatkozásában. Szerencsére az előző tanévhez képest sikerült 

a problémákat egymás közt megoldani.  

Továbbá megtörtént az óvoda udvari játékainak külső szakember által végzett ellenőrzése. 

Sajnos nagyon sok probléma merült fel, melyeknek megoldás igen időigényes és költséges. A 

hét darab udvari játékból öt játék nem felel meg az elvárásoknak, ennek alapján nem 

használhatóak és lezárásuk megtörtént. A karbantartó az általa elvégezhető javításokat 

megkezdte. A karbantartó heti és havi lebontásban ellenőrzi az épület levegőztető rendszerének 

szűrőét, a menekülési útvonalat jelző lámpákat, az udvari játékokat melyről jegyzőkönyv is 

készül.  

A katasztrófa védelem által végzett külső ellenőrzésnek mindkét épületünk megfelelt.  

 

1.4. Tapasztalatok a csoportlátogatások során  

 

Az előre tervezett csoportlátogatás során a pedagógusok írásos dokumentációja az útmutató 

szempontjainak figyelembevételével készült el.  

A pedagógusok szakmailag jól felkészültek, ismerik a csoportjukba járó gyermekek 

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

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

kapcsolat megfelelőnek bizonyult. Mindhárom pedagógus személyisége a gyermekcsoportnak 

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

látogatások során hospitálási napló készült melyben az adott helyzetekre, szituációkra reagálva 

megtalálhatóak a feljegyzéseim. A jegyzőkönyv és a látogatás dokumentumai a pedagógusok 

önértékelési dokumentációjában megtalálható.  

Szeretném megemlíteni a spontán csoportokba történő látogatásaimat, mely során minden 

egyes alkalommal azt tapasztaltam, hogy a pedagógusok a gyermekcsoport figyelmének 
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központjában helyezkednek el és fejlesztő hatású játékokat, foglalkozásokat tartanak. Öröm a 

csoportokba bemenni mert minden alkalommal történik a gyermekek számára érdekes dolog. 

Az újonnan érkezett pedagógus sikeresen beilleszkedett a közösségünkbe. A gyerekek, szülők 

és a kollektíva elfogadta. A szakmai munkáján megfigyelhető a sokéves tapasztalat. Az óvodán 

pedagógiai programját megismerte, igyekszik alkalmazkodni.  

 

1.5.  Értékelés  

 

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

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

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

DIOO program eredményeiről a pedagógusok minden héten kapnak egy diagrammot, melyben 

a gyermekek átlag  teljesítményeiről tájékozódhatnak. Külön azért nem szeretném kiemelni a 

program eredményeit, mert a program saját alkalmazáson belül fejleszti a gyermekeket játékos 

módon, a pedagógus személye csak a felügyelethez szükséges.  

A DIFER mérés alapján elkészült diagrammokon jól megfigyelhető a tagintézményünk 

2020/2021 tanévben elért átlagának eredményei. Kiemelt fejlesztési feladatunk, az előző 

tanévhez hasonlóan, az egyén fejlesztések mellett a 4-5 éves korosztálynál az írásmozgás 

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

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

gyermekeinknél. Sajnos a pandémia hozománya a gyermekek szociális képességeinek 

elmaradása. Sok esetben a gyermekek szociális kapcsolatai leszűkült kizárólag a közvetlen 

családra. Az eredmények alapján már most megfigyelhető ennek hatása, de az elkövetkezendő 

években ez hatványozódni fog. Ennek elkerülésé érdekében különösen nagy figyelmet 

fordítunk a gyermekek szociális kapcsolatainak fejlesztésére. 

Az 5-6-7 éves korosztály kiemelkedően jó teljesítményt ért el a mérések alapján. A 

diagrammon az is megfigyelhető, hogy saját önmagukhoz képest is mennyit fejlődtek. Az 

országos átlaghoz viszonyítva mind a 7 részképesség területhez mérten jóval magasabb 

fejlődési szintet értek el. Ezek az eredmények azt tükrözik, hogy a pedagógusok tudatosan 

tervezik az eredményekre alapozva a fejlesztéseket.  
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Novemberben minden szülő részt vett fogadóórán, mely során megkapták a gyermekük 

fejlődéséről a megfelelő tájékoztatást. A második féléves tájékoztató a májusi hónapban történt 

meg.  

A pedagógusok dokumentációja minden esetben igényes, naprakész és a szakmaiságukat 

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

megfelelő. Az ellenőrzések alkalmával figyelembe vettem a kompetenciaterületeket, ezek 

mentén értékeltem a pedagógusokat.  

A gyermekcsoportban végzett munkájuk fejlesztő hatású. A sajátos nevelési igényű 

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

többségi gyermekek számára megfelelő példát biztosítva ezáltal.  

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

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

amelyet a pedagógusainknak nyújtanak a mindennapok során.  

 

1.6. Korrekció 

 

A csoportlátogatás után történő megbeszélés alkalmával a pedagógusok reflexióval 

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

együttműködés nem csak a látogatott napokra jellemző intézményünkben, hanem a 

mindennapjainkra is. Fontosnak tartjuk a tapasztalatok megosztását, mert ezáltal sokat 
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fejlődhetünk, láthatjuk erősségeinket, az esetlegesen fejlesztendő területeinket, mely alapján 

építhetjük szakmaiságunkat.  

A belső ellenőrzési csoport által összeállított pedagógus önértékelési dokumentációjában 

található foglalkozás megfigyelési jegyzőkönyv alapján minden pedagógus értékelve lett. A 

jegyzőkönyv a személyi anyagokban megtalálható.  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

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

nevelés, fejlesztés mellet a pedagógusok feladata a gyermekek személyiségének és 

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

megismerik azt és pozitív megerősítéssel tudnak hatni rá, ezért nagyon fontos számunkra az 

egyénre szabott differenciálás a mindennapi tevékenységeink során. Integrált intézmény lévén 

ez különösen igaz a közösségfejlesztése szempontjából. A pedagógusok munkáját tükrözi a 

gyermekeink érzékenysége a másság elfogadása iránt. Kis gyermekkorban megtanulják az 

empátia, tolerancia és türelem fontosságát embertársaik iránt.  

2.1. Személyiségfejlesztés 

 

Tagintézményünkbe az újonnan belépő gyermekeknél a mozgásfejlettség megállapítására 

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

augusztus 31-ig a 4. életévüket betöltött gyermekeknél novemberben, majd az 5. életévüket 

augusztus 31-ig betöltött gyermekeknél januárban végezzük el a Difer mérést. Ez azért fontos, 

mert a gyermeki fejlődés nyomon követese önmagukhoz mérten valósul meg.  

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

16 területen egymás után nehezedő feladatokat állít a gyermekek el. Kedvelik a játékokat, de 

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

játszanak, így az infokommunikációs eszközök használatát is elsajátítják játék közben.  

A COVID- 19 járvány jelenléte miatt, sajnos a 2020/2021 tanévben nem volt lehetőség 

fakultatív-, tehetséggondozó programok szervezésére. Az őszi felmérés eredménye alapján 

négy gyermek mutatkozott valamely téren tehetségesnek. A fejlesztőpedagógus heti egy 

alkalommal tehetséggondozáson belül erősítette képességeiket.  

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

beilleszkedési-, tanulási-, magatartásbeli nehézséggel küzdő gyermekek 

személyiségfejlesztését.  

 

2.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekeink ellátása az idei tanévben az előírásoknak megfelelően 

zajlott. Intézményünkben összesen 9 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk. 
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A törvény értelmében a számított létszámnál 2 főként 5 gyermeket, 3 főként 4 gyermeket 

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

szakemberre, autizmus spektrum zavarra specializálódott gyógypedagógusra, 

fejlesztőpedagógusra, szurdopedagógusra.  

A külsős pedagógusok fejlesztései mellet az óvodapedagógusok is nagy hangsúlyt fektetnek 

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

törekszenek a legjobb tudásuk szerint nevelni, fejleszteni a gyermekeket.  

 

⮚ Logopédia: 5 óra 

⮚ TSMT/SZIT: 8 óra 

⮚ Gyógypedagógia: 8 óra 

⮚ Szurdopedagógia: 2 óra  

 

2.3. Hátránykompenzáció 

  

Tagintézményünkben a jelenlegi tanévben nem volt hátrányos helyzetű, vagy halmozottan 

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

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

évben egy alkalommal jelzéssel kellett élnünk a szolgálat irányába. Szerencsére a szülők 

nagyon együttműködőnek bizonyultak, minden segítséget, tanácsot elfogadtak tőlünk és a 

családsegítő szakemberektől. A gyermek érdekeit figyelembe véve azóta már speciális 

intézménybe jár. 

 

2.4. Óvodai pszichológus értékelése 

 

A 2020/2021 tanévben abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, a szerencsétlen vírus helyzet 

okán, hogy a pszichológus minden héten ellátogatott intézményünkbe. Az előző tanévhez 

képest minimális esetszámra csökkent a segítségkérés. Egy esetben volt huzamosabb ideig 

történő segítségadás. A családok nagyon együttműködőnek bizonyultak: megfogadták a 

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

problémák megoldására.  

A gyermekek aktuális állapotáról tájékoztattuk egymást, mind az ő óráin történtekről, mind 

pedig az óvodai csoportban való viselkedésükről. Egyéni foglalkozásra 3 gyermekünk járt. 

Szülői konzultáción 4 fő vett részt. 

 

2.5. Pedagógiai szakszolgálat  

 

Szeptembertől a pedagógiai szakszolgálat megkezdte munkáját, a tanköteles korú 

gyermekek őszi szűrése is megtörtént. A feltárt eredmények alapján megkezdték a csoportos 
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foglalkozásokat, 9 gyermek diszlexia prevenciós foglalkozáson, 12 gyermek logopédiai 

foglalkozáson vett részt. Beilleszkedési, valamint tanulási nehézséggel 3 gyermekünk küzd.   

 

2.6.   Szociális segítő  

 

Az idei nevelési évben szorosan együttműködtünk a szociális segítő munkatársunkkal. 

Feladata a gyermekek szociális hátterének felderítése és problémák esetén segítése volt. Egy 

alkalommal élnünk kellett a Gyermekjóléti szolgálat irányába jelzéssel, mely során az 

intézményünk dokumentációs munkájában segített, a szolgálatnak pedig a gyermeki 

anamnézist segítette az óvodai élet tapasztalatai alapján. A családsegítő központ irányába tett 

jelzést követően nagy segítségünkre volt, hiszen szakemberként is beszámolhatott a csoportban 

általa tapasztalt problémákról. Folyamatosan segítette a családot tanácsokkal. Konzultált 

szülőkkel problémáikról és különböző stratégiákat ajánlott fel azok leküzdésére.  

 

2.7.Közösségfejlesztés 

 

A pandémia időszakában sajnos minimálisra csökkent a közösségfejlesztő lehetőségek 

száma. A jogszabályok értelmében a szülő nem jöhettek be az óvoda épületébe, így minimálisra 

csökkent a szülők- pedagógusok közötti kapcsolat. A nyitott napok megtartásár nem volt 

lehetőségünk. 

A csoportok az óvoda épületén beül és az udvaron sem léphettek egymással kapcsolatba. 

Nagyon sajnáltuk a gyerekeket, hiszen kis létszámú óvoda lévén előfordul, hogy a 

gyermekeknek a másik csoportban járókkal is kialakul baráti kapcsolata. 

A pedagógusok közötti kontakt is minimálisra csökkent. Sajnos az általunk választott 

nevelés nélküli munkanapra, csapatépítésre se volt lehetőségünk.  

A COVID-19 vírus lecsengését követően, és az enyhítések bevezetésével kiemelt 

feladatunknak tekintjük a gyermekek szociális képességeinek fejlesztését, a szülők- 

pedagógusok, pedagógusok- pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakítása, fejlesztése.  

 

3. Eredmények 

 

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

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

reális-e az elért eredmények alapján. A vizsgálat során kapott eredmények alapján információt 

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

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

 

3.1.1. Létszámadatok   

 

Számított létszám alapján:  

2019. október 01. statisztikai létszám:    50 fő 

2020. május 31. létszám:      48 fő  

 

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

kérelmezését, ennek indoklása az év közben óvodát megkezdő gyermekek száma volt. A 

nevelési évet a megengedett 50 fővel kezdtük. Évközben folyamatosan változat az adatok, 4 

gyermekünk kiiratkozott óvodánkból, 2 gyermek évközben érkezett óvodánkba és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek létszáma is folyamatosan változott. A változások bekövetkeztével 

a statisztikai létszámunk 48 fő lett év végére.  

 

3.1.2.Beiskolázási adatok  

 

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

megváltoztak.  

Törvényi hivatkozás:  

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

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

napján kezdődik. 

Az új jogszabályok értelmében 2 gyermek esetében látta a szülő szükségesnek a kérelem 

benyújtását. Nem okozott problémát számukra a feltöltés az Oktatási Hivatal felületére. Egy 

szülő kérte a pedagógusok szakvéleményét gyermekük fejlődéséről. Az előző év tapasztalatára 

alapozva 2 gyermek esetében a beilleszkedési, tanulási magtartás nehézséggel küzdő vizsgálat 

során a vizsgálatot végző pedagógusok indokoltnak látták a további egy évig történő óvodai 

nevelését, így még egy tanévig óvodai nevelésben vehetnek részt.  

 

Tanköteles korú gyermek:  15 fő 

Iskolába ment:   11 fő  

Óvodában maradt:   4 fő 
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3.1.3.Rajzversenyek  

 

1/ A színpompás ősz kincsei – rajzpályázat – A Kurutty Oktatási és Művelődési Társaság 

OVIDRAWI rajzpályázata. Beküldési határidő: 2020.november.27. 

6 gyermek pályamunkáját küldtük be. Sajnos nem nyertünk! 

 

2/ ORFK- Országos Baleset megelőzési bizottság. „Így közlekedtek Ti” rajzpályázata 

Beküldési határidő: 2021.02.25. 

8 gyermek pályamunkáját küldtük be. Marcsó Attila megyei 8-dik helyezett lett és jutalomban 

részesült! 

 

3/Rajzos dalolás rajzpályázata „Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek?” 

Beküldési határidő: 2021.02.26. 3 gyermek pályamunkáját küldtük el. Sajnos nem nyertünk! 

 

4/ A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja 

rajzpályázata: „Vendégek a madáretetőn.” 

A pályázatok beadási határideje: 2021. március 5. 

6 gyermek pályázatát küldtük el.  Még folyamatban 

 

5/Az út a Boldogsághoz Magyarország.  „Segíteni jó, segíteni menő!” Országos pályázat 

gyerekeknek. 

A pályázatok beadási határideje: 2021.április.30. 

4 gyermek pályázatát küldtük be. Még folyamatban.  

 

6/ „A képzelet virága” Erkel Ferenc Művelődési Központ rajzpályázata 

5 gyermek pályamunkáját küldtük be. 1 gyermek második helyezést ért el: Marcsó Attila. 

 

7/ Gyulai 5.sz. Általános Iskola Lékó Ilona – „Erdei kirándulás” című rajzpályázata. 

9 gyermek pályamunkáját küldtük be. 2 gyermek kapott oklevelet: Vass Lilien Amanda és 

Novák Amanda. 

A pályázatok beadási határideje: 2021. Május.07. 

 

8/ KÖVIZIG - Víz világnapi „Számodra mit jelent a víz” pályázata 

Mindkét csoport részt vesz benne – Még folyamatban. 

A pályázatok beadási határideje: 2021. Május.06. 
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Facebook csoporton való pályázatok: /Főként szülők kezdeményezésére!/  

1/ Tündérkert – felajánlás 66 db filc állatfigura. Facebook csoportban hozzászólással 

jelentkezés. Sorsolás: 2020.szeptember. 28.  

2/ Szalay Könyvek – Útjára indult a Szalay könyvek Mikulása- Sorsolás: 2020.december.01. 

3/ Vidám manók együttes hivatalos oldal- Karácsonyi nyereményeső. 

Sorsolás: 2020.december.06. 

 

4/ Varázsmancsok - kutyás terápia – ajándék fejlesztőcsomag – Sorsolás: 2020.12.04. 

5/ Ovibolcsibolt.hu - szavazz az óvodádra – nyeremény: mini konyha a lányoknak és 4db. 

kisautó a fiúknak. Sorsolás:2020.12.09. 

6/ Kalap Jakab – Nyerj egy nádtetős madáretetőt - Sorsolás: 2021.01.17. 

 

3.1.4.Tehetséggondozó foglalkozás 

 

Pedagógiai szakszolgálat vizsgálatai alapján tagintézményünkben az idei évben négy 

gyermek vett részt tehetséggondozó foglalkozás. A Pandémia miatt külsős szakemberek általa 

irányított tehetséggondozó foglalkozások közül csak a hittoktatás volt engedélyezve. 

Hittoktatáson egy gyermek vett részt. 

 

3.1.5.Gyermekrendezvények, programok  

● Magyar Népmese napja  

● Papírgyűjtés 

● Mikulás ünnepség 

● Lucázás 

● Fenyő ünnep 

● Lélekmozgató program 

● Farsang, télkergetés 

● Nőnapi köszöntés 

● Víz világnapja 

● Autizmus világnapja 

● Húsvét 

● Föld napja 

● Méhek világnapja 

● Anyák napja 

● Egyenruhás hét 

● Gyereknap  
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A 2020/2021 nevelési évben a városi rendezvények elmaradtak. 

 

 

3.1.6.Pályázatok, együttműködések 

- Lélekmozgató óvodai-iskolai program – Magyar Para sport Napja 

- Továbbiakban pályázatot nyújtunk be Gyula Város Önkormányzata által meghirdetett 

legszebb konyhakert címért.  

- DM Együtt egymásért.  

 

3.1.7.Egyéb 

 

Óvodánkat támogató alapítvány, az Újvári Ovisokért Alapítvány egy alkalommal nyújtott 

be pályázatot. A pályázat benyújtása sikeres volt. Alapítványunk 300.000 forintot nyert óvodai 

programokra.  

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködések 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája ként a tagintézmények közti együttműködés, 

információáramlás középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, mely alappillére a 

pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A nyolc tagintézményben munkaközösségek 

működnek, mely tagintézményenként rendelkezik egy taggal.  

Az idei nevelési évben négy munkaközösség működött, tagintézményünk 4 kolleganője vett 

részt a megbeszéléseken, adta át az információt a többieknek. Ez a rendszer jól bevált, sikeresen 

működik az információ áramlása ezzel a módszerrel.  

A megbeszélések online térben történtek. A nevelőtestületi értekezleteket videochat 

segítségével tartottuk meg. A zárás során a gyermekek számára a foglalkozások online lettek 

elküldve, pár alkalommal a pedagógusok videóval kedveskedtek számukra.  

 

4.1.Kiemelt nevelési feladataink  

 

A 2020/2021 nevelési évben a Difer mérés eredménye alapján az Elemi számolási készség 

volt a kiemelt nevelési feladatunk.  

 

4.2.Szakmai találkozó 

 

A pandémia időszakának egyetlen pozitív hozománya az online továbbképzési lehetőségek. 

Tagintézményünk pedagógusai nagyon elhívatottak szakmájuk irányába, és törekszenek a 

folyamatos megújulásra. Az előző évekhez képest az idei évben volt talán a legmagasabb a 
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továbbképzéseken való részvétel. Legfőképpen a sajtos nevelési igényű gyermekek neveléséve-

, fejlesztésével foglalkozó témák keltették fel a pedagógusok érdeklődését.  

 

- KincsŐ- Nestingplay integrációt támogató ingyenes képzés. – Horváth Ildikó, Mohai 

Tiborné. 

- Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda online 

továbbképzése. – Bota Flóra Tímea 

- „A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi 

gyakorlatában.” – Mohai Tiborné, Horváth Ildikó. 

- „Családon belüli erőszak és hatásai.” – Fazekasné Balla Erika 

- „Figyelem! Zavar!” Neurológiai hátterű teljesítményzavarok. – Bota Flóra Tímea 

- „Kutya jó móka” – Bota Flóra Tímea 

- Egy csepp Figyelem Alapítvány és az Oktatási Hivatal szervezésében, Diabétesz online 

előadás. – Bota Flóra Tímea, Mohai Tiborné.  

- Oktatási Hivatal Bázisintézményi program, Fürkész Központi Óvoda, Óvodakert-

Gyermekunka. – Bota Flóra Tímea, Mohai Tiborné, Horváth Ildikó.  

- „Autizmussal élő gyermekek az óvodai csoportban” – Bota Flóra Tímea, Horváth 

Ildikó, Mohai Tiborné.  

 

5. Intézményünk külső kapcsolatai  

 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az 

óvodai élet alatt, és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek éltében. A 

kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladathoz és a szükséglethez. A 

kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező, ezért- 

lehetőségei szerint- törekszik a szakmai kapcsolatok kialakítására a Kárpát-medence magyar 

nyelvű külhoni intézményeivel.  

Kapcsolataink:  

● Család  

● Bölcsőde  

● Pedagógiai szakszolgálat intézményei  

● Közművelődési intézmények  

● Gyermekjóléti szolgálat és CSSK  

● Egészségügyi intézmények  

● Iskolák  

● Fenntartó  

● Körzeti Képviselő 

● Pedagógiai szakmai szolgáltató  

● Médiák  
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6. Pedagógiai munka feltételei  

6.1. Tárgyi feltételeink  

 

Tárgyi eszközeink bővítése folyamatos. Óvodánk tárgyi eszközeinek beszerzését a 

fenntartónak, a körzeti képviselőnknek, a szülői munkaközösségnek és az óvodánkat támogató 

alapítványnak köszönhetjük.  

Fenntartói támogatásból az idei nevelési évben beszerzésre került:  

● 2 darab levegő szűrők 

● Toner 

● 4 db szakkönyv 

● DIOO program előfizetése 

 

Körzeti képviselő által nyújtott támogatások:  

● Udvari virágok  

 

Szülők által nyújtott támogatások:  

● Karácsonyi ajándékok 

● A gyermekek mindennapi tevékenyéghez szükséges vizuális eszközök  

● Tisztasági eszközök 

 

Alapítvány által nyújtott támogatás:  

● Nyomtató patronok 

● Sizzix gép, vágó sablonok 

● JBL GO hangszórók 

● 100.000 forint értékű karácsonyi ajándékok.  

● Mozgásfejlesztő eszközök 

● Papírírószer  

● 60.000 forint értékű szakmai könyvek 

 

6.2.A óvodai nevelés objektív feltételei  

 

● az óvoda épülete, udvara, környezete, 
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● az óvoda belső berendezése, 

● az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége, 

● esztétikus környezet kialakítása. 

 

6.3.Óvodánk épülete 

 

Óvodánk otthonos, a csoportszobák tágasak, harmonikusan berendezettek, a gyermeki 

igényeknek megfelelően. Törekszünk a kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső 

környezet kialakítására. Árnyékot adó, lombos fák biztosítják a gyermekek számára a nyári 

melegben az árnyékolást. Udvari játékeszközeinket folyamatosan bővítjük.  

A tornaszoba a 2019-es felújításának köszönhetően kisebb karbantartási feladatokat 

igényelt. Az előző évi zárás során kihasználtuk a lehetőséget és a tisztasági festést is elvégeztük 

a teljes épületen belül. A belső levegőztető rendszer éves szűrőcseréje megtörtént.  

Az óvoda udvarának karbantartási munkálatai folyamatosak. Kialakításra került egy 

gyógynövényes kert, egy sziklakert, egy bogárhotel és egy konyhakert is. Terveink között 

szerepel a járda felújíttatása és az udvar újra füvesítése.  

 

6.4.Személyi feltételek  

 

Az óvodai nevelés minőségét és sikerességét alapvetően az óvoda személyi feltételei 

határozzák meg. Tagintézményünkben a teljes nyitvatartási idő alatt szakképzett 

óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekeinkkel. Személyi változás az éve elején történt, a 

Törökzugi tagintézményből cserével érkezett egy új pedagógus . Három óvodapedagógus, két 

dajka, egy tagintézmény- vezető látja el a mindennapi feladatokat intézményünkben.  

Pedagógus előmeneteli rendszer alapján:  

⮚ Pedagógus II. fokozatban 2 fő 

⮚ Pedagógus I fokozatban 2 fő  

 

6.5.Helyettesek, tagintézmény- vezetők  

 

 Az idei nevelési évben sajnos a vírus folyamatos jelenléte miatt rendszeres volt a 

pedagógusok, dajkák kiesése. Nehezen volt kivitelezhető a helyettesítés, legfőképpen abban az 

időszakban amikortól már nem zárták be a teljes csoportot, így a csoport ugyan úgy működött 

tovább. A pedagógusok esetében nem, de a dajka nénik helyettesítésére külső segítséget volt 

szükségünk igényelni.  

 Tagintézmény- vezetői helyettesítésemet Mohai Tiborné kolleganőmre bíztam, 

távollétemben ő felelős óvodánk megfelelő működéséért.  
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6.6.Óvodapedagógusok  

 

Tagintézményünkben dolgozó óvodapedagógusok nevelési filozófiájára a 

gyermekközpontúság jellemző. Két vegyes életkorú csoportból adódóan arra törekszünk, hogy 

a gyermeki személyiségekben rejlő lehetőségeket a legjobb módszerekkel segítsük. Az integrált 

intézményből adódóan a legfontosabb pedagógiai módszerünk a differenciálás. A gyermeki 

problémák súlyossága ellenére megfelelő fejlesztő környezetet biztosítunk gyermekeink 

számára. 

 Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek egészséges, érzelmileg biztonságot 

nyújtó, aktív, cselekvésre ösztönző légkörben nevelkedjenek.   

 

 

6.7.Óvodai nevelést segítők  

 

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

környezet 

megteremtése, konyhai teendők, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. A HACCP rendszert, az 

adatlapokat, a műszaknaplót, a gépkönyvet naprakészen vezették, a tisztítószert hatékonyan 

osztották be, rendelésüket mindig időben megtették.  

Az elvégzendő feladatok mellett a pedagógusok munkájába is besegítenek. Gyermekszerető, 

gondoskodó, megnyugtató személyiségükkel fontos szerepet töltenek be a gyermeki 

személyiségfejlődésben. A  szülőkkel megfelelően kommunikálnak, tisztelik egymást.  

Mindezek mellet szeretném kiemelni és megköszönni a munkájukat amelyet a 

veszélyhelyzet megléte óta tanúsítanak. Az intézmény napi többszöri fertőtlenítése mellett 

folyamatosan fertőtlenítik a használatban lévő eszközöket, a zárás alatt biztosították a 

gyermekek étel kiosztását, gondoskodnak a gyermekek megfelelő higiéniai állapotáról. 

A karbantartási munkálatokat a Gyulavári Óvoda tagintézmény vezetőjével együttműködve 

valósítjuk meg. A két tagintézményben egy közös karbantartó látja el a szükséges munkákat.  

 

 

7. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés 

 

Az Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja megfelel a jelenlegi törvényi elvárásoknak és 

koherens az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával. Tervező munkánkban a célok és 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Bajcsy- Zsilinszky úti Óvoda 

„Szorgos Méhecskék” 

 

22 
 

feladatok meghatározása összhangban van a Pedagógiai Programban, valamint a Szorgos 

méhecskék helyi arculatunkban megfogalmazott elvárásokkal. Óvodapedagógusaink a 

módszertani szabadságot megtartva a helyi pedagógiai programban meghatározott céloknak és 

feladatoknak megfelelően végezték munkájukat.  

Intézményünk folyamatosan biztosítja a gyermekek számára a tevékenységekhez szükséges 

eszközöket, időt és helyet a nyugodt kiegyensúlyozott mindennapokhoz. Pedagógusaink 

minden gyermeket egyenlő bánásmódban részesítik. A műveltségi tartalmak mellett biztosítják 

az egészséges életmódra nevelést, a mindennapos testnevelést. Tematikus terveink 

elkészítésében megfigyelhető a komplex, egymásra épülő tevékenységi formák. A 

negyedévenkénti reflexió segíti a pedagógusok munkájának értékelését és a korrekcióját. 

Pedagógiai munkánkban megfigyelhető a nemzeti identitástudat átadása gyermekeink irányába.   

 

 

8. Összegzés 

 

Második nevelési évemet kezdtem meg tagintézmény-vezetőként a Bajcsy-Zsilinszky úti 

óvodában, és ezzel együtt a másodig évet, melyet a COVID-19 vírus beárnyékolt.  

Az előző évhez hasonló óvintézkedések mellett zajlott a teljes nevelési év. Ez nem jelentett 

különösebb problémát, a gyerekek és a szülők is hozzászoktak az óvodán belüli szabályokhoz. 

Sajnálatosan óvodánk nevelőtestületéből 3 személy, segítő személyzetünkből 2 fő fertőződött 

meg, 4 esetben kellett elrendelni óvodai csoportbezárást.   

A korlátozások ellenére törekedtünk a minél változatosabb, élmények általi, cselekvés útján 

történő ismeretek elsajátítására, nevelésére, oktatására. A külső világ tevékeny megismerésének 

tervezésénél külön hangsúlyt fektettünk a jeles napokra, ünnepnapokra, és igyekeztünk óvodán 

belül megtartani, megünnepelni ezeket a napokat, hogy a gyermekekben erősödjenek nemzeti 

identitásuk, népi hagyományaik iránti tiszteletük. Mindezek ellenére rengeteg olyan 

foglalkozás maradt el, amely a gyermekek testi- és mentális fejlődése érdekében fontos lett 

volna (úszás, ovi foci, színház).   

A pedagógusok szempontjából igen jövedelmező volt a pandémia időszaka a 

továbbképzéseket illetőleg. Az online előadásoknak köszönhetően olyan képzésekbe is be 

tudtak kapcsolódni, amelyek az utazás és a munkaidő szempontjából nem lettek volna 

megoldhatók. Az előadások témája leginkább a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek  
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2020-2021. nevelési év beszámolója 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2020/2021-es nevelési év kiemelt feladatai voltak: 

 A matematikai tapasztalatok műveltségterület szakmai módszertani megújítása, a 

gyakorlati megvalósítás műveltségi szintjének megemelése.  

 A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. 

További feladatunk volt: A 2019/2020-as nevelési évben mért, összesített DIFER 

eredmények alapján  

 az elemi számolási készség, 

 a tapasztalati összefüggés-megértés fejlesztése  

Tagintézmény vezetőkre vonatkozó év végi értékelés tartalma az Intézményi önértékelés 

alapján történik: 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

 Nevelő-fejlesztő munkánk során figyelembe vettük a kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramjában szereplő 

műveltségtartalmakat, nevelési célokat, feladatokat, az intézményünk Pedagógiai 

Programjában megfogalmazott célokat és feladatokat, a Szakmai Munkaközösség 

által kollektíva által elfogadott, intézmény-vezetővel egyeztetett éves kiemelt célt és 

feladatot, a munkatervet, óvodánk arculatát, ill. a vezetői pályázatomban leírtakat. A 

munkatársi értekezleten megbeszéltek szerint éves ütemtervet készítettünk, melyet 

egymásra épülő tematikustervekre, foglalkozásokra, tevékenységtervekre (játék-és 

munkatevékenységekre) bontva terveztünk meg, s rögzítettünk az e- 



csoportnaplókban. Törekedtünk a tevékenységekben megvalósuló tanulási 

folyamatban a komplexitásra, a tevékenységi területek közötti kapcsolódási 

lehetőségek kihasználására. Figyelembe vettük az adott gyermekcsoport életkori 

sajátosságait, az eltérő képességeket, a gyermekek motiválhatóságát, előzetes 

tapasztalatait, a helyi adottságokat. Pedagógiai tevékenységeinkben olyan innovatív 

módszereket, eszközöket, szervezési formákat választottunk, melyek megfeleltek a 

gyermekek fejlettségi szintjének. A pandémia miatt 10 héten keresztül online 

anyagokat továbbítottunk a szülőknek/gyerekeknek, melyeket többnyire elvégeztettek 

a gyermekekkel, ill. a hanganyagokat meghallgattatták velük.  

 Csoportnaplóink tartalmát számítógépen rögzítjük, melynek vezetése korábban 1-2 

óvodapedagógusnak nehézséget okozott számítógépes ismeretei hiányában, de a 

gyakorlottabbak segítették írásos dokumentumaik elkészítésében, ill. önfejlesztéssel 

már maguk is előrébb haladtak a számítógép használatában. A veszélyhelyzet 

kihirdetését követően minden óvodapedagógustól elvártuk, hogy a heti terveit és az 

anyagok megtalálhatóságának linkjeit feltegye az óvodai csoportja zárt Facebook 

oldalára, ahol a szülők láthatják, és segítségükkel home officeban megvalósíttassa 

gyermekével a projektterv egyes elemeit. Kérésünkre, anonim módon, fotókon 

örökítették meg az elkészült munkákat, tevékenységeket. Örömmel láttuk, hogy a 

szülők többsége partner volt az online tanításban a veszélyhelyzet idején. Azonban 

azt tapasztaltuk, hogy ebben a második veszélyhelyzeti hullámban kevesebben 

küldtek fotókat a megvalósulásról, mely visszajelzés lett volna számunkra. 

Az intézményvezető és a fenntartó részére a Google Drive-ba töltöttük fel heti 

terveinket, s ott voltak számukra megtekinthetők folyamatos tervező munkáink.  

 Támogattam volna a továbbképzéseken való dolgozói részvételeket, azonban a 

veszélyhelyzet i időszakban érdekes módon nem éltek az online továbbképzési 

lehetőségek sokaságával az óvodapedagógusok. Magam, több ilyen online 

továbbképzésen vettem részt, ezért az általuk megkapott szakmai anyagokat 

mindenkor megosztottam belső továbbképzésként a kolléganőkkel. 

Pedagógiai asszisztensnek tanult és mára sikeres vizsgát tett Rózsáné Kéri Andrea, 

akinek a munkájára a 2020-2021-es nevelési évtől pedagógiai asszisztensként 

számítottam. 

 Óvodapedagógusaink jól felkészült, szakmáját és gyermekeket szerető, maximális 

hivatástudattal bíró szakemberek. Többnyire jellemző volt, hogy nem okozott 

nehézséget számukra a szakmai nyelvezet írásos alkalmazása, a reflexiók lényegi 

megfogalmazása a dokumentumokban. A csoportnaplókat folyamatosan 

ellenőriztem, az ellenőrzés eredményét mindenkor megbeszéltem az érintettekkel, az 

esetleges javításokat határidőre elvégezték. Ha indokoltnak láttam, felhívtam a 

figyelmet a részletesebb, tudatosabb tervező munkára, annak írásos dokumentálására, 

az éves kiemelt feladat teljesülésére, megvalósulására, a szimbólumok használatára. 



 Az intézményünkben a tagintézmény-vezetői ellenőrzési terv és az Önértékelést 

Támogató Munkacsoport éves ellenőrzési terve szerint végeztem el rendszeresen a 

csoportokban folyó pedagógiai szakmai ellenőrzést. Ebben a nevelési évben is 

minden óvodapedagógus tagintézmény-vezetői látogatása megtörtént, egyben 1 

kolléganő az Önértékelési tervben ellenőrzésre kijelölt személy is volt, ezzel minden 

óvodapedagógusnak elkészült az önértékelése, ill. fejlesztési terve. 2 

óvodapedagógus nyugdíjazása közelsége miatt felmentést kapott a látogatás alól. Az 

Önértékelési kézikönyvben megtalálható formanyomtatványok kitöltésével végeztük 

el a belső önértékelést, s az önértékelési jegyzőkönyveket, majd az önfejlesztési 

tervet feltöltöttük az OH informatikai felületére. A látogatás dokumentumait nagy 

alapossággal készítették el óvodapedagógusaink az Útmutató mintavázlatai alapján. 

 

Kijelölésre került az Oktatási Hivatal által tervezett tagintézmény-vezetői- és 

intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés is intézményünkben, azonban a 

veszélyhelyzet kihirdetését követően erre már nem kerülhetett sor, pedig mind a 

szülői-, mind pedig a kollektíva, és vezetőtársi kérdőívek realizálódtak, már csak a 

helyszíni ellenőrzés volt hátra, a már kijelölt időpontban. Nyugdíjba vonulásom miatt 

a felmentési időmet megkezdtem, ezért erre a pedagógiai szakmai ellenőrzésre már 

nem kerülhet sor. 

 A 2020/2021-es nevelési évben nem jelentkezett óvodapedagógusaink közül senki 

Pedagógus minősítési eljárásra, hiszen sem korban, sem fokozatban nem volt érdekelt 

egyikőjük sem. 

Ketten a Ped.2. minősítési célfokozat eléréséért minősültek tavaly, így 2021. 01.01-

től már a pedagógus előmeneteli rendszerben a magasabb fizetési kategóriában 

folytathatta szakmai munkáját.  

1 óvodapedagógus az innovátori mester pedagógus a rövid távú programja szerint 

halad a teljes 5 éves programja megvalósítása érdekében. Szakértői tevékenységem 

és támogató attitűdöm miatt – úgy gondolom-, nagyban elő tudtam segíteni a 

minősítésekre való önkéntes jelentkezést, s azok sikeres megvalósítását. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 Alapvető feladatunknak tekintjük a kommunikáció és együttműködési képességek 

fejlesztését, ezért tevékenységeinkkel, drámapedagógiai- és közösségfejlesztő 

játékainkkal próbáltuk elősegíteni a gyermekek személyiségének optimális fejlődését. 

Tervezett közösségfejlesztő játékainkat a csoportnaplóban rögzítettük. Sajnos a 

veszélyhelyzet hosszan tartó ideje miatt a szokásos programjaink sokasága elmaradt, 

hiszen a gyermekcsoportok is csak egymástól jól elkülönülve működhettek, amikor 

már végre kinyithattuk az óvodánk kapuját a gyermekek és a szülők előtt. Egyéni 



éves fejlesztési tervet készítettünk a hatékony fejlesztés érdekében. A gyermekek 

egyéni fejlesztését online módon valósítottuk meg az egyéni tervek alapján, havi 

lebontásban, s a szoros együttműködés reményében kértük a szülők segítségét a 

megvalósuláshoz. A gyermekek fejlesztéséhez a Pedagógiai Szakszolgálat speciális 

szakembereinek segítségét vettük igénybe, akik folyamatosan küldték online módon 

az egyéni fejlesztési anyagokat a szülőknek email formájában. Amíg lehetőségünk 

volt rá, konzultáltunk az adott gyermek képességeinek változásáról, s a szükséges 

közös teendőkről, a fejlesztendő területekről, 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 

o tehetséggondozás 

 Az egyes gyermek fejlődését önmagához mérten szemléltük, azonban mindenkitől 

elvártuk a feladat megoldásban a kitartást, a felelősség vállalást tetteiért. 

 Sajnos a fakultációs programjaink elmaradtak a pandémia miatt. 

 Közösségformáló tevékenységeket is szerveztünk, - melyre minimális gyakorisággal 

kerülhetett sor-, miközben az egyéni képességek is kibontakozhattak, fejlődhetett a 

gyermekek önértékelése, mások elfogadása iránti érzékenysége. 

 Sok-sok egyénre szabott dicsérettel, buzdítással igyekeztünk a mindennapokban 

erősíteni a gyermekek önbizalmát. Szeretetteljes, elfogadó attitűddel fordultunk az 

egyes gyermek felé, s személyiségének megismerése után segítettük őt a csoportba 

beilleszkedni, esetleges hátrányait leküzdeni, ill. bátorítani. 

 

Közösségfejlesztő eseményeink voltak az elmúlt évben: 

Rendezvényeink sajnos a veszélyhelyzetre való tekintettel, hosszú ideig szüneteltek, csak zárt 

formában, távolságtartás mellett tudtunk megvalósítani néhányat e nevelési évben. 

 

 Autó mentes nap – óvodai rendezvény 

 Béke Sugárúti óvodássá avató ünnepség 

 Magyar népmese napja 

 A Szív világnapja méltó megünneplése/ Szív –kincsesláda Program, mint egyedi 

arculati elem megvalósítása orvosok bevonásával 

 Egészség nevelési napok 

 „Lucázás” az óvodában 

 adventi gyertya gyújtó ünnepség 

 Mikulás ünnepség  



 Karácsony az óvodában 

 Farsang, kisze-báb égetés  

Korábbi években nagyon jól sikerült nyílt napokkal segítettük a beiratkozni vágyók döntését, 

hogy óvodánkat válasszák, azonban ezek a rendezvényeink is elmaradtak. Azonban jó 

hírnevünk megmaradt, a beiratkozó gyermekek száma minimálisan csökkent ebben az évben, 

mely szerintem a demográfiai völgynek köszönhető. 

Online történt eseményeink voltak:  

 anyák napja az otthonokban 

 az óvodai beiratkozás 

Újra kinyitottak az óvodák, távolságtartás mellett, a higiéniai szabályok betartása 

mellett meg tudjuk tartani, ill. online beiratkozás is zajlott párhuzamosan 

 az óvodai belső ballagást 

 az óvodai ballagást/ évzáró műsorok előadását már sikerül megrendeznünk a szülők 

jelenlétével, távolságtartás és higiéniai szabályok betartása mellett 

 a szokásos Gyermeknapi családi napot /Óvodai alapítványi rendezvényt még nem 

tudtuk megrendezni, a gyermekeket külső helyszíni gyermeknappal leptük meg. 

Dolgozói közösséget fejlesztő programjaink rendre elmaradtak: 

 Az őszi- és a tavaszi nevelési nap sajnálatos módon az ismert okok miatt elmaradt, 

online formában lettek megosztva a szakmai anyagok 

Elmaradt a pandémiás helyzet miatt:  

  Nyugdíjasainknak szervezett karácsonyi ünnepsége, amelyet reméljük a következő 

nevelési évben már az átoltottság miatt is megrendezhetünk újra 

 A nevelés nélküli munkanap, melyet csapatépítésre fordíthattunk volna 

 

3.Eredményeink 

 

Évente 2 alkalommal mérünk a DIFER mérőeszközzel, s a kapott eredmény mindkét 

esetben értékelésre kerül és az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása 

érdekében a mérési eredmények alapján szükség szerint a gyermekek részére egyéni, 

vagy csoportos fejlesztési terv készül. 

  



DIFER összesítés 2020-2021. Béke Sugárúti Óvoda az 5-6-7 évesek körében: 
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38% 

(1 

gyermek) 
100% 100% 50% 88% 63% 59% 71% 

Őzike 

Csoport 
60% 98% 98% 69% 92% 89% 81% 84% 

Mókus 

csoport 
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Cica 

csoport 
62% 97% 92% 82% 83% 80% 75% 82% 

Óvodai 

átlagok 

összesítés

: 

51% 97% 95% 69% 86% 77% 70% 78% 

 

További eredményeink: 

 

 Folyamatosan használtuk a kollektívánk által is hozzáadott értékű,- intézményi szinten 

elkészített,- a szakmai munkaközösség által javasolt, írás-mozgás koordináció 

fejlesztésére szolgáló DIFER játékgyűjteményt, majd a Matematikai játékgyűjteményt, 

valamint a Fenntartható fejlődés elősegítése érdekében összeállított segédanyagokat. 

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

igényességnek köszönhetően a gyermeki tevékenységekben visszatükröződtek, sok-

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

Óvodánkban innovációként kialakítottunk egy „Büszkeségeink” híradó faliújságot, 

ahol minden érdemeinket igyekszünk megmutatni az óvodánk szülői közösségének 

emléklapok, fotók, újságcikkek formájában. Jelenleg online formában értesítettük a 

szülőket a rajzpályázatokon elért eredményeinkről, ill. az óvodánk Facebook oldalán 

is tájékoztatjuk a szülőket. 

 Óvodánk törekszik a jó partneri kapcsolatok kiépítésére, fenntartására. Ennek egyik 

eredménye a kiváló együttműködés a város Önkormányzatával, valamint Kónya 

István alpolgármesterrel, óvodánk körzeti képviselőjével, aki az évek során 



folyamatosan nyomon követte és segítette munkánkat. Ebben az évben is 

virágadományokkal járult hozzá óvodai környezetünk szebbé tételéhez.  

 Eredményként tekintek az óvodánkban minősülő 3 kolléganő pedagógus 2 célfokozat 

sikeres minősítési eljárására, valamint 1 kolléganő mester célfokozatának sikeres 

elérésére, mely további szakmai elismerés is egyben számukra és számunkra egyaránt. 

 Eredmény az óvodapedagógusok ellenőrző, önellenőrző, értékelő, önértékelő 

képességének fejlődése. 

 Nagy hangsúlyt fektettünk a 9 pedagóguskompetencia és az azokban megjelenő 

indikátorok megismerésére, elmélyítésére, s a szakmai dokumentumainkban való 

megjelenítésére, s a reflexiók nem leíró jellegű megfogalmazására. A reflexió 

pedagógiai munkánk önellenőrzési eszköze.  

 A 2020-2021-es évben befolyt szülői anyagi felajánlásokból udvari kerti padokat 

vásároltunk.  

 Karácsonyi ajándékokat vásároltunk 120000-120000 Ft értékben a csoportoknak az 

SzJA 1%-ából. 

 Ebben az évben is 60-70000 Ft támogatást nyújtott a Kéz a kézben Gyermekeinkért 

Óvodai Alapítványunk az induló kiscsoportosok csoportszobájának esztétikus 

kialakításához. Szülői felajánlásból és megvalósításból frissülhetett fel az Őzike 

csoport falfelülete az újra festés által. 

 A „Kéz a kézben Gyermekeinkért” Óvodai Alapítvány anyagi támogatásával számos 

fejlesztőjátékkal, mese- és szakkönyvvel, tárgyi eszközökkel (szőnyegek, kosarak, 

viaszos vásznak, törölközők, bútorok felújítása, irodaszerek, elhasználódott eszközök 

pótlása, csoportonként játékeszközök) gazdagodtunk. Alapítványunk NEA UN 19 

összevont működési és szakmai nyertes pályázatával 500000 Ft összeggel támogatta 

óvodánk Egészség nevelési programjait és eszköz szükségleteit, működési költségeit. 

Szakmai könyvek megvásárlásával segítette az óvodapedagógusokat az új módszerek 

megismerésében, adaptálásában. Pl. Hetedhét tervezés és annak sorozatai szakmai 

könyvekkel, CD hanganyagokkal tudtuk gyermekeinknek megmutatni nemzeti 

értékeinket és azok tiszteletére nevelni őket. 

Alapítványunk NEAO-KP-1-2021/10-000314.kategória kódú szakmai programok és 

működést támogató nyertes pályázatával 1000000 Ft-ot nyert 2021-ben, mely 

megvalósítására sajnos a veszélyhelyzet miatt nem volt módunk. A programok 

megvalósítására a 2021/2022-es nevelési évben kell sort keríteni. 

 Jó partneri kapcsolatot tartottunk fenn a korábbi években a médiákkal, az éves 

kiemelt eseményeinkről folyamatosan tudósítottak, így jó hírnevünket tovább 

erősbítettük a szülők és hozzátartozóik, valamint az óvodánk iránt érdeklődő szülők 

körében.  

 Eredményként tekintünk az óvodánkba beiratkozott új gyermekek létszámára is. 

 Aktív résztvevői voltunk városunkban az óvodáskorúaknak kiírt rajzpályázatoknak. 

Egyénenként sok-sok apró ajándéknak örülhettek a pályázatban résztvevő 



gyermekek, elismeréseket nyertek intézményünknek a vizualitásban tehetséges 

gyermekeink. 

 Értékként tekintek az évről-évre elért eredményeinkre a Virágos Magyarország/ 

Virágos intézmények ill. Konyhakertek meghirdetett pályázataira, melyekre pályázva 

már nyertünk 6., 3, 2. helyezést a Virágos intézmények kategóriában, valamint tavaly 

1. helyezést a Konyhakertek kategóriában. Ezek díjazottak voltak, s így a tavasszal 

összesen 25000 Ft értékben vásárolhattunk növényeket az udvarunk, épületünk 

szebbé tételéhez. 

 Értékként tekintek elődeim által kialakított „Érzékelő ösvény”-re, a „Közlekedési 

játszópark” kialakítására, azok állapotának fenntartására. 

 Értékesnek vélem az arculataink megtartásához vásárolt kerékpárokra, futóbiciklikre, 

rollerekre, minibuszokra, mobil közlekedési táblákra, hangtálakra, 

gyümölcscentrifugára, az udvari gyümölcsaszalóra. 

 Értékesnek tartom kollektívánk mindig összetartó erejét, munkához való 

hozzáállását, empátiáját, toleranciáját, szakmailag magas színvonalát. 

 Értékként tekintek a karbantartónk által készített, szülői felajánlású raklapokból 

elkészült 5db magaságyásra, melyekbe a csoportok gyermekei az 

óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel veteményeztek, palántáztak. Ezzel is segíteni 

kívántuk a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök kialakulását, kihasználtuk a 

fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. Szülői támogatásokkal kaptunk 

palántákat, növényeket, melyeket a Föld napja alkalmából elültettünk. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

 Intézményünkben a kommunikáció jellemző formái, eszközei: 

 személyes  

 papíralapú 

 értekezlet 

 telefon 

 email  

 A veszélyhelyzet kihirdetése óta újabb kommunikációs eszközeinkké vált a 

Messenger, a videóchet, hangchet 

 a Facebook zárt csoportok 

 Az elmúlt nevelési évben 1 pedagógiai asszisztensünk vált óvodapedagógussá, 1 

pedagógiai munkát segítő kolléganő érkezett vissza GyED-ről a kollektívánkba, ill. 1 

dajka néni vált pedagógiai asszisztenssé -, akiket a „régi kolléganők” szívesen 

fogadtak, konfliktusmentes, családias, egymást segítő és tisztelő csapat vagyunk. 

Szeretünk együtt dolgozni az óvodánkba járó gyermekek személyiségének 



fejlesztése, az óvodai környezet esztétikájának kialakítása, a közös programok, az 

óvoda jó hírnevének fenntartása, jobbítása érdekében. 

  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 folytattuk a már 

bevált szokást, miszerint az emailen kapott információk, a kinyomtatott anyagok 

olvasását a mellé tűzött lapon a dolgozók aláírásukkal igazolják. Bizonyos 

információkat, elolvasandó dokumentumokat emailen továbbítok a kollektíva 

részére, ill. a reagálást is írásban és szóban is kérem vissza jelezni. 2020.03.18. óta a 

vezetőségtől kapott azonnali információkat a Messenger, vagy a videóchet 

segítségével bonyolítottam le. 

 Egész évre meghatároztuk és arányosan elosztottuk személyre szabottan a feladatokat 

a kollektíván belül, melyet maradéktalanul elvégeztek a reszortfelelősök. Próbáltam a 

feladatok végzése során az egyenlő terhelést szem előtt tartani. 

 Intézményünk is delegált óvodapedagógusokat a Gyula Város Egyesített Óvodáján 

belül működő szakmai munkaközösség-, az innovációs-, a DIFER-, valamint a BECS 

teambe, ahol megfelelő alapossággal, elhivatottsággal végezték feladatukat. Két team 

vezetője is a szakmailag kiválóan felkészült óvodapedagógusaink közül került ki az 

óvodánk kollektívájából. 

 Szakmai munkaközösség vezetője: Szilágyi Ferencné 

 Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervező munkaközösség vezetője: Bajóné 

Aradszky Anett, 

 A megbeszéléseken rendszeresen kifejtették szakmai álláspontjukat, segítve ezzel az 

adott team munkáját. Lehetőséget, teret biztosítottam az egyes team tagoknak az 

információk továbbadására, az aktuális feladatok konkretizálására, melyeket közösen 

oldottuk meg. 

 Óvodapedagógusaink, a pedagógiai asszisztens, s a pedagógiai  munkát segítő  dajka 

nénik és a karbantartó kommunikációja megfelelő hangvételű volt minden belső és 

külső partnerrel. 

 

 Vezetői értekezletek: 

 

 Korábban 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. 

 Ebben a nevelési évben sajnos a jelenléti vezetői értekezletek megtartására nem 

kerülhetett sor, s az intézmény-vezetői tájékoztatások is ritkábban fordultak elő. A 



vezetői értekezletek, ritkán, videochet formájában, ill. szükség esetén Messenger zárt 

csoportban történt meg. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Pedagógiai Programunk tartalmazza az általános külső partnereink meghatározását, az 

arculatunk működtetéséhez az alábbi sajátos kapcsolatokkal rendelkezünk:  

 

 Megyei Baleset Megelőzési Bizottság 

 Városi Baleset Megelőzési Bizottság 

 Gyulai Rendőrkapitányság 

 MÁV 

 Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 Békéscsabai repülőtér 

 Gyulai Mentőállomás 

 Gyulai Tűzoltó Parancsnokság 

 Egészségfejlesztési Iroda 

 Vöröskereszt 

 ÁNTSZ 

 Védőnői hálózat 

 Pándy Kálmán Megyei Központi Kórház  

 Szent István Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara – Gyula 

 Pedagógiai Szakszolgálat  

 Gyulai Hírlap, Gyula Televízió 

 Magyar Labdarúgó Szövetség 

 Várfürdő 

 

Egyéb partnereink voltak: 

 OLIFU Kft- Villányi Tivadar ügyvezető 

 Fakopáncs Játékgyártó Kft 

 Polly Ball Kft. 

 Haász Kft 

 Kórház/Dr. Soós István háziorvos 

 Implom József Általános Iskola  

 5.sz. Általános Iskola és Sportiskola 

 Katolikus és Református Egyház 

 Prohászka  Zsolt Sportcsarnok 

 SINOSZ 



 Boldog Otthon Alapítvány 

 Kacagó Bábszínház 

 Kepenyes Pál zenetanár 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

a. Humán erőforrás: 

 

óvodai 

csoportok 

száma 

napi 

nyitva 

tartás 

Alapító okirat 

szerinti max. 

gyermeklétszám 

óvodai 

nevelésben 

résztvevő 

összes fő 

SNI 

gyermek 

csoport 

átlag 

létszám 

férőhely 

kihasználtság 

5 11óra 125 106-114 1 21,8 87,2 % 

 

A gyermeklétszám mutatói az előző nevelési év folyamán 

 

Csoport 2021.május 31-én 

Tényleges létszám 

Őzike 20 

Cica 22 

Nyuszi 20 

Mókus 23 

Micimackó 21 

összesen 106 

 

Igazolatlan hiányzás nem volt, ill. több szülő élt az intézmény-vezetői engedély kérésével, 

hogy gyermekét 2021. 05.23-ig otthon tarthassa egészségügyi okokra hivatkozva. 

 

Beiskolázási adatok 2021. 

Sorszám Csoport neve létszám 

adatok 

Iskolaköteles Iskolába 

megy 

Felmentett 

gyermek 

Maradó 

gyermekek 

száma 

1. Nyuszi 20 0 0 0 20 

2. Micimackó 21 0 0 0 21 

3. Őzike 20 2 2 0 18 

4. Cica 22 22 22 0  0 

5. Mókus 23 14 9 5 14 

összes:  106 38 33 5 73 

 



Óvodapedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 

létszámának alakulása 2021. május 

 

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: 

5 fő 

Minősítési eljárás : Ped.II. fokozatot 

elérte: 

3 fő 

 

Mester fokozatú, szakértő: 

Innovátori mester minősítésű  

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 2020/2021-ben: 

 

Közvetlenül érintettek köre 

Önértékelés az intézmény éves önértékelési 

terve szerint 

1 fő 

Vezetői pedagógiai szakmai ellenőrzés 1 fő (veszélyhelyzet miatt 

elmaradt) 

Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés 1 fő (veszélyhelyzet miatt 

elmaradt) 

 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak 

 A dajkák többsége régóta együtt dolgozik, összeszokott közösséget alkotnak, befogadóak 

voltak az új, ill. a GyED-ről visszatért dajkával szemben.  

Jelen vannak minden esetben az óvodapedagógusok segítőjeként, amikor igény mutatkozik a 

jelenlétükre. Az óvoda eseményeiben aktívan részt vesznek. Példamutató munkát végeztek a 

veszélyhelyzet kihirdetését követően is az óvoda teljes fertőtlenítő takarítása során, s a 

folyamatos fertőtlenítő tevékenységekben, a gyermekek bejárati ajtóban, szülőktől történő 

átvételében, ill. átadásában. Ez egész veszélyhelyzeti időszak alatt fokozott feladatot rótt a 

dajka nénikre, a pedagógiai asszisztensre. 



Rugalmas munkaszervezéssel és rövid ideig tartó helyettesítéssel oldottuk meg az esetlegesen  

táppénzen lévő dajka nénik, óvodapedagógusok hiányát, mely legfőképpen a Covid 

időszakban való dolgozói hiányzások, táppénzes időszakok miatt, csoportbezárások miatt 

adódott. 

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 videóképek követése a gólyák 

életéről, zenei anyagok, fenntartható fejlődés témában elérhető anyagok, stb. Emellett sok 

mozgásfejlesztő, értelem fejlesztő játékkal rendelkezünk, s óvodapedagógusaink is számos 

saját készítésű eszközzel motiválják a gyermekeket, fejlesztik gondolkodási képességeiket. 

Rendelkezünk gyümölcsaszalóval, kis „meteorológiai állomással” az Érzékek kertjében  

További fejlesztésre, karbantartásokra lenne szükség a következő területeken: 

 

Óvoda épületben: 

 Első főbejárat fölé egy előtető szükséges (télen rendkívül balesetveszélyes, csúszós) 

 Hófogó cserepek elhelyezése, minimum a bejárat és az udvar felől. 

 Az összes radiátor szelep cseréje termosztatikus szelepre. 

 Akadálymentesítés kialakítása (babakocsi feltolásához, esetleg rokkant kocsival 

közlekedéshez) 

  

Konyha: 

  bejárati ajtó és ablak cseréje (rendkívül rosszul szigeteltek) 
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Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Ewoldt Elíz Óvoda 

Gyula – 5700, Pálffy u. 5.  

: 66/642 - 532  

ewoldtelizovi@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          

  

Ewoldt Elíz Óvoda 2020-2021-es 

nevelési év beszámolója. 

 

               "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt 

hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban gyermekünk 

otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék."  

                                                                                                          Varga Domokos 

 

           Készítette:  

                                                                                       Petrovszki Eszter 

                                                                                       Tagintézmény-vezető 

  

 

 

 

 

 

 

2021. 
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A beszámoló elkészítésénél figyelembe vettem az óvoda működését meghatározó 

dokumentumokat. A gyakorlati nevelő munkánkat a vezetői program stratégiai terve szerint 

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

szabályozó előírások, aminek betartása a törvényességet biztosították. Operatív 

tevékenységünk ezzel összhangban, a munkatervben majd a csoportnaplóban került 

lebontásra. A cél, feladat, megvalósulása a beszámolókban, értékelésekben követhető. 

Az oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési Kézikönyv 4.3.3.1 szempontjai és elvárásai 

alapján készítettem el a beszámolót.  

Területei: 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. Megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés 

Ebben a nevelési évben is alkalmazkodnunk kellett egy rendkívüli helyzethez, amit a 

koronavírus-betegséggel összefüggő kormányrendelet szabályozott. Az óvodákban rendkívüli 

szünetet rendeltek el az óvoda ügyeleti jelleggel működött (111/2021. (III. 6.) Korm. 

Rendelet) 2021.03.09-tól. - 2021.04.19-ig digitális munkarend szerint dolgoztunk. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tervezés:    

A stratégiai és operatív tervek koherens kialakítását, jogszerű működését az intézményvezető 

irányítja a nevelőtestület bevonásával. Tagintézmény-vezetőként feladatom volt a vezetői 

programban és munkatervben leírt arculati programok tervezése. Az éves tervezésnél 

figyelembe vettem az előző évi értékelést. Az óvodapedagógusok a nevelési tervet a 

pedagógiai program alapján készítették el. A konkrét feladatokat a munkaterv szerint 

ismertettem a dolgozókkal, ami szintén a tervezésben is megjelent. Tervezésünket a szakmai 

munkaközösség vezető is koordinálja, ellenőrzi. 

Az intézményi éves munkatervben meghatározott nevelési feladatokkal összhangban a 

munkaközösségek elkészítették saját munkatervüket, így a tervezésben beépítettük az aktuális 

feladatokat. 

Az Ewoldt Elíz Óvoda az egységes Pedagógiai Program feladataival összhangba tervezi 

pedagógiai munkáját ugyanakkor az óvoda arculatára jellemző operatív tervvel is rendelkezik, 

amiben megjelennek a sajátos tevékenységek, szervezési feladatok. A pedagógiai munkánk 

során figyelembe vesszük a munkaterv mellett az SZMSZ, a Házirend az Alapító Okirat 

szabályozó dokumentumok tartalmát is. 
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A nevelési év tervezésnél a legfontosabb dokumentum a csoportnapló, amely adatokat, 

tényeket, terveket, feladatokat, célokat tartalmaz, ami az óvodapedagógusok számára nagyon 

fontos információ a csoport harmonikus fejlesztéséhez, óvodai életük megszervezéséhez a 

rugalmas napirend kialakításához. 

A tevékenységek tervezése során a pedagógusok tudatosan építettek a tervezés 

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

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

módszerekre.  

Az intézmény stratégiai dokumentumának, programjának megfelelően a pedagógia 

munkát időszakokra tagolva: éves tevékenységi terv, nevelő-fejlesztő féléves tervek, ill. helyi 

sajátosság szerint készített projekt tervekre, tematikus tervre, tevékenységekre bontva (külső 

világ tevékeny megismerése – matematikai tapasztalatok; verselés-mesélés; ének zene énekes 

játék gyermektánc; rajzolás festésmintázás kézi munka; játék munka jellegű tevékenységek) 

terveztük meg.  

Az operatív tervünk- éves tevékenységi tervünk, éves nevelési tervünk, heti tematikus 

tervünk- összhangban van a pedagógiai programmal a nevelőtestület által elfogadott 

munkatervvel és a munkaközösség éves tervével. A célok sikeres megvalósításáról a 

tagintézmény-vezetői havi beszámolókban, a csoportnaplók értékeléseiben, reflexiókban 

olvashatók. A kiemelt nevelési feladat megjelenik a tevékenységek tartalmában, a 

munkatervben nyomon követhető. Kiemelt nevelési feladataink voltak a munkatervből idézve: 

„1:- A külső világ tevékeny megismerésén belül, a matematikai tapasztalatok, műveltség 

terület szakmai módszertani megújítása. A gyakorlati megvalósítás minőségi szintjének 

emelése. 

2:- A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. 

Indoklás: 

1. A DIFER mérések kapcsán az intézményenként rendelkezésére álló és az összesített 

(Egyesített Óvoda) mért eredmények alapján, az írásmozgás koordináció mellett a másik 

elmaradást mutató terület az elemi számolási készség. 

2. Mai világunkban nem járhatunk csukott szemmel a fenntarthatóság vonatkozásában. A 

természeti környezet védelme, a biodiverzitás megőrzése kiemelten fontosnak kell, hogy, 

legyen. Mindenkinek a saját környezetében, saját életében, életszemléletében, fogyasztói 

kultúrájában, energia felhasználásában kell megtennie azokat a lépéseket, amelyek 

összességében hozhatják az elvárt eredményt. Óvodapedagógusként, pontosan látjuk a 

pedagógus szerepét, felelősségét a „modellek” átadásában. Ezért feladatunk a fenntartható 

fejlődéshez tartozó magatartás és viselkedés minták, korai életszakaszban történő kialakítása, 

életformává válás segítése, a környezete és az egyén szoros kapcsolatának felismertetése, az 

élettér megőrzését segítő életmód szokásainak minden napossá válása. Gyermekek révén 

bízunk benne, hogy családtagjaikat is be- tudjuk kapcsolni a fenntartható fejlődésre „nevelés” 

folyamatába. 
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A március elejétől bevezetett távoktatás miatt tervező munkánk az online, tervezéssel bővült 

április közepéig. A nyári tervezésünket témahetek szerint készítettük el. 

További feladataink voltak a DIFER mérések eredményei az írásmozgás koordináció a 

tapasztalati következtetés fejlesztése.” 

 

1.2. Megvalósítás: 

A pedagógiai folyamat megvalósításakor koncentráltunk, az elméleti tudásunkra és a 

gyakorlati munkánkra. A DIFER eredmények és Goodenough emberrajz a gyermekek 

megismerését segítették, amivel a fejlesztés hatékonyabb lett. 

Az óvoda pedagógiai programjának megvalósítására, a gyermeki személyiség fejlesztésére, 

kibontakoztatására törekedtünk, fontos volt a gyermekek magas színvonalú szeretetteljes 

nevelése. Az óvodapedagógusok személyiségükkel példamutatásukkal támogatták a tanulási, 

nevelési folyamatot. A tervekben a gyermeki kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

célkitűzések, feladatok a gyermekek életkori sajátosságaira épülve jelennek meg. A két 

óvodapedagógus tudatos, átgondolt, konkrét értékeléseket készített, az elért eredmények 

tükrében.  

Kiemelt figyelmet kapott az egyéni sajátosságra és a csoportközösség jellemzőire tervezett 

differenciált feladatirányítás. Változatos tevékenységekkel felkeltettük a gyermekek 

kíváncsiságát, érdeklődését. A foglakozások tartalmi megjelenítése, tevékenységi tervek az 

ismeretek, készségek, képességek, magatartásformák, fejlesztési folyamatát támogatták. 

Az előző évi beszámolók megállapításaiból kiindulva terveztük meg az aktuálisan 

elkövetkezendő nevelési feladatokat. Az éves beszámolókban, reflexiókban, vizsgált 

intézményi önértékelés szempontjai, a pedagógiai munkánk fejlesztését a hiányosságok 

feltárást szolgálja. 

Éves munkaterv megvalósítása: 

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

volt a DIFER fejlesztő játékok gyűjteménye. A DIFER -rel a gyerekek különböző képességét 

mértük: 

- írás-mozgás fejlettségét, amely az íráskészség elsajátításának előfeltétele 

- beszédhanghallást, amelynek fejlettsége az olvasási készséget határozza meg 

- relációszókincs fejlettségét, amely a nyelvi információk vételéhez szükséges 

- elemi számolási készséget, amely a matematikai tanuláshoz elengedhetetlen 

- tapasztalati következtetést  

- tapasztalati összefüggés-kezelést, mely a tanulás feltétele 

- szociális készségeket, mely a beilleszkedéshez, együttéléshez szükséges. 

 

1.3. Ellenőrzés: 

A pedagógusok önértékelésére, 2021 márcuis 11-re 1 fő Kozma Zita lett kijelölve. A belső 

ellenőrzések célja volt a dolgozó pedagógiai munkájának ellenőrzése. Tagintézmény-vezetői 

látogatáskor a DIFER játékok gyakorlati alkalmazása és a fenntarthatóságra nevelés volt a 
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látogatásom célja. A dolgozót a 7. sz. kérdőív szerint értékeltem. BECS munkaterve szerinti 

látogatás 2021.03.05-ére módosult a Covid óvintézkedések miatt. Az értékelőlap szerint 

teljesítménye 98% lett. Az Ewoldt Elíz óvodában 2021-ig 4 főnek van az OH felületére 

feltöltve az önértékelése.  

Az Ewoldt Elíz óvodapedagógusainak önfejlesztési terveiből az erősségeket és 

fejlesztendő területeket határoztam meg. Ezek a következők. 

1. Módszertani felkészültsége magas színvonalú. A témához való tartalomválasztás tudatos. 

Színes, változatos, a gyermekcsoport sajátosságaihoz igazodó, a pedagógiai céloknak 

megfelelő módszereket alkalmaz. 

2. Az életkori sajátosságoknak megfelelően törekszik az igényes nyelvhasználatra. Elősegíti 

és támogatja a gyermekek egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. Pozitív 

mintát mutat a gyermekeknek. Empatikus, határozott, következetes, szuggesztív magatartás 

jellemzi a gyermekek között. A tevékenységeit reálisan, pedagógiai szakterminológiával 

alátámasztva értékeli. A tevékenységek eredményességét a gyermekek produktumai alapján 

értékeli. 

3. Kommunikációs készsége, együttműködése elvárásoknak megfelelő. 

4. A gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, többi gyermekkel együtt 

történő sikeres neveléséhez, tanításához, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültséggel bír. 

5. Figyel az egyéni szükségletekre, differenciál az életkori sajátosságok figyelembe vétele 

alapján. A nevelést és az oktatást egységben szemléli. Mindenkinek az egyéni képességeihez 

mérten próbál játéktevékenységet, kezdeményezéseket felkínálni. Külön figyel arra, hogy az 

introvertált, félénkebb gyermekek is aktívan bekapcsolódjanak a közösség életébe. 

6. A gyermekek érdeklődés felkeltésére saját készítésű eszközöket, változatos módszereket 

használ. 

7. A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezet tudatos magatartás kialakítása, 

megalapozása a célunk. Az óvodánk minden dolgozója közvetíti a környezettudatos 

magatartást, pozitív mintát nyújt a gyermekeknek. A tevékenységeink megvalósításakor 

újrahasznosított anyagokból is készítünk eszközöket. Ösztönözzük, támogatjuk a gyerekek 

élményszerű tapasztalatszerzését, amelyek elősegítik a környezetre figyelő magatartásforma 

megalapozását. A gyermekeknek Erdei iskola kirándulást szervezünk, megismertetve a 

természeti értékeinket. Építünk a nyitottságukra és fogékonyságukra, hogy a természet 

szeretet maradandó értékként beépüljön személyiségükbe. Megemlékezünk a 

környezetvédelmi jeles napokról. Az egészséges táplálkozás népszerűsítésére Vitamin napot 

szervezünk. 

 

Fejlesztendő területek  

- Korszerű IKT eszközök, programok alkalmazása a pedagógiai munkában. 

- Továbbképzések kihasználása. 
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Ewoldt Elíz óvoda általános ellenőrzési terv területei voltak: 

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

Pedagógiai munka- kiemelt nevelési feladat megvalósulása zöld lábnyom jelölése a 

fenntarthatósági témaheteknél, feladatoknál. 

Matematikai képességek fejlesztése. 

Karbantartói munka – udvar tisztasága, udvari j játékok karbantartása 

Dajkai munka ellenőrzése- óvoda tisztasága, gyermekek gondozása,   

HACCP dokumentálása  

Baleset megelőzési intézkedések napi gyakorisággal. 

 

Ellenőrzés tapasztalatai: 

Eszközként a pedagógus önértékelés dokumentumait használtam az ellenőrzéskor, módszer 

volt a megfigyelés, dokumentumelemzés, értékelés, gyermeki produktumok, bejegyzések a 

csoportnaplóban. 

A szükséges dokumentációk, tervek (csoportprofil, tematikus terv, tevékenységi terv, 

reflexiók) határidőre elkészültek. A tervek szakmailag tudatosan átgondoltak logikusan 

felépítettek voltak. 

A szakmai látogatásom pozitív tapasztalatainak összegzése adott képet arról, hogy az óvónő a 

pedagógus kompetenciák birtokában irányítja a gyerekek fejlesztését. Az írásos dokumentáció 

ebben az évben már könnyebb feladatot jelentett az óvónőknek a korábbi évekhez képest. Az 

elektronikus naplót mindenki naprakészen kitöltötte, a DIFER fejlesztéseket a tervek 

tartalmazták. A szakmai munkaközösség a csoportnapló tartalmi és formai ellenőrzésére 

szempontsort állított össze, így áttekinthető volt az ellenőrzés. A formai értékelést Deákné 

Kovács Andrea végezte. A szakmai munkaközösség részére jegyzőkönyvet készítettünk. 

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 a 

DIFER játékgyűjteményből. 

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

mozgás képesség terület még ebben az évben is figyelmet kapott. A gyerekek örömmel 

végezték az egyénre szabott feladatokat. Kedvelték a mozgásos eszközökkel végezhető 

gyakorlatokat, de finommotorikai feladatokat is megszerették (pl, gyurmázás, kirakó, kreatív 

játékok). A kreatívműhelyekkel, játékokkal a tehetséges gyerekek egyéni és mikro csoportos 

fejlesztése valósult meg. 

Fejlesztendő területként, a következő év kiemelt feladatának javasoljuk a szociális 

képesség és a tapasztalati következtetés fejlesztését valamint továbbra is a környezeti nevelést 

a fenntarthatóság jegyében.  
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1.4. Értékelés 

A csoportok és egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése elengedhetetlen 

feltétele a további fejlődés megtervezésének. A célok, feladatok teljesítésével elért 

eredményeket az értékelés dokumentumaiban rögzítettük (pl.: beszoktatás értékelése, féléves 

terv értékelése, önértékelések.). Az óvoda helyi arculati terveinek értékelése, összevetése a 

megvalósítással a következő évben támpontot ad a további lépésekhez, vagy megerősít 

bennünket a helyi értékeink megőrzésében, munkánk továbbfolytatásában. A gyermekek 

értékelésére, a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt naprakészen vezetik az 

óvónők. A DIFER-t mint értékelési rendszert minden óvodapedagógus folyamatosan 

működteti, eredményeit felhasználják tervükhöz, szükség szerint egyéni fejlesztési tervekhez, 

a gyerekek reális önképük formálásához. A dokumentáció tartalmazza a gyerekek 

anamnézisét, Goodenough emberrajzot, fejlődésének ütemét, a szakvéleményeket, a 

feljegyzéseket, BTMN fejlesztési tervet. Az Ewoldt Elíz óvodában nincs sajátos nevelési 

igényű gyermek. A kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése a Pedagógiai 

Szakszolgálattal együtt működve történik. 

A szülők legalább évente kétszer tájékoztatást kapnak a gyermekük fejlődéséről. Az 5 

évenkénti intézményi felülvizsgálathoz az önfejlesztési terveket összesítettem a BECS 

munkaközösség vezetőnek is. Ennek dokumentációját a BECS munkatervében megadott 

határidőre továbbítottam. 

 

1.5. Korrekció:  

Az ellenőrzés tapasztalatai a csoportnapló éves értékelése támpontot ad az esetleges 

hiányosságok, szükséges változtatások megfogalmazásában. Az ellenőrzések, megfigyelések, 

elemzések, reflexiók alapján feltárt önértékelés a következő év feladatainak 

meghatározásában nyújtanak segítséget a nevelő fejlesztő munka tervezésekor.  

 

2. Személyiség és közösségi fejlesztés 

Az óvoda létszáma 2021. 05. 31-én 44 fő. Tanköteles korú 15 fő ebből iskolába ment 12 fő. 

BTMN 5 fő. A Pedagógia Szakszolgálat fejlesztésére heti rendszerességgel került sor. 

Logopédiára 12 fő, gyógytestnevelésre 11 fő, tehetséggondozásra 4 fő, iskola előkészítőre 10 

fő járt. 

Katolikus hittanra 8fő, református hittanra 3fő jelentkezett. 

 

2.1. Személyiségfejlesztés: 

Pedagógiai munkánk legfontosabb része a gyermekek személyiségének fejlesztése és a 

közösségi nevelés. Egyénre szabott módszerek, bánásmód megválasztásával valósítottuk meg 

a tanítás-tanulás folyamatában az ismeretek átadását. A képességfejlesztő játékok 

szervezésekor és a szabad játékban, az együtt játszás örömét tapasztalhatták meg. 

A DIFER mérésekkel a gyermekek megismerése a célunk és az egyéni képességek fejlesztése. 

Az eredmények azt is megmutatják mennyit fejlődött a gyermek saját magához képest 
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valamint az országos átlaghoz. A mérések eredményei alapján a 4-5 évesek képességei kisebb 

lemaradást mutattak a nagyobb csoporttársakétól, fejlesztések tervezésénél külön figyeltünk 

az írásmozgás koordináció fejlesztésére. Viszont nagyon jónak mondható a beszédhanghallás 

fejlettsége. Az 5-6-7 éveseknél szintén az írásmozgás koordináció és a tapasztalati 

következtetés fejlettségénél volt kissé lemaradás, a reláció fejlettsége a legjobbnak bizonyult 

ennél a korosztálynál, de nagyon jó eredmények születtek a többi területen is a felmérés 

alapján. 

 

 2017.nov. 2018.nov. 2019.nov.. 2020.nov. 

Írásmozgás koordináció 34% 35% 38% 37% 

Beszédhanghallás 87% 88% 76% 92% 

Relációsszókincs  73% 75% 78% 85% 

Elemi számolási készség  68% 61% 58% 63% 

Tapasztalati következtetés 61% 59% 59% 62% 

Tapasztalati összefüggés- 

megértése 

58% 67% 69% 83% 

Szocialitás 63% 67% 66% 69% 

Difer INDEX  62% 65% 63% 71% 
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 Ewoldt Elíz Óvoda 2020/2021. 

 

Pillangó csoport 5-6-7évesek (12 gyermek) 

 

Írásmozgás koordináció: 54% 

Beszédhanghallás: 97% 

Reláció szókincs: 96 % 

Elemi számolás: 86% 

Tapasztalati következtetés: 83% 

Tapasztalati összefüggés megértés: 90% 

Szocialitás: 80% 

DIFER index: 84% 

 

Az egyik legfontosabb pedagógiai feladat óvodás és kisiskolás korban a gyermekek 

alapkészségeinek fejlesztése, melyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek a sikeres tanulás 

érdekében. A DIFER mérőeszközzel ebben a tanévben is felmértük az 5-ik életévüket 

betöltött gyerekeket. A gyermekek között már 6 éves korban fejlettségbeli különbség van. De 

ha időben ezeket fel tudjuk térképezni, hogy a gyermeknek mely területen vannak fejlődésbeli 

lemaradásai, akkor célirányos fejlesztéssel csökkenteni tudjuk a lemaradásokat és az iskolai 

tanulásba sikeresebb lesz. Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer tesztrendszerével 

nyomon követhető az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. A szülői 

tájékoztatás is tudatosabbá válik az eredmények tükrében. 

Az intézmény fejlesztési tervben vállalt feladatunk volt a tehetséges gyermekek kiszűrése, 

fejlesztésük megszervezése. A tehetséges gyermekek megismerését ebben az évben 

fejlesztendő feladatként kezeltük. Az óvodapedagógusok megfelelő információkkal 

rendelkeztek a gyermekek képességei és szociális hátterüket illetően az egyéni képességek 

eredményes fejlesztéséhez. BTMN gyermekek felzárkóztatását fejlesztési terv alapján. egyéni 

és mikrocsoportban valósítottuk meg. A fejlesztésben részt vevő szakemberekkel egész évben 

folyamatos kapcsolatot tartottunk.  

A hátrányban lévő gyermekeknek különleges bánásmóddal igyekeztünk érzelmi biztonságot 

nyújtani. Az óvodában nem volt gyermekvédelmi ügy, 1 fő hátrányos helyzetű. Együtt 

működésünkkel segítettük a hátrányok kompenzálását. 

 

2.2. Közösségfejlesztés 

A személyiség és közösség alakításánál legfontosabb a játéktevékenység zavartalan 

biztosítása a szabadjáték kialakulása, a felnőttek példamutatása, az empatikus érzelmi 

viszonyulás.  Pedagógia programunkban és a munkatervünkben nyomon követhető a 

hagyományok ápolása az ünnepek rendezvények megtartásának tervezése. A szülőkkel való 

kapcsolatunkat folyamatosan ápoljuk, fenntartjuk. Sajnos a Korona vírus járvány miatt a 

közös programjaink elmaradtak. Csoportonként tartottuk meg ünnepeinket hagyományokhoz 

jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységeinket. 



 10 

2020.09.25. „Tegyünk együtt környezetünkért”- családi nap az udvaron, a megfelelő 

távolságtartás és járványügyi szabályok figyelembevételével. 

2020.12.04. Mikulás fogadása az udvaron. 

2020.12.16. Karácsonyi ünnepség csoportonként 

2021.02.11. Farsang csoportonként 

2021.04.19.-23. Föld Napja Projekt az óvodában 

2021.04.30   Anyák napi megemlékezés 

2021.05.10.-14. Madarak, fák napja az óvodában 

2021.05.28-án Ballagási ünnepség  

2021.05.31 Gyermeknap 

A fenntartható fejlődés fontosságát a mindennapi óvodai tevékenységekbe beépítettük. 

Például hetente barkácsoltunk, készítettünk újrahasznosított dolgokat. A Föld napját, a 

Madarak és Fák napját, projektszerűen megterveztük és megvalósítottuk a gyerekekkel.  

Az arculatunkhoz is szorosan kapcsolódik, mindennapi foglalkozások, játékok során, arra 

tanítjuk a gyerekeket, hogy óvják környezetüket, és ezt ne csak az óvodában tegyék meg, 

hanem óvodán kívül is. 

 Fakultatív foglalkozásaink is elmaradtak így az úszó-óvoda programot sem tudtuk beindítani. 

 

3. Eredmények 

A pedagógiai céljaink elérését folyamatosan vizsgáljuk a szükséges intézkedések, 

meghozatalába a dolgozókat is bevonom. Az óvoda arculatának kialakítása a célok feladatok 

megvalósítása elfogadtatása a szülők, partnerek körében közös eredményünk. 

 Ebben az évben is számos rajzpályázaton vettünk részt: 

1. A Zene Mindenkié (zene világnapja rajzpályázat) 

Kiíró: Budapesti Művelődési Központ 

Részt vett: 5fő  

2. Olifu Őszi Pályázat 

Kiíró: Olifu- Villányi Gabriella 

Részt vett: Ewoldt Elíz Óvoda 

3. A Színpompás Ősz Kincsei 

Kiíró: KURUTTY Oktatási és Művelődési Társaság 

Részt vett: 10 fő 

4. Munka a földeken 

Kiíró: Agroker Holding 

Részt vett: 2 fő 

5. BRFK Rajzpályázat 

Kiíró: Budapesti Rendőr- főkapitányság 

Részt vett: Pillangó csoport (csoportos pályázat) 
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6. Tappancs rajzpályázat- november 

Kiíró: Tappancs újság 

Részt vett: 3  

7. Mini Manó rajzpályázat- november 

Kiíró: Mini Manó újság 

Részt vett: 4 fő 

8. Európai Mobilitási Hét 

„Klímabarát közlekedés mindenkiért” 

Kiíró: Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

Beküldött: 7 fő 

Díjazott: -   (emléklapot kaptak a felkészítő pedagógusok) 

9. Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek? gyermekrajz pályázat 

Kiíró: Rajzos Dalolás Kft. 

Beküldött: 8 fő 

10. Így közlekedtek ti! 

Kiíró: ORFK- Országos Baleset megelőzési Bizottság 

Beküldött: 6 fő 

11 „Számodra mit jelent a víz?” 

Kiíró: Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula 

Beküldött: 1 csoportos (Pillangó csoport) 

12. Segíteni jó, segíteni menő! 

Kiíró: Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány 

Beküldött: 2 fő 

13. „Képzelet Virágai” 

Kiíró: Erkel Ferenc Művelődési Központ, Gyula 

Beküldött: 5 fő 

14. Lékó Ilona Környezetvédelmi Emlékverseny 

Kiíró: Gyulai 5.sz.Általános Iskola 

Beküldött: 15 fő 

Díjazott: 3 fő 

 

Támogatások, pályázataink: 

 Virágos Intézmény-városivirágosítás versenyben az Ewoldt Elíz óvoda IV. helyezést 

ért el.    

 Alapítványi működésre beadott pályázatunk 500.000Ft-ot nyert. 

 Az önkormányzati képviselő Mittag Mónika és a Polgármester Dr Görgényi Ernő 

110 db egynyári palántát adományozott az óvodának. 

 A Szülői Szervezet 50.000 Ft értékben vásárolt vizuális tevékenységhez szükséges 

eszközöket. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés kommunikáció 

Gyula Város Egyesített Óvodájába működő 4 munkaközösség mindegyikével 

együttműködünk. A munkaközösség munkájába óvodánkból Bencze Erika, Deákné Kovács 

Andrea, Petrovszki Eszter és Kozma Zita vállalta a koordináló szerepet.  

Köszönöm a kolléganőimnek az önként vállalt feladatokat, amit sokszor szabadidejükben 

végeztek el. A munkaközösségek közti kommunikáció jól működött a dolgozók tájékoztatása 

megtörtént. A team vezetők email formában vagy telefonon tartják a kapcsolatot. A 

munkaközösségek éves munkaterv alapján dolgoztak. Az éves feladatokat megbeszéléseken 

rögzítették, a munkaközösségi tag, tájékoztatást adott a munkatársi értekezleten a 

kollégáknak. 

A szakmai munkaközösség vezetője Szilágyi Ferencné írásban kérte a dolgozók javaslatát a 

következő év feladatainak megtervezéséhez. Így az éves értékelésbe és a további javaslatokba 

a dolgozók véleményét is beépítik. A munkatársak számára biztosítottam a szükséges 

információáramlást egyéni beszélgetések, értekezletek alkalmával. 

A tagóvodák közti kapcsolattartás, értekezletek telefonos egyeztetés, email formájában 

valósult meg.  

A tagintézmény vezető havonta vett részt vezetői értekezleteken. Az információ átadása 

egyéni vagy munkatársi megbeszélések formájában történt. Az intézményvezető írásos 

formában havi beszámolókban értesült az óvodát érintő fontosabb eseményekről feladatok 

megvalósulásáról. A munkatársak támogatják egymást szakmai munkájukban, 

együttműködnek a nevelő munkájukban. Elfogadjuk egymás ötleteit, tapasztalatait. 

Igyekszünk megtartani a szakmai színvonalunkat, megőrizni erkölcsi értékeinket. 

 

Kiemelt nevelési feladataink megvalósítása: 

 

Sajnos a tervezett programok elmaradtak, így az őszi és a tavaszi nevelési értekezletünk is 

melyen a kiemelt feladatként meghatározott - matematikai tapasztalatok, műveltségterület 

szakmai módszertani megújítása Körmöci Katalin előadásában valamint „a fenntartható 

fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a mindennapi 

gyakorlatban” című téma feldolgozása került volna megvalósításra. A veszélyhelyzetre való 

tekintettel online belső tudásmegosztásként használjuk fel a szakirodalmakat. 

Az őszi értekezlet szakmai ismereteinek személyes átadását pótolta a szakmai online anyag.  

A Körmöci Katalin: „Játék? Matematika? Gondolkodásfejlesztés?” című PowerPoint.  

Ismerkedtünk a Hová bújt a matematika? I-II kötet szakmai könyvvel. 

A tavaszi nevelési értekezletet is online szakmai anyag tanulmányozásával pótoltuk. Makráné 

Gömbkötő Zita Intézményvezető a fenntartható fejlődés óvodában megvalósítható 

témajavaslatait tárta fel. A fenntarthatóságra, az összeállított linkek is felhívták figyelmünket. 

A fenntarthatóság megvalósítására a szakmai munkaközösség tagjai témaötletet gyűjtöttek, 

amit aztán a tematikus tervekbe építhettek be az óvónők. 
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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. A partnerekkel való személyes találkozást ebben az 

évben nem tudtuk tartani a Covid vírus járvány miatt. 

Partnereink: 

- Mogyoróssy János Városi Könyvtár.  

- A Dürer Albert Általános Iskola 

- Erdei Iskola pedagógusaival, erdészeivel. 

- A Védőnői Szolgálattal is folyamatos kapcsolatot tartunk.  

- Hitoktatók heti foglalkozást tartanak az óvodában, erre biztosítjuk számukra a helyet és az 

időt.  

- Pedagógiai Szakszolgálattal is jó kapcsolatot ápolunk. Fejlesztésekhez, fogadóórákhoz 

napi rendünkben rugalmasan igazodunk. 

- A Körösök Vízügyi Igazgatóság 

- Gyermekvédelem jelzőrendszeri folyamataiban Petrovszki Eszter jelzőrendszeri tag vállalta 

a kapcsolattartást. Gyermekvédelmi jelzésre nem volt szükség. 

Az óvodánk fontosnak tartja a pályakezdők mentorálását, két fő végzi óvodapedagógusi 

szakmai gyakorlatát az Ewoldt Elíz óvodában. A pedagógusok igyekeznek minden segítséget 

megadni, hogy módszertani ismereteik, elméleti tudásuk gyarapodjon. 

 

6.A pedagógiai munka feltételei  

-Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Óvodánkban nagyobb eszközbeszerzésre nem került sor. Szelektív hulladékgyűjtő edényeket 

és 1db papír brikett készítőt kapott az óvoda. 

Fejlesztendő: 

A gyermekszékek és asztalok elhasználódtak a cseréjük indokolt. A felnőtt öltőző szekrények 

beszerzése a munka feltételeit javítanák. Az óvoda épületének teljes felújítása nagyon 

időszerű lenne, a halogatás az állagán nagyon sokat ront. Reméljük a fenntartó, és Gyula 
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Város Egyesített Óvodája Intézményének vezetője részéről megkapjuk a támogatást. A 

felújítást a szülők, munkatársak a városrész is nagyon igényli. Bízunk abban, hogy a jövő 

évben a többi óvodához hasonlóan az Ewoldt Elíz Óvoda is megújulhat. 

 

  - Személyi feltételek 

A nevelő munkához a személyi feltételek adottak, 1 fő GYED-en volt 2021 01. 01-ig a 

helyettesítését pedagógiai asszisztens látta el. A személyi változást a szülők gyerekek 

zökkenőmentesen fogadták. Köszönöm a dolgozók munkáját.  

A pedagógiai asszisztens a dajkai munkába és a pedagógiai munkába rugalmasan részt vesz, 

helyettesítéseket is ellátja. 

Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelőmunka feltételeink. 

Mindenki rendelkezik főiskolai végzettséggel 1 fő szakvizsgával is. A DIFER továbbképzést 

mindenki teljesítette 2019-ig.  

Az óvoda pszichológusa a szülők számára egész évben elérhető volt. A COVID járvány miatt 

az óvodában nem jelent meg személyesen, de a szülők felkereshették telefonon és egyeztettek 

időpontot 

 

Továbbképzéseink: 

- 1 fő vett részt 30 órás IKT továbbképzésben Jókor, jó helyen: IKT alkalmazása az óvodában 

című tanúsítványt szerezte meg. 

- 2020.11.30-án Online Bázis Intézményi programon vett rész a Lencsési óvodában 

Petrovszki Eszter Deákné Kovács Andrea Bencze Erika. A program címe: Játék a tanulás? 

- 2021.03.10-én Petrovszki Eszter Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bázisintézményi 

tehetséggondozás jó gyakorlatának digitális szakmai anyagát ismerte meg. 

- 2021.03.21-én Petrovszki Eszter a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi 

óvoda online Bázisintézményi programján vett részt: Óvodakert – Gyermekmunka - 

Környezettudatos magatartás, valamint a környezet védelméhez és megóvásához és a 

fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakításának bemutatásán. 

 

Szervezeti feltételek  

Az óvoda szervezeti kultúrája pedagógiai folyamat tervezésében, megvalósításában, 

szabályozó dokumentumok betartásában rejlik. A beszámolóinkban, munkatervünkben az 

SZMSZ-ben követhető a kapcsolatrendszer formája módjai. Az óvoda fontosnak tartja ápolni 

hagyományait évenként ismétlődő ünnepeink rendezvényein vannak. 

A választható szakmai napon belső tudásmegosztásként a munkatársakkal megosztottuk 

szakmai tapasztalatainkat. Év közben megbeszéljük a feladatok arányos elosztását, 

véleményével mindenki hozzájárulhat az óvoda fejlődéséhez. Az intézményvezető napi 

gyakorlatában felülvizsgálja a pedagógiai program beválását célok magvalósulásához vezető 

módszereket, eljárásokat. Szükséges módosításokba bevonja a munkatársakat is, akik 

javaslataikkal segítik a továbbfejlesztést.   
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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@gmail.com 

              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 

mindhárom csoport esetében elektronikus formában történt. Formai és tartalmi elemei 

megfeleltek a szakmai munkaközösség által meghatározott elvárásoknak. Az egységes 

szerkezetű csoportnapló kiegészült a Freinet pedagógia elemével, pl.: gondolattérképpel, 

valamint a Zöldszíves éves tervvel. A Freinet pedagógia alapelveit figyelembe véve 

biztosítottunk tág teret a különböző tapasztalatok szerzésére, és lehetőséget a kísérletező 

tapogatózás képességeinek kifejlődésére. 

       Az éves tevékenységi tervek a négy évszak, valamint a külső világ tevékeny 

megismerésének témáihoz igazodva készültek, melyeket a csoportokba járó gyermekek 

életkorát és érdeklődését figyelembe véve projektekben, illetve alprojektekben dolgoztunk fel. 

Projektjeink alapjául szolgált a tapasztalás útján szerzett ismeretszerzés, mely igazodik a 

gyermekek egyéni képességeihez, feladatvállalásaihoz, érdeklődéséhez, ötleteihez, bevonva a 
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szülőket is a gyűjtőmunkába. A tematikus tervekben a projektekhez tartozó 

műveltségtartalmak választása tudatosan történt, figyelembe véve a szűkebb és tágabb 

környezetünk adottságait is. Ehhez választottuk ki mindig a legmegfelelőbb módszert, 

munkaformát, melyek összhangban voltak, és a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztésére 

irányultak. Az alkalmazott módszerek, mindig a gyermekek aktuális állapotához, fejlettségi 

szintjéhez alkalmazkodtak, színes, változatos, és széleskörű lehetőséget biztosítva ezzel, az új 

ismeretek tudatos átadásához illetve, a meglévő ismeretek bővítéséhez. Pedagógiai munkánk 

során a csoportokban többször alkalmazott preferált módszerek: projekt módszer, kooperatív 

módszer, IKT módszer, változatos és természetes anyagok eszközök használata, komplexitás. 

A gyermekeknél a tartós figyelmet változatos eszközök alkalmazásával, az IKT 

módszerekkel, és a vidám, mozgásos feladatokkal, vizuális tevékenységekkel, barkácsolással 

tudtuk fenntartani. Ösztönöztük a gyermekeket az önálló gondolkodásra, a tanult képességek 

alkalmazására a mindennapi tevékenységek során. 

A gyermekek alaposabb megismerését, leginkább a megfigyelés és a beszélgetés 

módszereivel végeztük, illetve folyamatosan tartottuk a kapcsolatot szüleikkel, 

nagyszüleikkel. Ezen kívül a fejlődési ütemük alaposabb megismerését a DIFER mérőeszköz 

segítségével, valamint az egyéni fejlődési napló naprakész vezetésével követtük figyelemmel.  

A tevékenységek megvalósulásának eredményeiről negyedévente értékelés, reflexió készült. 

 

Az éves munkatervben megfogalmazott kiemelt feladat: 

 A külső világ tevékeny megismerésén belül, a matematikai tapasztalatok, 

műveltségterület szakmai módszertani megújítása. A gyakorlati megvalósítás 

minőségi szintjének emelése. 

 A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. 

 További feladatunk: A 2019/20-as nevelési évben mért, összesített DIFER 

eredmények alapján: 

 A DIFER mérések kapcsán az intézményenként rendelkezésére álló és az összesített, 

Egyesített Óvodára vonatkoztatva mért eredmények alapján, az írásmozgás 

koordináció mellett a másik elmaradást mutató terület az elemi számolási készség.  

 

 

Megvalósítás 

 

       A heti tervekben a témához tartozó tartalomválasztás igazodott még az időjárás 

jellemzőihez, aktualitásokhoz, és a néphagyomány, ill. intézményi ünnepek köré fonódtak a 

műveltségtartalmak tervezett tevékenységei, figyelembe véve a szűkebb és tágabb 

környezetünk adottságait. Ehhez választottuk ki mindig a legmegfelelőbb módszert, 

munkaformát, melyek összhangban voltak, és a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztésére 

irányultak. Az alkalmazott módszerek, mindig a gyermekek aktuális állapotához, fejlettségi 
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szintjéhez alkalmazkodtak, ezáltal színes, változatos, és széleskörű lehetőséget biztosítottunk 

az új ismeretek tudatos átadásához valamint, a meglévő ismeretek bővítéséhez. Pedagógiai 

munkánk során a csoportban többször alkalmazott preferált módszerek: projekt módszer, 

kooperatív módszer, IKT módszer, változatos és természetes anyagok eszközök használata, 

komplexitás. 

       A gyermekeknél a tartós figyelmet, változatos eszközök alkalmazásával, az IKT 

eszközökkel, és a vidám, mozgásos feladatokkal, vizuális tevékenységekkel, barkácsolással 

tudtuk fenntartani. Ösztönöztük a gyermekeket az önálló gondolkodásra, a tanult képességek 

alkalmazására a mindennapi tevékenységek során. 

       A gyermekek alaposabb megismerését, leginkább a megfigyelés és a beszélgetés 

módszereivel végeztük, illetve folyamatosan tartottuk a kapcsolatot szüleikkel, 

nagyszüleikkel. Ezen kívül a fejlődési ütemük alaposabb megismerését a DIFER mérőeszköz 

segítségével, valamint az egyéni fejlődési napló naprakész vezetésével követtük figyelemmel.  

Az analitikus diagnózis mérőeszközökkel való megállapítása után a játéktevékenységeket és a 

foglalkozások tartalmát, feladatait, célját, a csoportra vagy esetenként egyénre szabottan, 

melyet a naplóban „DF” jelöltük. Valamint, a másik kiemelt feladat volt a fenntartható 

fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a mindennapi gyakorlatban, 

amelynek jelölése a csoportnaplóban „zöld színű lábnyom”.   

       A Covid-19 járvány miatti védelmi intézkedések szigorítása 2021.03.08-tól rendkívüli 

szünet elrendelését tette szükségessé 2021. 04. 16-ig. Ezen időszakban az óvodai ellátás 

ügyelet formájában történt, az otthon tartózkodó gyermekek szüleivel on-line kapcsolatot 

tartottunk. Hetente projekt terv ajánlókkal segítettük őket gyermekeik egyéni képességeinek 

fejlesztésében. A szülők és gyermekek aktívan tevékenykedtek az otthon töltött időszakban és 

gyakran küldtek fotókat a közös munkákról. 

A tevékenységek megvalósulásának eredményeiről negyedévente értékelés, reflexió készült. 

       A gyermekeknél a tartós figyelmet, változatos eszközök alkalmazásával, az IKT 

eszközökkel, és a vidám, mozgásos feladatokkal, vizuális tevékenységekkel, barkácsolással 

tudtuk fenntartani. Ösztönöztük a gyermekeket az önálló gondolkodásra, a tanult képességek 

alkalmazására a mindennapi tevékenységek során. 

       A gyermekek alaposabb megismerését, a DIFER fejlődésvizsgáló módszer mellett a 

megfigyelés és a beszélgetés módszereivel végezzük, illetve folyamatosan tartottuk a 

kapcsolatot szüleikkel, nagyszüleikkel. A fejlődési ütemük rögzítésre került egyénileg a 

DIFER fejlődésmutató füzetben illetve külön az egyéni fejlődési napló oldalain az elemi 

mozgási képességek is.  

       Az aktuális érzelmi beállítottságuk felé, minden esetben a metakommunikáció – empátia 

módszerével fordultunk. Így segítve néhány gyermeknek a reggeli elválást.  
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Ellenőrzés 

 

 Pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül minősítő eljárásban vett részt Enyediné 

Nagy Krisztina. Sikeres célfokozat a Pedagógus II. 

 Az Önértékelést támogató munkacsoport éves munkatervében megfogalmazottak 

alapján a tagintézményből az óvodapedagógusok nem vettek részt Intézményvezetői 

látogatáson. 

 A tagintézményvezetői ellenőrzések az ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A 

szakmai munka ellenőrzése előre tervezett volt, míg a HACCP szabályzatnak 

megfelelő ellenőrzések spontán történtek. 

            Az ellenőrzési terv kiterjedt: 

  az írásos dokumentációra /csoportnapló, mulasztási napló, egyéni fejlődésnapló, 

HACCP dokumentumai/, 

 a tagintézmény vezető tevékenységlátogatása során az éves kiemelt feladatra:  

 A külső világ tevékeny megismerésén belül, a matematikai tapasztalatok, 

műveltségterület szakmai módszertani megújítása.  

 A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. A Mártonnapi vásárra készülődés során milyen anyagokból 

készítenek újrahasznosított játékokat, ajándéktárgyakat? 

 A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. A Karácsonyi készülődés során milyen anyagokból 

készítenek újrahasznosított játékokat, ajándéktárgyakat? 

 A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. A Környezetvédő hónapban, a Föld napja alkalmából 

milyen anyagokból terveznek és készítenek újrahasznosított játékokat a gyermekek? 

 a dajkák és a karbantartó munkavégzésére, 

 az óvoda udvarának, játékeszközeinek és épületének balesetmegelőzésére. 

 

 

 A tagintézményvezető által a látogatott óvodapedagógusoknál tapasztaltak:  

Erősségek, kiemelkedő területek mindkét ellenőrzésnél: 

 Pedagógiai módszertani felkészültség, a gyermekekkel való bánásmód, módszertani 

kultúra, kreativitás, változatos vizuális technikák alkalmazása. 

 A gyermekek személyiségének fejlesztése, gyermeki közösség alakulásának segítése. 

 A gyermekek és a szülők körében a fenntartható fejlődés szemléletének alapozása 

olyan eszközök, ajándékok és játékok készítésével, mely az újra hasznosítást helyezi 

előtérbe. 
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Gyengeségek, fejlesztendő területek: 

 Az előző évhez képest ezen a területen fejlődés tapasztalható, de még lehet tanulni a 

modern információs és kommunikációs technológiai eszközök egyes szoftvereinek 

alkalmazását a tervezés, a pedagógiai munka során.  

 Az óvoda egy csoportnaplójának formai és tartalmi ellenőrzése Intézményvezető és 

Szakmai munkaközösségvezető által. 

 

            Korrekció: 

            A szakmai dokumentációk formai részét egy, míg tartalmi részét több alkalommal is   

            ellenőriztem. A felmerülő hiányosságok, hibák megbeszélésre és javításra kerültek, az 

            ismételt ellenőrzéskor mindent az elvárásoknak megfelelően találtam. 

 

Értékelés 

       A gyermekek készségeinek alakulását értékelését a Pedagógiai programnak megfelelően 

a DIFER fejlődésmérő eszköz segítségével értékeltük azoknál a gyermekeknél, akik 2020. 

augusztus 31-ig betöltötték a negyedik életévüket. Az eredményekre támaszkodva terveztük a 

DIFER játékokat, melyek a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztését szolgálták 

egyénre szabottan. Mozgáskészséget a megfigyeléseinkre támaszkodva értékeltük és 

rögzítettük a fejlődési naplóban. A Pedagógiai munkánk során rendszeresen alkalmaztuk a 

diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelést. A különböző tervezett és szabad 

foglalkozások, tevékenységek alkalmával elkészült alkotásokat nem csak a csoporttal, hanem 

egyénileg is értékeltettük, mert fontosnak tartottuk a több oldalról való pozitív megerősítést, 

hiszen személyiségformáló fejlesztő hatású visszajelzést adott a gyermekek számára és 

segítette kialakítani az ön- és társértékelés igényét és kultúráját. Megértő odafigyeléssel, 

személyes példaadással segítettük a siker helyes értékelését.  

       A dolgozók értékelése: a dajkák, pedagógiai asszisztens ön és tagintézményvezetői 

értékelés után írásban került rögzítésre. 

 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Csoportprofil alakulása: 

2020. szeptemberi létszám: 77 fő 

2021. májusi létszám: 78 fő 

Süni csoport: 26 fő 

Katica csoport: 26 fő 

Pillangó csoport: 26 fő 

Tanköteles korú: 17 fő 

Iskolába megy: 17 fő 

SNI: 2 fő 

BTMN: 3 fő 
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       Az óvoda kollektívája mindent megtett annak érdekében, hogy az udvar, a csoportszobák 

berendezése, kuckók kialakítása lehetővé tegye a csoport és közösség alakulását.  

       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. Ezt a kapcsolattartást nehezíti a vírus helyzet, ami miatt a gyermekek, az óvoda 

dolgozóin és a fejlesztő pedagógusokon kívül senki nem jöhet be az épületbe. 

       A csoportnaplóban az óvodapedagógusok évi két alkalommal nevelési tervet készítenek, 

meghatározzák a személyiség és közösségfejlesztés területére vonatkozó célokat és 

feladatokat, melyek megjelennek a tematikus tervekben is.  

       A gyermekek alaposabb megismerését, a DIFER fejlődésvizsgáló módszer mellett a 

megfigyelés és a beszélgetés módszereivel végeztük, valamint a gyermekek anamnézisére, 

beszoktatási és a családlátogatási tapasztalataira hagyatkozva. 

       Tervező és nevelő munkánkat az óvoda arculatának, a Freinet pedagógia elemeit 

kiemelve végeztük, meghagyva az óvodapedagógusok módszertani szabadságát. Szem előtt 

tartottuk a gyermekek szabad önkifejezésének megvalósítását, a környezettudatos magatartás 

megalapozását, a természeti környezetünk megismerését, megszerettetését, védelmét, a Zöld 

Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom éves programtervét. 

       A gyermekek mozgásigényének kielégítése érdekében a lehető legtöbb időt töltötték a 

szabadban. Felfedező utak során közös élmények átélése volt a cél. 

       A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei: logopédus, szakvizsgázott gyógypedagógus 

heti két alkalommal, gyógytornász, tehetséggondozó koordinátor- heti egy alkalommal 

tartottak az érintett gyermekeknek fejlesztő foglalkozást. Az általuk javasolt fejlesztendő 

területeket, részképességek fejlesztését a napi tevékenységbe ágyazva egyéni és mikro 

csoportos formában valósítottuk meg. A fejlesztési és fejlődési folyamatokban irányító 

szerepet töltöttünk be, nagy gondot fordítva az egyéni bánásmódra, képességek figyelembe 

vételére, a differenciált foglalkoztatásra, az egyénre szabott segítésre, annak érdekében, hogy 

minden gyermeket sikerélményhez juttassunk. Segítségünkre voltak a DIFER programcsomag 

által tartalmazott szakkönyvek, melyek a különböző képességek fejlesztéséhez játékokat, 

feladatokat, lehetőségeket javasolnak. 

       A tehetséggondozó tevékenység a koordinátor javaslatával összhangban történt. A Freinet 

pedagógia egyik alapelve a gyermekek szabad önkifejezésének segítése kreativitás, vizuális 

alkotás, szövegalkotás, mozgás, zene terén. Ezzel összhangban az volt a célunk, hogy minden 

gyermek kipróbálhassa magát képességeinek és érdeklődésének megfelelően a napi 

tevékenységekben, projektek megvalósulásában. Lehetőséget biztosítottunk a különböző 

területen kiemelkedő képességű gyermekek bemutatkozására pl.: rajz pályázatokon való 

részvétel, délelőtti ovi foci, ének, mozgás, délutáni angol nyelvi foglalkozások.  
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       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 csoportonként közös programok szervezésére került 

sor. 

       Programjainkat, ünnepeinket az óvoda hagyományai határozzák meg, melyek 

csoportonként kerültek megrendezésre. Óvodai szintű hagyományos ünnepünk a Márton napi 

vásár, a farsang, és a karácsony volt. Szülőkkel közös programok, Beszélgető körök, Nyitott 

kapuk a vírus miatt elmaradtak.  

       A városi szintű rendezvények is elmaradtak. 

        

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 óvodában mindhárom csoport zárt facebook csoportot hozott létre, ahonnan a szülők 

az óvodai életünkkel kapcsolatos eseményeket, fényképeket nézhetik meg. 

        

Pályázatok 

Cérnahang Óvodai Alapítványunk szerkezeti változása miatt nem pályáztunk a Nemzeti 

Együttműködési Alap által kiírt pályázatokra.  
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szám Pályázat megnevezése Résztvevők száma Díjazottak száma 

1 Napos Oldal a Sérült Emberekért 

Alapítvány-„Napos mesék-Ismerj 

meg és fogadj el!” -rajzpályázat 

 

4 gyermek nincs  

2 Országos MÉH-ÉSZ logikai 

verseny- Egri Balassi Bálint 

Általános Iskola szervezésében 

4 gyermek nincs  

3 Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, 

Bükki Helyi Csoportja 

szervezésében- Vendégek a 

madáretetőn- rajzpályázat 

9 gyermek nincs 

4 Gyula Város Önkormányzata és az 

Erkel Ferenc Kulturális Központ és 

Múzeum Nonprofit Kft. 

szervezésében- „A képzelet 

virága”- rajzpályázat     

4 nincs 

5 Dürer Albert Általános Iskola által 

meghirdetett-„Tavaszcsalogató”-

rajzpályázat- 1 fő vett részt 

1 emléklap, könyv 

6 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

által meghirdetett-„Számodra mit 

jelent a víz?”-fotó pályázat 

2 csoport 10.000 ft értékű 

ajándákutalvány 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

       A vezetői értekezletek online formában történtek. 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 vezetői irodában mindenki számára elérhető volt.  

       A továbbképzések lehetőségei mindenki számára emailben a saját email címére, valamint 

az óvoda email címére lettek továbbítva. 

       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.  
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       A gyermekvédelmi munkáért minden óvodapedagógus felelős, Domokos Emőke 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 Domokos 

Emőke, az Önértékelést támogató munkacsoportba Enyediné Nagy Krisztina. A 

munkaközösségi tagok rendszeres szóbeli tájékoztatást adtak a megbeszéléseken 

elhangzottakról. A megbeszélések online voltak megtartva, illetve emailben, telefonon 

tartották a kapcsolatot a munkaközösségi vezetőkkel. 

       A tagintézmények nyilvános programjai elmaradtak, nem tudtuk egymást látogatni. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Jól bevált és kialakított kapcsolatrendszer jellemzi az óvodát, melynek eddig jól bevált 

sokirányú formái a Covid-19 miatt minimális szintre csökkentek. 

 

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. Mindezeket a zárt facebook csoportokban 

követték nyomon a szülők. 

 

Partnerekkel: 

   Folyamatos kapcsolatban vagyunk - szakmai megbeszélések, Országos Freinet 

Továbbképzések - az országban levő más Freinet pedagógia szerint nevelő óvodákkal, 

csoportokkal: Mezőberény, Budapest, Szarvas, Polgár, Paks, Dunaújváros, Hajdúszoboszló.  

   Zöld♥-es éves tervet beépítjük a pedagógiai munkánkba, tevékenységünk beszámolóival 

kölcsönösen segítjük a Zöld♥ Ifjúsági és Természetvédő Mozgalom működését. 

   MME Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület rendszeres tájékoztatást küld az 

aktuális eseményekről, megfigyelésekről. 

   A Dürer Albert Általános Iskola Intézményvezetőjével együttműködési tervet készítettünk 

erre a nevelési évre. A benne foglaltak szintén nem valósultak meg ebben a nevelési évben.  

   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.  
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 Kiemelt események az év folyamán: 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel több hagyományos óvodai programunk elmaradt. 

Megrendezésre került csoportonként: 

 Márton napi vásár 

 Karácsonyi ünnepünk 

 Farsang  

 Zöld Szív napja 

 Víz világnapja 

 Locsolkodás, tojáskeresés az udvaron 

 Föld napja 

 Anyák napja videón 

 Madarak, fák napja 

 Évzáró, ballagási ünnepség 

 Gyereknap 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi feltételek: 

       Szülői felajánlásból készült el: 

 a virágoskert 

 madárkert 

 lepkekert 

 gyümölcsfák telepítése a hátsó udvarrészre 

 

Személyi feltételek: 

       Minden óvodapedagógus rendelkezik a nevelő, oktató munka feltételeihez szükséges 

végzettséggel. Munkánkat pedagógiai asszisztens segíti. A három dajka is rendelkezik 

munkájukhoz szükséges képesítéssel. A hat óvodapedagógus közül hárman rendelkeznek 

szakvizsgával, Pedagógus II fokozattal 5 óvodapedagógus rendelkezik. Tudásukkal és 

tapasztalataikkal nyújtva segítséget egymásnak.    

       Szakmai megújulásunk érdekében online továbbképzéseken, szakmai előadásokon 

vettünk részt. Sikeres pedagógus minősítése 1 óvodapedagógusnak volt. 

Pedagógus minősítésre senki nem jelentkezett. 
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Továbbképzéseken való részvétel: 

 

 

Enyediné Nagy Krisztina - továbbképzések 

Dátum Továbbképzés címe, szervezője Továbbképzés formája  

2020.09.05. Kincső – Nestingplay integrációt támogató 

képzés II.rész – Nestingplay Kincs Ő 

Alapítvány 

5 óra online továbbképzés 

2020.09.08. Pedagógusok felkészítése a minősítésre – 

Békéscsabai POK 

10 óra online továbbképzés 

2020.09.29. Játék az élet sója – Szakmai és tanügyi 

kihívások a köznevelés új rendszerében - 

Menedzser praxis Szakkiadó és Gazdasági 

tanácsadó Kft. 

online előadás 

2020.10.06. Óvodapedagógusok, óvodavezetők országos 

online konferenciája– Menedzser praxis 

Szakkiadó és Gazdasági tanácsadó Kft. 

online előadás  

2020.10.15. Autizmussal élő gyerekek szükségletei, 

erősségei, nehézségei az óvodai 

foglalkozáson – Békéscsabai esély 

pedagógiai központ 

online előadás -  

2020.10.28. Fürkész Központi Óvoda (Békés) Óvodakerti 

nyílt nap 

online tájékoztató 

2020.11.30. Játék a tanulás - OH Bázisintézménye, 

Lencsési Óvoda Békéscsaba  

online program 

2021.03.23. A pedagógusok digitális kompetenciáinak 

mérése – önértékelés, tanfelügyelet, 

minősítés – Békéscsabai OH 

online előadás 

2021.03.23-

25. 

A gyermeki agresszió erőszakmentes 

kezelése a pedagógus mindennapi 

munkájában – Békéscsabai OH 

30 órás akkreditált 

továbbképzés 

2021.06.02.  Családokért felelős tárca nélküli miniszter 

támogatásával 

megvalósuló képzés: 

Szurikáta diabétesz tanoda. 

 online 
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Horváthné Sarkadi Ildikó - továbbképzések 

Dátum 
Továbbképzés címe, szervezője 

Továbbképzés formája 

2021.03. 05.  Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási 

Központjának Bázisintézményi Programja 

„Kutya jó móka” címmel  

Jó gyakorlat bemutató 

online 2 óra 

2021.03.11. Szakmai Nap - Tehetséggondozás 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi programja 

online 

2021. 03. 17.  Kiemelt figyelmet igénylő gyermeke, tanulók 

nevelésének, oktatásának segítése. Szakterület, 

szaktanácsadás. 

4.2.1.3. Támogatás az integrált tanuló/gyermek 

nevelésében oktatásában 

részt vevő pedagógusok számára 

online videókonferencia 

2021.03.18. 

19. 25. 26. 

 „Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós 

ellátórendszerben” 

32 óra 

akkreditált/minősített, 

ingyenes képzés  

online kontakt 

2021.06.02.  Családokért felelős tárca nélküli miniszter 

támogatásával 

megvalósuló képzés: 

Szurikáta diabétesz tanoda. 

online 

 

 

 

Gugolyáné Marosán Márta -továbbképzések 

Dátum Továbbképzés címe, szervezője Továbbképzés 

formája 

2021.03.11. Szakmai Nap - Tehetséggondozás 

Oktatási  Hivatal Bázisintézményi programja 

online 
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Riczu Antónia - továbbképzések 

Dátum Továbbképzés címe, szervezője Továbbképzés formája 

2021.03.11 Szakmai Nap - Tehetséggondozás 

Oktatási  Hivatal Bázisintézményi programja 

online 

 Egy nap az Esély Pedagógiai Központ EGYMI 

Óvodájában 

online 

 POK Szarvasi Pedagógiai Napok 

A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló 

Általános Iskola és Gyakorló Óvoda 

Bázisintézmény Program szervezésében. 

„A fenntarthatóság pedagógiája-Óvd a 

Földünket!” 

online 

 

Stefanovitsné Csuhai Erzsébet - továbbképzések 

Dátum Továbbképzés címe, szervezője Továbbképzés formája 

2021.03.11. Szakmai Nap - Tehetséggondozás 

Oktatási  Hivatal Bázisintézményi programja 

online 

 

Domokos Emőke - továbbképzések 

Dátum Továbbképzés címe, szervezője Továbbképzés formája 

2021.03.05. Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai 

Oktatási Központjának Bázisintézményi 

Programja 

„Kutya jó móka” címmel  

Jó gyakorlat bemutató 

online 

2021.03.11. Szakmai Nap - Tehetséggondozás 

Oktatási  Hivatal Bázisintézményi programja 

online 

 

7. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak 

és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

 

Tervező munkánkban a célok és feladatok meghatározása összhangban van a Pedagógiai 

Programban, valamint a Csodavilág, óvodai nevelés Freinet módra helyi arculatunkban 

megfogalmazott elvárásokkal. 

Az Egyesített Óvoda Munkatervében megfogalmazott célok és feladatok szolgáltak alapul az 

óvoda éves munkatervének elkészítésénél. 

 

 





 

 

 

 

 

A 2020/2021-es nevelési év pedagógiai értékelése 

Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Gyulavári Óvoda 

 

 

 

Készítette: Dr Király Éva 

tagintézmény-vezető 
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A nevelési év működését jellemző legfontosabb adatok 

Az óvodai nevelés 3 vegyes életkorú csoportban folyt: 

Csoportok: fő: 

okt:                  máj: 

SNI+ 

okt.        máj: 

össz. 

okt:         máj: 

Csoport átlag 

okt.           máj. 

Süni: 20                    20            20             20  

Maci: 20                    21 +3            +3 23              24  

Katica: 25                    24 +3           +4   28             28  

Összesen: 65                      +6            +7 71             72  ~23           24     

 

Egyéb ellátási körben érintett gyermekek száma: 

 logopédia fejlesztő 

fogl. 

tehetség 

gond. 

isk. 

elők. 

gyógyt. mozgásfejl. hittan úszás ovi 

foci 

Süni 3 6 - 4 2 1 2 - - 

Maci - 2 - 2 4 1 - - - 

Katica 2 - - 2 1 3 4 - - 

Összese

n 

5 8 - 8 7 5 6 - - 

 

Ebben az évben külön fejlesztésben résztvevő gyermekek száma: 

SNI logopédia fejlesztős fogl. mozgásfejl. autizmus 

Süni - - - - 

Maci 1 2 2 1 

Katica 2 3 3 1 
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Tanköteles korúak száma: 11 

Iskolába menők: 8.   Óvodában maradó gyermekek száma: 3. 

(Az áprilisi óvodai beiratkozás eredménye: jelentkezett 10 gyermek. Láthatóan a létszámadatok 

stagnálnak, szeretnénk ha a jövőben ez emelkedést mutatna.) 

 

 

A nevelési évben a szakszerű ellátást biztosító humánerőforrás rendelkezésre állt. 6 

óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens és 1 karbantartó tette lehetővé a szakszerű 

működést.  

Ebben a nevelési évben először fogadtunk önkéntes munkavégzőt (aki fogyatékkal élő; több 

területre kiterjedően akadályozott). Óvodás korában sajátos nevelési igényű gyermekként 

„ugyan ebbe” az óvodai csoportba járt, egyik óvónője jelenleg a segítő munkatársa. Egy hónap 

„próbaidő” után a kolléganők közös döntése alapján, egy nevelési évre meghosszabbította 

szerződését az intézményvezető. A gyermekek hamar elfogadták, több gyermekkel sikerült 

szeretetteljes kapcsolatot kialakítania. Napi tevékenységszervezése támaszigényes, de szívesen 

vesz részt az általunk felajánlott folyamatokban, gyakran bekapcsolódik a 

játéktevékenységekbe. Úgy érezzük, segíti a csoportban az elfogadás természetessé válását, 

minden jelenlévő számára „építő”, segítő nevelési légkört sikerült kialakítani. 

 

Az óvodán belüli reszortfelelősök megfelelően ellátták többletfeladataikat. Minden 

munkaközösség esetében megtörtént a korrekt tájékoztatás (belső tudásmegosztás), az 

intézményi szintű feladatok ellátása. 
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Pedagógiai folyamatok 

Valamennyi pedagógiai tervezési dokumentum időben elkészült, figyelembe véve az 

intézményi munkatervet, a munkaközösségi munkaterveket, az aktuális vezetői programot, 

valamint a korábbi tanfelügyeleti látogatások és az önértékelés során megjelölt területeket. 

Elsődleges intézményi feladatunk a fenntartható fejlődés szemléletének gyakorlati beépítése 

volt az óvodai mindennapokba. 2-3 alkalommal szerveztünk ”kampányszerűen” széles 

tevékenységi körben témaheteket (ÖKO hét, Víz világnapja, Föld napja). 

A matematikai tapasztalatok műveltségterületen hozzájárultunk a játékgyűjtemény 

elkészítéséhez, alkalmazzuk a DIFER programcsomag idevonatkozó feladatait (5 perces 

játékok). 

 

A tagintézményi specialitásokból adódó feladataink voltak: 

 SNI gyermek megfelelő színvonalú ellátása (a pandémia miatti, 2 alkalommal történő 

zárás idején online feladatadással segítették a szakemberek a gyermekek fejlődését, 

fejlesztését). 

 5 éves intézkedési tervünkben több közös program megvalósítása szerepelt a szülőkkel; 

ez a pandémia miatt bevezetett veszélyhelyzeti szabályozás folytán nem valósulhatott 

meg. (Az óvodát támogató alapítvány nyertes pályázata ennek megvalósítására készült, 

amely jelenleg is függőben van.) 

 Nem valósulhattak meg a helyi intézményekkel az előretervezett programjaink (a Bay 

Zoltán Általános Iskola online klubbot hozott létre a leendő elsősök számára, hogy 

megismerkedhessenek a pedagógusokkal, játékos feladatvégzésre inspirálják a 

gyermekeket és szüleiket). 

 Az egészségnevelés területén valamennyi programunkat a belső erőforrások 

mozgósításával megvalósítottuk. (A szülők csak online módon követhették 

programjainkat.) 

 Segítettük a fiatal és pályakezdő kolléganők munkáját a szakmai dokumentumok 

elvárásrendszerének megismertetésével, közös javítással, megbeszéléssel. A pedagógia 

munkát segítő alkalmazottak esetében a belső felkészítések (tudásmegosztás), 
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elsősorban a pandémia miatti új munkaelvárások, munkafeladatok megbeszélése révén 

valósultak meg. Megtörtént az új „takarítási rend” kiadása, az abban megfogalmazottak 

gyakorlatának bevezetése, segítő, támogató ellenőrzése. 

 A vezetői és intézményi fejlesztési, intézkedési tervekből minimális dolog kerülhetett 

kiemelésre, hiszen a napi gyakorlat egy direktebb, fegyelmezettebb utasítási rendszeren 

alapuló, „veszélyhelyzetben elvárt” működést indokolt. 

 Nem tudtuk erősíteni az óvodánkat támogató Napsugár Alapítvánnyal a kapcsolatunkat 

(éppen a minden területen leállított programok miatt). 

 Nem javult a feladat-vállalások, végzések arányossága sem. 

 A csoportnaplók szakmai tartalmának fejlesztése (úgy érzem) több kolléganő esetében 

sikeresen megvalósult. 

 Óvodán kívüli tevékenységek megszervezésére nem kerülhetett sor; nem volt 

alkalmunk megismertetni a gyermekekkel közvetlenül helyi, helytörténeti értékeinket. 

 Sokat erősödött, mind a dolgozói, mind a szülők illetve szülőcsoportos kommunikációs 

hálózatok működtetése. 

 Terveinknek megfelelően megvalósultak a DIFER mérések. Elkészültek az SNI 

gyermekek fejlesztési tervei (gyakorlati előrelépés nagyon kevés esetben történt, 

elsősorban a hosszabb hiányzások miatt; illetve a fejlesztési tartalmak legoptimálisabb 

szülői megvalósítása mellett sem fejlődhetnek a szociális képességek megfelelő 

módon). 

 A gyermekek fejlődéséről a szülői tájékoztatás is sok esetben online módon valósult 

meg (ha a megbeszélés a pandémia miatti zárások idejére esett). 

 

Ellenőrzések 

A szakmai ellenőrzések sem valósultak meg maradéktalanul (elsősorban a kiemelt feladatra 

készülő, illetve segítséget kérő, igénylő kollégák esetében történtek; gyakornok esetében és a 

pályakezdő kolléganő esetében. 

A gyermekek aktuális fejlettségi szintjének megállapítása megtörtént, (DIFER mérések, 

emberábrázolás); a fejlesztést sokszor akadályozta a „távmunka”. 
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Az ellenőrzések legnagyobb részben nem nevelési, szakmai területen valósultak meg; hanem a 

pandémia miatti előírások betartásának folyamatos ellenőrzését végeztük. 

A dolgozók a munkavégzés során azonnali visszajelzéseket is kapnak, segítve munkájuk 

hatékonyabb végzését. 

Valamennyi dolgozó eredménye egy értékelési táblázatban lett rögzítve. (Az eredmények a 

minőségi munkavégzésért adható bérkeret odaítélésekor - korábban ismertetett szabályzatában 

foglaltak szerint - kerülnek figyelembe vételre.) 

 

Külső szakmai, hatósági ellenőrzések 

 Egy óvodapedagógus minősítő vizsgájára került sor. (A-L. K. nagyon szép eredménnyel 

vizsgázott.) 

 Megtörtént a tűzoltó készülékek éves ellenőrzése. 

 A tűzvédelmi megbízott jelenlétében megtörtént a tűzriadóterv gyakorlása. 

 Megtörtént az érintésvédelmi felülvizsgálat. 

 Megtörtént a tálalókonyha HACCP szemléletű teljes körű ellenőrzése (csak az épület 

adottságaiból adódó hiányosságok kerültek bejegyzésre, egyéb területen teljeskörű a 

megfelelés). 

 Több alkalommal járt az óvodaorvos az intézményünkben az általános higiéniás 

feltételek megtekintése és a gyermekek körében lévő megbetegedésekről tájékoztatott. 

 A védőnők végezték a tisztasági szűréseket. 

 A játszóudvar felülvizsgálata május 4-én  megtörtént. 

 

Személyiség és közösségfejlesztés 

Célunk volt a nevelőközösségformálása, együttműködésének fejlesztése. A nevelőmunkát 

segítő alkalmazottak közösségi szerepvállalásának emelése. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek neveléséhez kapcsolódó érzékenyítés (empátia, tolerancia fejlesztése).  
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Ezeket a célokat felülírta az alkalmazotti közösség folyamatos támogatása a járvány miatti 

félelmek, feszültségek oldása, a napi munkavégzési gyakorlat erősítése az új szabályok mellett. 

Nagyon sok feladatunk volt a szülők tájékoztatása, megnyugtatása területén (gyakran 

indulataik, reagálásaik megfelelő kezelése több egyéni megbeszélést igényelt). A gyermekek 

sajnos szintén érezhetően hordozták a környezetükből feléjük áramló feszültségeket, 

nehezebben oldották meg közösségi konfliktusaikat, a „visszatérések” után újra kellett sok 

gyermeknél tanítanunk az elvárható magatartási szabályokat. Sajnos egy, az „érzelmi, 

közösségi élet” területén nehezített, feszültségekkel teli évet zártunk. 

A fiatalabb kolleganők közül a pedagógus 1 vizsgára készülőt sikerült maradéktalanul 

felkészíteni a novemberi vizsgájára, amely nagyon szép eredménnyel zárult. (Éppen ezen 

prioritás miatt kevesebb segítségnyújtásra került sor a másik pályakezdő kolléganő esetében). 

A kollektívából többen vettek részt továbbképzéseken, ill.online szakmai napokon (Osgyáni 

K., Kardos K., Arató-Lehóczki K.). A többi kolléganő életkora miatt mentesül a továbbképzési 

kötelezettségek alól. 

A szülőkkel részben szorosabban, részben sokkal nagyobb távolságot tartva beszélhettük meg 

a nevelési év feladatait, a gyermekek személyes fejlődésével, aktuális eredményeivel 

kapcsolatos információkat. 

Folyamatos volt az online tájékoztatás; a szülők egyénileg is gyakran éltek személyes 

megkeresésekkel mindennapos problémáik, örömeik, kétségeik megosztására. Valamennyi 

kolléganő nagyon szoros, gyakori üzenetváltásban volt a szülőkkel; különösen a több hétvégét 

is érintő átszervezések, zárások, megváltozott járványügyi szabályok, étkezésrendelések, 

ügyeleti ellátások tekintetében. 

Technikailag nehezen oldottuk meg a gyermekek épületajtóban történő átadását, átvételét. 

Tekintettel a viszonylag magas létszámra (napi 50-60 gyermek fogadása, vetkőztetése, 

öltöztetése, üzenetek átadása … stb.) minden kolléganő részvételét igényelte a reggeli és 

délutáni órákban; miközben a csoportokban már, ill. még gyermekek tartózkodtak. Reggel 1 

dajka néni végezte a lázmérést, átvételt, délután ketten tették ezt egyéb teendőik mellett. Nem 

lett volna gördülékeny a folyamat, ha a pedagógiai asszisztens, valamint az óvodapedagógusok 

nem vettek volna részt ezekben. 

Ebben az évben nem szervezhettünk nyitott programokat; sőt az óvoda épületét is csak a 

járványhelyzet javulása után hagyhatták el séta céljából a gyermekek. 
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Eredmények elérését biztosító feladatok: 

 Korábban tervezett pedagógiai innovációnk „a szakmák megismertetése a 

gyermekekkel”, éppen a teljesen zárt működés miatt nem valósult meg; a következő 

években újra kell építeni az ezt támogató, előre mozdító csapatot, bevonni a szülőket, 

helyi intézményeket, cégeket, vállalkozókat. 

 A „fenntartható fejlődés” gyakorlatát elősegítő kifejezett programjaink, „témaheteink” 

dokumentálása megtörtént („zöld-mappa”). A csoportnaplók tervezési 

dokumentumaiban, a heti tervekben jelölésre kerültek az ehhez kapcsolható 

tevékenységek. 

Ide kapcsolható legfontosabb belső programjaink: 

 Januárban: „ÖKO hét” 

 Áprilisban: a Föld napja. 

 Májusban a madarak, fák napja. 

 Az innovációs munkaközösség kimutatása alapján az alábbi tevékenységeket 

végeztük: 

o Rajzpályázatok. 

o Versmondó pályázat Kárpát-medencei (az iskolai vers- és prózamondó 

elmaradt). 

o Húsvéti tojásfa állításához díszek készítése (udvar és városi tojásfa 

állításához hozzájárulás). 

 Sajnos a gyermekvédelem területén ebben az évben is volt jelzésünk a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé; ezt megelőzően és ezt követően kiemelt figyelmet 

fordítottunk a gyermek környezetében történő eseményekre, segítettük az édesanya 

jogérvényesítő tevékenységét (kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezik). 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez többször további 

adatszolgáltatásra volt szükség, hiszen a fejlesztő szakemberek az év jelentős 

részében online végezték munkájukat. 

 A gyermekek fejlődéséről a kolléganők elkészítették a szükséges mérési, értékelési 

feladatokat 
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A gyermekek hatékony fejlesztésének ellenőrzése 

 A tevékenységek, rendezvények megfigyelése révén, 

  gyermekekről készült feljegyzésekben,  

 a szükséges fejlesztési tervek meglétében, 

 a szülői tájékoztatást igazoló dokumentumokban, 

 a beiskolázási szakvélemények adattartalmában jelenik meg. 

A gyermekeknél elsősorban a megfigyelés módszerét alkalmazva rögzítjük az aktuális fejlődési 

állapotot. 4 éves kor után évi egy alkalommal elvégezzük a Difer mérést. Minden gyermek 

fejlődésmutató lapjának egyik melléklete az az év elején elkészített emberrajz, amely jól tükrözi 

a gyermek általános kognitív fejlettségét. 

A gyermekek fejlődésének mérhető, eredményességi mutatói  

 A pedagógusok a gyermeki fejlődést nyomon követték, dokumentálták. 

 A gyermekek fejlettségének méréséhez ajánlott a Goodenough féle rajz vizsgálat, de 

elegendő volt a gyermek emberábrázolásának csatolása a fejlődés mutató lapokhoz. 

 Középső és nagycsoportos gyermekek esetében alkalmaztuk a DIFER fejlődésvizsgáló 

módszert, amelynek eredményeiről tájékoztattuk a szülőket, egyénileg egyeztetett 

fogadóórákon. (Ebben az évben is készültek a csoportokra, a tagintézményre vonatkozó 

kimutatások.) 

 

 Eredményeink 

DIFER  vizsgálatok összesítése: 

A tavalyi évben 4-5 éves gyermekek diferindexe 58% volt (országosátlag 62%), (ők a jelenlegi 

nagycsoportosaink). Az idén januárban végzett mérés szerinti diferindexe ezeknek a 

gyermekeknek 72% (nagycsoportosok országos átlaga 74%). Láthatóan a középsős kori 

lemaradás felét (2%-ot ) sikerült „ledolgoznunk”. Célunk a jövőben az országos átlageredmény 

meghaladása, a gyermekek intenzívebb fejlesztése a programcsomag által kínált 

lehetőségekkel. Jelenlegi középsőseink 54%-ról indulnak, ami még nagyobb eltérést mutat, így 

még fokozottabb a kihívás a jobb eredmények elérése érdekében. 
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Öt rajzpályázaton vettünk részt, összesen 35 pályamunkával: 

 Mini manó és tappancs és a csodapónik rajzpályázat 2020.november 4 ( 4 munka).  

 A Gyulavári Kastély Látogatóközpont és Sörfőzde által meghirdetett rajzpályázatra 16 

pályamunka készült, 16 díj érkezett.  

 „Így közlekedünk mi”, hagyományosan meghirdetett pályázatra 5 munka készült, nem 

lett díjazott. 

 Ünnepi rajz és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére, 2020. 

március16.  4 pályamunkát küldtünk, nem lett díjazott.  

 A városi művelődési központ által meghirdetett „Képzelet virágai” elnevezésű 

pályázatra 6 munkát küldtünk, ebből 1 díjazott lett.  

 

Részt vettünk a IX. Kárpát Medencei Kortárs szavalóverseny döntőjében. 6 pályázónkból 1 

gyermek aranyminősítést, 3 ezüst, 2 gyermek bronz minősítést kapott. 

  

A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság által meghirdetett fotó pályázaton, amelynek témája 

„Számodra mit jelent a víz”, 5 pályamunkával vettünk részt, ebből egy nyertes lett, szakmai 

tartalma miatt. 

A mozgástehetség mérése kapcsán 1 gyermek jár rendszeresen edzésre; nála a szülő vállalta az 

edzésekre való beutaztatást. 

A tagintézményben tavaly fejeződött be az intézményi önértékelés, megtörténtek a 

tanfelügyeleti eljárások. Meghatározásra kerültek az erősségek és a fejlesztendő területek. (A 

minősítések, önértékelések eredményeit a személyi anyagok tartalmazzák.) 

A minősítő eljárások eredményeként, 1 fő mesterpedagógus, 1fő ped. II. minősítésű, 4 fő ped.I. 

besorolású. A következő 5 évben várhatóan 3 pedagógus és 2 dajka él a nyugdíjazás 

lehetőségével. 

A technikai alkalmazottak ön-, és vezetői -értékelése megtörtént (ugyanazok a területek 

jelentek meg erősségként és fejlesztendő területekként, mint korábban).  
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Valódi eredménynek azt érezzük, hogy ebben a betegségek, hiányzások, karantén elrendelések 

miatt, sok-sok technikai szervezést igénylő évben is sikerült a gyermekek játékos fejlődését 

segítenünk, a biztonságos működés feltételeit mindenkor biztosítanunk. 

  

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A nevelési év során nagyon sok esetben kellett az online dolgozói „kommunikációs hálót” 

használnunk, hiszen a pandémia miatt több esetben ilyen módon történt az információk átadása. 

Sokkal kevesebb „nyomtatott, aláírásra szánt” dokumentum kiadása történt meg; pl. azonnali 

utasítások a pandémia idején alkalmazott eljárásrendekről (takarítás, fertőtlenítés, hiányzás 

igazolás, stb…). 

A tagóvodák közötti kapcsolattartás is nagyon korlátozott volt; elsősorban az online 

munkaközösségi foglalkozások anyagainak megbeszélésére került sor helyben közvetlen 

tudásmegosztással, illetve azonnali feladatok esetén „a dolgozói online zárt csoport” felületét 

vettük igénybe. 

A belső megbeszélések nagyon gyakoriak voltak a váratlanul fellépő adatszolgáltatások, 

megváltozott eljárásrendek miatt. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Legfontosabb partnereink a szülők. Ebben a nevelési évben (ahogyan korábban említettem) 

jelentősen megváltoztak a kapcsolattartási formák. Nagyon sok egyéni kérést, indulatot kellett 

„kezelnünk”, ezekkel közösen megbirkóztunk. A járvány és a munkavégzési lehetőségek 

korlátozódása folytán felgyülemlett feszültségek gyakran megjelentek a személyes 

beszélgetésekben. Szinte valamennyi óvodapedagógus és szülő folyamatos online kapcsolatban 

volt (és van jelenleg is), mert az épületek „lezárása” nem teszi lehetővé az óvoda épületében 

történő információátadást. 

Beszűkült a korábban jól működtetett SzSzK vezetőségi kapcsolat, hiszen valamennyi szülőt 

egyénileg kellett elérnünk egy-egy információ átadása során, vagy egy-egy konzultációt, 

döntést igénylő helyzet esetében. 
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A Napsugár Óvodai Alapítvány nyertes pályázatának végrehajtása továbbra is felfüggesztés 

alatt áll, (hiszen 10 nyitott óvodai program megvalósítására kerülne sor, amely a pandémiás 

időszakban nem megvalósítható). Egyéb „házon belüli” rendezvényeinkhez sem tudott 

kapcsolódni az alapítvány a teljes külsősökkel szembeni zárás miatt. Hagyományainkhoz híven 

a karácsonyi „meglepetések” megvásárlásához 120 000 Ft-tal járult hozzá az alapítvány (ebből 

játékokat vásároltunk az elhasználódottak helyett). 

A Gyulavári Részönkormányzat Elnökével az év folyamán több alkalommal folytattunk 

egyeztető megbeszéléseket (az óvodában folyó munkákról, fejlesztési lehetőségekről, aktuális 

terveinkről). A Részönkormányzat minden évben jelentős összeggel támogatja óvodánkat. 

Ebben a nevelési évben ebből a keretből vásároltunk fertőtlenítő adagolót, utántöltő folyadékot, 

új kancsókat 80 000 Ft értékben. 

Óvodai ünnepeinket is zárt körben tartottuk meg, elkülönítetten a csoportokon belül. Így 

partnereinkkel nem oszthattuk meg ezt az élményt.  

Várjuk a járványhelyzet teljes megszűnését, hogy az óvodai életünket, a külső partnereinkkel 

való kapcsolattartást a hagyományos módon folytathassuk. 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Az ezt megelőző nevelési évben, nyár folyamán megtörtént a nyílászárók cseréje, valamint a 

fedett udvarrész kialakítása. Ez az alábbi munkálatokkal bővült az idei évben: 

 Konyhafelújítás (teljesen új bútorzat, HACCP előírásainak megfelelés). 

 Csoportszobák festése. 

 Maci csoport bútorai mögötti penészesedés megszűntetése, bútorok „lábra” helyezése. 

 A villamoshálózat főkapcsolójának megjavítása, áthelyezése. 

Nyári időszakra tervezett munkálatok:  

 2 csoportszoba parkettájának felcsiszolása, lakkozása. 

 1 csoportszoba laminált burkolatának cseréje. 

 2 mosdóban tervezzük a térelválasztók cseréjét. 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
Gyulavári Óvoda 

5711 Gyula, Széchenyi u 56. 
: :  66/ 639-596 

E-mail: gyulavariovi@gmail.com 
 

13 
 

A fenti munkálatok elvégzése után elmondhatjuk, hogy óvodánkban látványosan javulnak a 

tárgyi feltételek, évről-évre megújul egy-egy olyan terület, amely komfortosabbá teszi a 

gyermekek mindennapjait, esztétikusabb környezetben élhetik mindennapjaikat. 

 

A személyi feltételek tekintetében a nyár folyamán újabb változások történnek (1 kolléganő 

másik intézményben, egy óvodapedagógus másik tagintézményben dolgozik az elkövetkező 

nevelési évben). Sajnos egy óvodapedagógus nem jelentkezett a kötelező pedagógus II. 

minősítővizsgára (ezt jövőre az intézmény kell, hogy helyette megtegye, az eljárás lefolytatása 

a további munkavégzésének előfeltétele).  

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés.  

 

 A tagintézményben nem valósítottuk meg a pedagógiai alprogrammódosítást,  nem 

építettük be az új innovációs terveinket, ellenben sokat dolgoztunk a fenntartható 

fejlődés szemléletének megismertetése érdekében. Tervezési dokumentumaink 

koherensek.  

 Az önértékelési csoport által megfogalmazott pedagógiai elvárások (pedagógus, 

vezetői, intézményi) segíthetik mind az operatív munkát, mind annak ellenőrzését, 

értékelését. 

 Havi rendszerességű megbeszéléseinken a pedagógia program és a munkatervi 

feladatok megvalósításának lebontását operatív teendőkre együttesen végeztük. De 

leggyakrabban a járványügyi szabályok, elvárások. eljárások megbeszélése történt.  

 Az eseménynaptárban előzetesen tervezésre kerültek az egész óvodát érintő programok, 

biztosítva ezzel is a jól tervezhetőséget, az idővel való megfelelő gazdálkodást. Nagyon 

sok tervezett programunk elmaradt, illetve nagyon szűk körűen a csoportokon belül 

valósulhatott meg. 

 





Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Mágocsi úti Óvoda 

5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 

Tel: 06-66/639-437 06-30/229-3462 

E-mail: magocsiovi@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éves beszámoló 2020-2021-es nevelési év 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Szabóné Arató Klára 

Tagintézmény-vezető 

 

Gyula, 2021.05.30. 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
Mágocsi úti Óvoda 

5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 
e-mail:magocsiovi@gmail.com 

2 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. Bevezető gondolatok  

2. Pedagógiai folyamatok  

- Tervezés  

- Megvalósítás  

- A pedagógusok éves tervezése és a terv tényleges megvalósulása  

- Ellenőrzés 

- Korrekció  

- Értékelés  

3. Személyiség és közösségfejlesztés  

4. Eredmények  

5. Belső kapcsolatok, együttműködés  

6. Az intézmény külső kapcsolatai  

7. A pedagógiai munka feltételei  

- Tárgyi feltételek  

- Személyi feltételek  

8. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

 

 

 

 

 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
Mágocsi úti Óvoda 

5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 
e-mail:magocsiovi@gmail.com 

3 
 

 „Az emberi haladás minden győzelme valamilyen belső erőnek köszönhető.” 

Maria Montessori  

Bevezető gondolatok: 

A 2020-2021-es éves értékelés, a nevelési év Munkaterve, az intézmény belső elvárásai, a 

belső ellenőrzések és az önértékelések során feltárt eredmények alapján készült.  

Ebben a tanévben is folytatódott a pandémia, mely hatással volt az óvodánkra is. A 

járványügyi intézkedések betartása mellett folytatódott óvodai munkánk. A rendkívüli 

helyzetben igyekeztünk megvalósítani terveinket. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az 

előző évek nevelési célkitűzéseire, a gyermekközpontú nevelés, a színvonalas nevelő, 

fejlesztő tevékenység biztosításával. 

 

Pedagógiai folyamatok: 

Tagintézményünk kollektívája tekintetében ebben a tanévben is több változás történt, a tanév 

elején egy óvodapedagógus érkezett hozzánk, két pedagógus gyermeket várt, akik időközben 

gyermekükkel vannak otthon. Dajkai feladatokat segítette az idén is egy fő közfoglalkoztatott. 

Februárban egy óvodapedagógus érkezett. Így az idén is át kellet gondolni a szervezeti 

struktúránkat. 

Fontos feladatunk volt az új dolgozók szervezetbe való beilleszkedésének támogatása, az 

intézményi értékek átadása és részükről a beilleszkedés. A tanév végére eredményesen 

beilleszkedtek közösségünkbe, segítő, együttműködő, együtt gondolkodó kollégákká váltak. 

Bízom benne, hogy a jövőben stagnálni fog kollektívánk létszáma. 

A szülőket a humánerőforrás változásairól az év folyamán az adott időszakban tájékoztattuk.  

 

Tervezés: 

Pedagógiai programunk megvalósításához olyan munkatervvel rendelkeztünk a 2020-2021-es 

nevelési évben is:  

 melyben mindenki megtalálta feladatát,  

 a feladatok elosztása során figyelembe lett véve a pedagógus, feladat iránti 

elkötelezettsége, 
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 valamint lehetőség szerint /a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet miatt/ 

bevontuk belső és külső partnereinket terveink megvalósításába.  

Elvárás, hogy a munkaterv eredményes megvalósításában minden pedagógus a legjobb tudása 

szerint részt vállaljon. Törekedtünk arra, hogy a munkatervben megfogalmazott 

célkitűzéseinket - a nevelési év során - a megjelölt határidőig megvalósítsuk a járványügyi 

korlátozások figyelembe vételével. 

A bevállalt feladatok segítettek abban, hogy a pedagógiai munka szabályozott és tervezett 

legyen. A belső ellenőrzési terv biztosította munkánk eredményességét, megvalósítását, az 

értékelések, fejlesztendő területek pedig a folyamatos fejlődést.  

 

Megvalósítás: 

A stratégiai dokumentumokra épült az óvoda éves Munkaterve, ehhez kapcsolódik szorosan 

az Önértékelést Támogató Csoport éves terve, valamint a csoportok nevelési tervei is.  

Elsődleges célok voltak:  

  Törvényes és színvonalas intézményműködés.  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodánkban 

nyugodt kiegyensúlyozott légkör biztosítása.  

 A gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló célok tudatos beépítése, a 

tervezés, megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiban a csoportok és az egyes 

gyermekek szintjén egyaránt.  

Ezek megvalósítására készült el az óvoda éves Munkaterve, az óvodapedagógusok nevelési 

terve és tematikus (heti) tervezése is. Az ezekhez szükséges módszerek, eszközök, célok 

megfogalmazását a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelően, differenciáltan 

valósítjuk meg. A helyi sajátosságok figyelembe vételével terveztük meg az éves oktató- 

nevelő munkánkat. A pedagógusok témákra bontva építik fel tematikus terveiket, majd erre 

épül a következő tematikus terv.  

A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek 

elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekeink számára. 

Nevelőtestületünk jól képzett, befogadó, megújulásra kész pedagógusok alkotják. 

Figyelembe vesszük a gyermeki esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításának 

követelményét. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciálisan képzett 
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szakemberek közreműködését vesszük igénybe. A beilleszkedési tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésében a Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai 

segítenek. 

Tagintézmény-vezetői látogatást minden óvodapedagógusnál megtörtént az év első 

hónapjaiban. Egy pedagógus esetében Önértékelést Támogató Csoport látogatása is 

megvalósult. A látogatás tapasztalatai azt mutatták, hogy a pedagógusok jól felkészült, 

szakmai munkájukra igényes pedagógusok. Fontos számunkra a gyermekek nyugodt, 

harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele, 

melyet minden pedagógus maximálisan szem előtt tartott. A csoportokban folyó pedagógiai 

munkát jellemezte a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése, 

és a sokoldalú képességfejlesztés, melyről az ellenőrző tevékenységem során is 

meggyőződhettem. A tapasztalataimat - a megbeszélést követően - foglalkozáslátogatási 

lapon rögzítettem.  

A dokumentumok /Mulasztási napló, Csoportnapló, Egyéni fejlődésmérő lap/ ellenőrzése 

során- vezetésük szakszerűsége, pontossága – a kisebb hiányosságok pótlása minden esetben 

megtörtént. 

Az előző években is elvégzett DIFER méréssel az alapkészségek szintjének mérésére, 

kontrollálására nyílik lehetőségünk, melynek eredményei alapján láthatóvá válik, hogy milyen 

a gyermekek képességeinek általános fejlettségi foka, megmutatja a hiányosságokat, s 

iránymutatással szolgál a további teendőket illetően. 

 

2021. január 

 Írásmozgás koordináció  33% 

Beszédhanghallás 95% 

Relációs szókincs 87% 

Elemi számolás  70% 

Tapasztalati Következtetés 81% 

Tapasztalati Összefüggés- 

megértése 78% 

Szocialitás  79% 

Difer index  75% 
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A felmérésből kiderül, hogy az Írásmozgás koordináció a fejlesztendő terület, illetve az Elemi 

számolás területe is megsegítésre szorul. A látogatásaim során azt tapasztaltam, hogy az 

óvodapedagógusok mind a tervezésben, mind a tevékenységek szervezése során rendszeresen 

alkalmazzák a DIFER fejlesztő játékokat. 

 

A DIFER mérések eredményeiről, a gyermekek fejlődéséről /a gyermekek fejlődését nyomon 

követő dokumentáció alapján/ évente 2 alkalommal írásban a szülők tájékoztatást kapnak. 

 

A 2020-2021-as tanév kiemelt nevelési feladata volt a 1:- A külső világ tevékeny 

megismerésén belül, a matematikai tapasztalatok, műveltségterület szakmai módszertani 

megújítása. A gyakorlati megvalósítás minőségi szintjének emelése. 

2:- A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. 

Sajnos a Koronavírus járvány előrehaladása miatt az intézményi szintű Nevelési 

értekezleteink elmaradtak. Körmöci Katalin előadását szerettük volna meghallgatni, ami a 

kiemelt nevelési feladatunk témájára építkezett volna. Reméljük, hogy a jövőben sikerül 

megvalósítani. 

Az óvodapedagógusok így e témában kutakodtak az internetes felületen, amit egymásnak 

átadva bővíthették tudásukat. Óvodánk szakmai könyvtárát bővítette Körmöci Katalin: Hová 
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bújt a Matematika? módszertani kiadványai, melyben a sok,  hasznos, gyakorlati megközelítés 

segít eligazodni a matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeiben, játékos 

ötleteivel pedig segíti a  pedagógusok mindennapi munkáját. 

A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése a csoportnaplókban és a mindennapi 

munkánkban is megtalálható. Az idei évben óvodai szinten, a járványügyi előírásoknak 

megfelelően, csoportonként a Víz világnapja és a Föld napja projekt keretén belül is 

hangsúlyozzuk a fenntarthatóság fontosságát gyermeki megközelítéssel, szülők bevonásával 

/tájékoztatás, virágok beszerzése, a megvalósítás képekkel dokumentálása/ 

 

További feladataink voltak: 

 Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kijelölt pedagógusok segítése. 

 Humán erőforrás szakmai kompetenciájának erősítés továbbképzések által.  

 Az óvodapedagógusok közösségi érzésének fejlesztése. 

 

Az éves beszámoló a 2020-2021-es nevelési év munkatervében meghatározott szempontok 

alapján és az Önértékelést Támogató Csoport által megfogalmazott intézményi elvárások 

figyelembevételével készült. 

 

Ellenőrzés, értékelés: 

 

A tagintézmény vezetői látogatási és ellenőrzési tervemet az éves munkaterv figyelembe 

vételével készítettem el. 

Az ellenőrzés egyrészt a munkarend, munkafegyelem, intézményi szabályzatok, utasítások 

betartására irányult, másrészt pedagógiai, szakmai munkára, a munkavégzés minőségének 

vizsgálatára, ill. a kiemelt feladatok megvalósulására. Az ellenőrzési, értékelési szempontjaim 

között kiemelten fontos a nevelési-tanulási terv dokumentálása a pedagógiai programban 

foglaltakkal összhangban. Az ellenőrzések és értékelések segítőszándékúak, igazságosak, 

fejlesztő célúak, és objektív jellegűek voltak. 

A csoportokban tett látogatások tapasztaltak alapján a pedagógiai munkánk alapos, átgondolt, 

tudatosan tervezett, sokszínű, ötletes és kreatív.  
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A kijelölt óvodapedagógusok belső szakmai ellenőrzését az Önértékelést Támogató Csoport 

éves tervének megfelelően ütemeztük és elvégeztük. Tagintézményünkből egy 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 pedagógus az eredmények tükrében készítette 

el önfejlesztési tervét. 

Az idei tanévben egy óvodapedagógus minősítési eljárására került sor, mely sikeres volt. 

Pedagógus I. kategóriába sorolása megtörtént.  

 

Két óvodapedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése, és a vezetői tanfelügyelet a Koronavírus 

járványügyi helyzet miatt most elmaradt. 

 

Korrekció: 

 

A javítandó, fejlesztendő területek. Az ellenőrzések során feltárt tapasztalatok alapján 

kerülnek meghatározásra. 

A szakmai dokumentációk ellenőrzésére sor került az év folyamán, melyek megfeleltek az 

elvárásoknak. A formai és tartalmi pontosítások, észrevételek, hibák, hiányosságok minden 

csoportra nézve egyénre szabottan átbeszélésre kerültek. A javítások ismételt ellenőrzése is 

megtörtént. 

Az óvónők és a dajkák kapcsolata, együttműködése kiegyensúlyozott, megfelelő.  

 

Személyiség és közösségfejlesztés: 

 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelési-, tanulási folyamat során a személyiség- 

és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása.  

Óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges. A pedagógia program 

alapelvei, céljai, feladatai során arra törekszünk, hogy minden óvodáskorú gyermek 
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személyiségének teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell irányulnia az óvodai 

nevelésnek, az emberi jogok, és a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly 

módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.  

A nevelést lehetővé teszi, és segíti a gyermeki személyiség fejlődését, a gyermek egyéni 

képességének kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését. Az óvodapedagógusok módszertani 

kultúrája nyomon követi mind a kor pedagógiai elvárásait, mind a saját egyéni képességeiket, 

érdeklődésüket. Alkalmazkodik a gyermekek, csoportok egyéni képességeihez, 

érdeklődéséhez.  

 

Óvodánk a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is befogadja, ellátja, ezeknek a 

gyermekeknek a fejlesztése helyben történik szakemberek segítségével. /SNI létszám 7 fő, 

BTMN 9 fő/  

A foglalkozásokat a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott fejlesztési 

területekre és a fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat figyelembevételével 

biztosítottuk. 

Az óvodapedagógusok folyamatosan, szorosan együttműködnek a fejlesztőkkel, és 

megvalósítják a gyermekek csoportba illesztését, a gyermekek közötti kooperációt. A 

szakemberekkel együttműködve a csoportokban egyéni fejlesztési terv alapján végzik e 

gyermekek fejlesztését.  

A speciális foglalkozás személyre szabott, az SNI gyermekek esetében a szakértői vélemény 

alapján történik. A szakemberek számára szükséges fejlesztő eszközökkel rendelkezünk. 

Tornatermünk jól felszerelt.  

Nagy az óvodapedagógusok felelőssége, rendkívül tudatos, átgondolt munkát igényel mind a 

fejlesztés, felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás. A szakmai önállóság lehetőséget ad a 

differenciált képességfejlesztésre és a tehetséggondozásra is. A differenciálást egyénileg, vagy 

kiscsoportos kereteken belül játékosan oldjuk meg. Megpróbáljuk az egyes részterületeken 

mutatkozó lemaradásokat korrigálni. Amennyiben szükséges konzultálunk a megfelelő 

szakemberekkel. 

A tehetségcsíráját mutató kisgyermekeket egyénileg ösztönözzük új meglátásmód 

kipróbálására, illetve felhívjuk a szülők figyelmét, hogy miben kiemelkedőbb gyermekük a 
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többinél. Számukra óvodai kereteken belül is biztosítunk lehetőségeket egyes 

foglalkozásokon való részvételre.  

A kiemelkedő képességű gyermekek /6 fő/ ebben a tanévben is a Pedagógiai Szakszolgálat 

szervezésében heti egy alkalommal tehetséggondozó foglalkozáson vehettek részt  

 

Az idei tanévben a COVID fertőzés miatt elmaradt foglalkozások:    

 délutáni játékos angol nyelvi foglalkozás, játékos sportfoglalkozás, gyermekjóga. 

 a középsős és nagycsoportos korosztály számára a „Grosics” labdarugó akadémia 

szervezésében az „Ovi-foci” program 

 

Az online meghirdetett rajz és versmondó pályázatokra, a szülőkkel együttműködve 

beneveztük a gyerekeket, melyeken szép helyezéseket értek el.  

 

A pedagógia program alapelvei, céljai, feladatai során arra törekszünk, hogy minden 

óvodáskorú gyermek személyiségének teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell 

irányulnia az óvodai nevelésnek, az emberi jogok, és a gyermekeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen 

színvonalas nevelésben.  

A nevelés lehetővé teszi, és segíti a gyermeki személyiség fejlődését, a gyermek egyéni 

képességének kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését. Az óvodapedagógusok módszertani 

kultúrája nyomon követi mind a kor pedagógiai elvárásait, mind a saját egyéni képességeiket, 

érdeklődésüket. Alkalmazkodik a gyermekek, csoportok egyéni képességeihez, 

érdeklődéséhez. Szoros kapcsolat van az óvoda Pedagógiai Programjával. Ahhoz, hogy 

folyamatosan fejlődjünk, szükség van nem csak elméleti ismeretekre, hanem gyakorlati 

tudásra, frissítésre, szakmai rutinunk fejlesztésére.  

Az Országos Óvodai Alapprogram, és az Óvodánk Pedagógiai Programja is tartalmazza a 

közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra az érzelmi életre vonatkozó feladatokat.  

A gyermeknél figyelembe vesszük az egyéni fejlettségi szintet a feladatok 

megfogalmazásánál, és a teljesítmények elvárásánál is. Arra törekszünk, hogy olyan fejlődési 

ív legyen, ami a gyermekek számára teljesíthető, de sem alul, sem pedig túlterheltek ne 

legyenek, sikerélményt nyújtson a teljesítményük. 2021 szeptemberében 30 gyermek kezdheti 

meg iskolát, a sikeres felkészítő munka eredményeként. 
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Számtalan közös élményszerző programot és kirándulást terveztünk szűkebb és tágabb 

környezetünkbe. Az idei nevelési évben is sajnos – a Koronavírus járvány miatt - meghiúsult 

több nagyobb programunk /Óvoda-nyitogató, Tök-jó mulatság, Családi sportnap, kirándulás/  

Nagy hangsúlyt fektetünk és fektettünk ebben az évben is a családokkal való 

együttműködésre. A tavalyi tanévben bevezetett online platformok használatára az idén is 

szükség volt. 

Az óvodai beiratkozás online történt. Az óvodánk népszerűsítését célzó videóban, mely a 

városi Gyula Televízióban, és online is elérhető, minden óvodapedagógus részt vett. Ezen 

keresztül szerettük volna, ha a beiratkozó gyermekek szülei betekintést nyernek óvodánk 

életébe. 

Jól működik az óvoda zárt facebook csoportja, és a csoportonkénti zárt csoportok is, amelyen 

keresztül gyorsan megoszthatunk információkat, fotókat, ismertetőket a szülőkkel.  

Nyitottak vagyunk. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk életéről, 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők.  

A Mikulás ünnepség, a Fenyőünnep és a Farsang csoportonként a csoportokban zajlott, a 

szülőknek kép és videó anyagot biztosítottunk online csatorna segítségével. Anyák napja- a 

csoport dolgozói felvették a gyermekek anyák napi műsorát, és azt a zárt csoportokba 

eljuttatták a szülőknek/.  

A Koronavírus járvány rendkívüli helyzet bevezetésekor is együttműködtek online a terveink 

megvalósításában. Óvodánk a Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi 

intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről határozat alapján ügyeletet 

biztosított 2021. 03. 08-04. 18-ig. Egy, későbbiekben két csoporttal működött ügyeletünk az 

óvodánkban. Az óvodapedagógusok ügyeleti beosztás szerint végezték munkájukat, és az 

otthon marad gyermekek részére heti terveket, ajánlásokat készítettek. 

A szülők folyamatosan megkapták a heti tematikát minden fejlesztési területre vonatkozóan, 

ehhez mellékelve nagyon sok játék- és tevékenységötletet is. (Verseket, énekeket, 

nyelvtörőket, találós kérdéseket és különböző mozgásos játékokat). Rengeteg ötletet kaptak 

barkácsoláshoz, rajzoláshoz, festéshez. A nagyok matematikai és írás előkészítő feladatlapok 

közül is válogathattak. 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: 
Mágocsi úti Óvoda 

5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 
e-mail:magocsiovi@gmail.com 

12 
 

Többféle, különböző fejlettségi szintnek megfelelő feladatokat küldtünk. Voltak 

óvodapedagógusok, akik a meséket hangfájlként küldték el, melyet a gyerekek örömmel 

hallgattak. 

A feladatok válogatásánál mindig figyelembe vettük az aktualitást, a jeles napokat. 

Folyamatosan kaptunk visszajelzéseket, a szülők tettek fel képeket, hogy éppen mit 

tevékenykedik a gyerek vagy arról, hogy kipróbálták a különböző ötleteket. 

  

Eredmények: 

Az óvodáskorú gyermek alapvető megnyilvánulására, fő tevékenységi formáira építve 

elégítjük ki a gyermekek testi-lelki és szellemi szükségleteit, melyet a testi, érzelmi, szociális, 

értelmi és erkölcsi nevelésen keresztül biztosítunk. A célok megvalósításához napi szintű 

lelkiismeretes, egyenletes színvonalú, szakmai erőfeszítéseket, elhivatottságot követelő 

munkavégzésre volt szükségünk. Feladataink megvalósulása érdekében közös gondolkodásra, 

közös munkára van szükség az eredmények eléréséhez. 

Az idei tanévben érkezett új kolleganők beilleszkedését, kollektívánk segítő, támogató 

hozzáállása megkönnyítette. 

A kolléganők szakmai ismereteink megújítása érdekében folyamatosan éltek a továbbképzési, 

önképzési, hospitálási lehetőségekkel. Továbbképzési lehetőségekről mindig tájékoztatást 

kapnak a kollegák e-mail-ben, papír formátumban. 

A továbbképzések online valósultak meg ebben a tanévben.  

 Pektor Gabriella -PEK torna- által szervezett „A mozgás öröme az óvodai 

csoportszobában vagy az osztályteremben” című online kapcsolattal továbbképzésen 6 

fő vett részt óvodánkból. 

 A Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett több témában is részt vehettünk, / az 

óvodánkból minden óvodapedagógus megtekintette a prezentációkat/ 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjával kapcsolatos 

szaktanácsadás 5 előadásban, több előadóval,  

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás 5 előadásban, több előadóval, 

 Tehetségfejlesztési szaktanácsadás 5 előadásban, több előadóval, 

 Konfliktuskezelés szakterületen 2 előadásban, több előadóval. 

 Fürkész óvoda online szakmai anyagát tekinthettük meg. 
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 Bázisintézményi program keretén belül online prezentáció megtekintése az 

Autizmussal élő gyermekek szükségletei, erősségei, nehézségei az óvodai 

foglalkozásokon. 

 Digitális kompetenciák megjelenítése az intézményi, vezetői dokumentumokban és 

tevékenységekben online előadáson való részvételem. 

 Békéscsabai Oktatási Központ Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán belül 

Tájékoztató a tehetségek felismerésének folyamatáról, eszközeiről című online 

előadáson való részvételem. 

 Békéscsabai Oktatási Központ Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán belül 

o "Óvd a Földünket!" online előadáson való részvételem. 

 

Több rajzpályázaton is részt vettek óvodásaink. (5 rajzpályázaton, 58 db gyermekmunkát 

küldtünk be, díjazott lett 23 gyermeknek a munkája) 

IX. Kortárs Versmondó Verseny Kárpát-medencei döntőjén (3 gyermek vett részt 

óvodánkból, 2 gyermek arany fokozatot ért el, 1 gyermek bronz fokozatot nyert) 

Folyamatban van 3 rajzpályázat, 2 db kreatív, 1 meseíró pályázat. 

 
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

Az összehangolt nevelőmunka érdekében alapvető fontosságú az információ áramlása, a 

közös megbeszélések, értekezletek tartása, az információk megosztása. 

 
Az információátadás színterei az értekezletek, az elektronikus levelező rendszer, a papíralapú 

közlés és természetesen a napi rövid beszélgetések. Ez a kétirányú kommunikáció jelenti az 

óvodapedagógusok részére a munkájukhoz szükséges információkhoz, ismeretekhez való 

hozzáférést. Jelenlegi helyzetben a járványügyi előírásoknak megfelelően megtartott 

munkatársi vagy kétszemélyes megbeszéléseket, de elsősorban az online platformok 

használatát részesítjük előnyben. 

A programok, rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében minden esetben kijelölésre 

kerültek a felelősök és a határidők, megbeszélésre kerültek a feladatok. Az egyenletes 

terhelést figyelembe véve megosztásra kerültek a teendők. 

A gyermekvédelmi felelős elkészíti az éves munkatervét, együttműködik a kollegákkal, 

nyilvántartást vezet, ha szükséges jelzéssel él. 
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Az óvodák közötti szakmai team-ban /Szakmai-, Innovációs-, Difer- munkaközösség, Belső 

ellenőrzési csoport/, részt vevő tagok minden megbeszélésüket követően tájékoztatják 

kollegáikat az aktuális feladatokról, koordinálják azok megvalósítását. 

 

Intézmény külső kapcsolatai: 

Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében fontosnak tartjuk a kapcsolattartásokat közvetlen 

partnereinkkel. 

 A szülőkkel napi kapcsolatba vagyunk, melynek célja, hogy a szülők elegendő 

információval rendelkezzenek a gyermekük fejlődéséről. Ők az egyik legfontosabb 

partnereink.  

A kapcsolattartás formái: 

  napi szintű rövid, gyermekkel kapcsolatos legszükségesebb információk; 

  fogadóórák (igénynek megfelelően, szülővel egyeztetve); 

  szülői értekezletek (évente legalább 2 alkalommal); 

 nyílt nap,  

 családlátogatás 

 közös ünnepségek /Óvodanyitogató, Tök-jó mulatság, Mikulás, Farsang, Anyák 

 napja, Ballagás, Családi sportnap/ 

 

A fontos információkat, tájékoztatásokat a hirdető táblára- jelen helyzetben zárt messenger 

csoportokba- időben kifüggesztettünk, a csoportok öltözőibe kitettünk. 

A járványügyi helyzetnek megfelelően online kapcsolattartás (telefon, facebook, messenger) 

 

 Dürer Albert Általános Iskolával éves együttműködési megállapodás alapján, közös 

programokon, nyílt napokon veszünk részt, sajnos ezek az események is elmaradtak az 

idei tanévben. 

 Magyar Városi Idősek nappali klubjával is szoros kapcsolatot ápolunk, személyes 

kapcsolattartás az idén nem valósult meg. 

 A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival való együttműködés, a fejlesztések 

megbeszélése- megvalósult. 

 A Védőnői szolgálat - tisztasági szűrések elvégzése- megvalósult. 
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 A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri megbeszélésein 

való részvétel- az idén nem volt.  

 Szociális segítővel való kapcsolattartás heti rendszerességgel jelen helyzetben 

telefonon. 

 Óvoda pszichológussal adott eset kapcsán megbeszélés. 

 

Sajnos a nagyfokú koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben a nagyobb tervezett 

programjaink elmaradtak. Az óvodai ballagást, a Kormányrendeletben foglaltak szerint a 

járványügyi előírásokat betartva megtarthatjuk. 

 

Pedagógiai munka feltételei: 

Tárgyi feltételek: 

Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával. 

Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat. Udvarunk 

játszóhelyei, játékai lehetőséget nyújtanak a megfelelő mozgáslehetőségre, fejlesztésre, 

munkatevékenységre. 

 

Sajnos a csoportokban található bútorzat eléggé elhasználódott, elavult, nem igazán felel meg 

a mai modern kor elvárásainak, esztétikai követelményeinek. Továbbra is arra törekszünk, 

hogy keresnünk olyan lehetőségeket és forrásokat, melyek hozzásegíthetnek abban, hogy 

folyamatosan le tudjuk cserélni ezeket az elavult bútorokat.  

Sajnos az óvoda kerítésének festése az idén sem valósult meg, a jövőben törekszünk 

megvalósítására. 

 

A nyár folyamán pályázati forrásból gumitégla borítást kapott két udvari játszóeszközünk. 

2020. őszén alapítványunk segítségével az udvari babaház teljes felújítása megtörtént, melyet 

karbantartónk készített el. A gyermekek nagy örömmel vették birtokba.  

A folyosón, a tornateremben és egy csoportszobában megtörtént a tisztasági meszelés, mely új 

színében tágasabb, barátságosabb légkört teremt. 

 

A 2021. nyári terveink között szerepel, Alapítványunk segítségével egy csúszda teljes 

felújítása.  
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Fokozottan betartjuk a járványügyi intézkedéseket, az óvoda helyiségeit, a csoportokat, a 

mosdókat, a gyermekek játékait, az udvari játékokat folyamatosan fertőtlenítik a dajkák, 

naponta több alkalommal.  

 

Személyi feltételek: 

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot, szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra 

törekvő pedagógusokból áll. Alapvető feladatunk a ránk bízott gyermekek nevelése, testi 

épségük óvása, erkölcsi védelme, a gyermek személyiségének sokrétű fejlesztése, 

képességeinek kibontakoztatása. Az óvodai élet, tevékenységi formáit alkalmazva naponta 

változatosan és színesen segítjük a gyermekek játékát és tanulási tevékenységét. A 

csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört 

alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. 

Ebben az évben is történtek személyi változások. Sajnos a tanév ezen időszakát 

helyettesítésekkel oldottuk meg. A csoportban maradt kolleganők dicséretesen megállták a 

helyüket ebben a nehezített helyzetben is. 

Segítségünkre van egy közszolgálatot teljesítő dolgozó is. 1 fő pedagógiai asszisztens, és 

különböző szakemberek segítik nevelő-oktató munkánkat. 

Az óvoda valamennyi dolgozója igyekezett az új dolgozók beilleszkedését segíteni, akik 

elfogadták és átvették kollektívánk által képviselt közös értékeket, azonosulni tudtak az óvoda 

szellemiségével. A kollégákra a segítőkészség és az egymást tisztelő magatartás a jellemző. 

Szakmai érdeklődésüket, felkészültségüket egyéni igényeik alapján, a gyermekek mélyebb 

megismerése és sokoldalúbb fejlődése érdekében fejlesztik. 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés: 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja összhangban van az óvodánkban folyó 

nevelőmunkánk tapasztalatai szerint megalkotott Pedagógiai programunkkal. 

A célok hatékony megvalósítására törekszünk. Ez a törekvés dokumentumainkban nyomon 

követhető. Óvodásainkat olyan optimális fejlettségi szintre törekszünk eljuttatni, hogy jó 

eséllyel kezdhessék meg az iskolai tanulást. 
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   A 2020/2021- es nevelési év nagy kihívást jelentett számomra. Új volt a vezetői státusz, új 

volt a környezet, a kollektíva és a gyermekcsoport. S mindezt még hatványozottan tetőzte, hogy 

a koronavírus járvány miatt rendkívüli eljárásokkal is szembe kellett nézni a tanév alatt. 

 

 
1./ Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, megvalósításuk 

 

   Tervező munkánkban figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, 

intézményünk Pedagógiai Programját, az intézményvezető által kiadott Tanévnyitó értekezlet, 

2020/2021 nevelési év anyagát, munkaközösségek éves munkaterveit. Óvodai életünk 

mindennapjait úgy terveztük, hogy figyelembe vettük óvodánk arculatát és az ez évre kiemelt 

nevelési feladatot.   

Az éves kiemelt nevelési feladataink: 

1. A külső világ tevékeny megismerésén belül, a matematikai tapasztalatok, 

műveltségterület szakmai módszertani megújítása. A gyakorlati megvalósítás minőségi 

szintjének emelése. 

2. A fenntartható fejlődés szemléletének megjelenítése az óvodai tervezésben és a 

mindennapi gyakorlatban. 

Nevelő munkánk tervezése tudatos, az előre kitűzött célok tükrében valósítjuk meg.  

A csoportnaplóban heti lebontásban, tematikus tervekben tervezünk, hol figyelembe vettük az 

adott gyermekek életkorát, építtettünk előzetes tapasztalatikra, figyeltünk a differenciálás 

elvére.  

Tagintézmény-vezetőként látogatási és ellenőrzési tervemben minden kolléganőm 

foglalkozáslátogatását elvégeztem: 

Elsőként Házsené Megyesi Mária óvodapedagógust látogattam 2020.11.03- án, majd Szelei 

Zsanett óvodapedagógust 2020.11.09- én, és Steigerwald Réka óvodapedagógust 2020.11.10-

án ellenőriztem. Célom, hogy a kiemelt nevelési feladat, hogyan jelent meg a pedagógus 

mindennapi munkájában. 

Kifejezetten figyeltem arra, hogy a kolléganők tudatos tervezését segítsem, így látogatásaim 

előtt, több alaklommal belső tudásmegosztáson vettek részt.  

Hiszen az egymástól való tanulás kölcsönös volt! 
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Ellenőriztem a dokumentációjukat, (csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, gyermekek 

fejlődését nyomon követő dokumentumok, DIFER mérések meglétét- eredményeiket) 

foglalkozásukat és a gyermeki produktumokat, a csoportban kialakított szokás- és 

szabályrendszert. 

A csoportnaplók rögzítési formája továbbra is számítógépen történik. Már nem minden esetben 

az otthoni számítógépeket használják a pedagógusok, hiszen év elején kaptunk egy használt 

laptopot. 

Törekszünk arra, hogy a heti tematikus terveket képekben is illusztráljuk. 

 Idén a DIFER mérések mellet, ismét szerepet kapott a Boldogság Program, hol a Katica 

csoportosok aktivizálták magukat.  

Számomra idén kiemelkedő volt, hogy a foglalkozások előre átgondoltak, tudatosan voltak 

megtervezve. 

Az óvodapedagógusok aktívak, újabb és újabb ötletekkel színesítették a gyermekek 

mindennapjait. 

A felvételi- és mulasztási naplót ebben a tanévben a Lepke csoportosok digitálisan vezetik, 

mely könnyebbséget jelent számunkra. Azonban a Katica csoport továbbra is papír alapon 

vezeti. 

Kéthavi rendszerességgel ellenőrzöm a mulasztások igazolását szolgáló orvosi igazolások 

illetve szülői kérelmek meglétét, melyekre sajnos még legtöbb esetben figyelmeztetni kell a 

szülőket, hiszen nem tartják számon gyermekeik hiányzását. 

 Pontosan, kronológiai sorrendben gyűjtjük őket.  

Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumokat is ellenőriztem, melyben azért voltak 

hiányosságok. Az I. félévben a koronavírus járvány óvodánkat sem kímélte, ezért a 

gyermekekről való tájékoztatás a szülők felé kissé megcsúszott. Azonban igyekeztünk, ezeket 

minél hamarabb pótolni.  

Most a második emberrajz készítésénél is vannak hiányosságok, hiszen vannak olyan 

gyermekek, akik 2021.05.23-ig mentesülnek az óvodalátogatás alól. 
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2020/2021 nevelési év, DIFER mérés eredmény, korcsoportonkénti összesítése: 

 

  
  

Csoportátlag /Katica 2021.01. 

  

Írásmozgás-koordináció fejlődése 37% 

Beszédhanghallás fejlődése 46% 

Relációszókincs fejlődése 40% 

Elemi számolási készség fejlődése 35% 

Tapasztalati következtetés fejlődése 35% 

Tapasztalati összefüggés-megértés 

fejlődése 46% 

Szocialitás fejlődése 69% 
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Csoportátlag /Lepke 

 

2020.10. 

 

Írásmozgás-koordináció fejlődése 12% 

Beszédhanghallás fejlődése 50% 

Relációszókincs fejlődése 40% 

Elemi számolási készség fejlődése 21% 

Tapasztalati következtetés fejlődése 40% 

Tapasztalati összefüggés-megértés 

fejlődése 29% 

Szocialitás fejlődése 60% 
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Összehasonlítások: 

 

 2017.nov. 2019.jan.  2020.jan. 2021.jan. 

Írásmozgás koordináció 28% 51% 57% 63% 

Beszédhang hallás  90% 77% 83% 

Relációsszókincs   79% 77% 78% 

Elemi számolási készség   70% 56% 56% 

Tapasztalati következtetés  64% 80% 77% 

Tapasztalati összefüggés- megértése  80% 61% 75% 

Szocialitás  79% 71% 83% 

Difer INDEX  54% 73% 68% 74% 
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Jól megfigyelhető a diagramból, hogy a Lepke csoportosoknál az írásmozgás –koordináció 

területén, valamint az elemi számolás területén mutatkozik elmaradás. Ezen terület fejlesztése 

érdekében a mindennapokban kiemelten nagy figyelmet fordítottunk az, olyan 

játéktevékenységek alkalmazására, amely a gyerekek fejlődését segítik 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.   

 

Továbbá jól megfigyelhető a Katica csoportban, hogy az elemi számolás és a tapasztalati 

következtetés területén van elmaradásuk a gyerekeknek. Ezen részképességek területén szintén 

alkalmazzák az óvó nénik a DIFER játékgyűjteményt. 

 

 

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. 

Idén a közösségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektettem, hiszen új pedagógusként, új 

tagintézmény- vezetőként, példamutató magatartásommal, empátiával, elfogadással, egy új 

közösséget kellett formáljak. Úgy, hogy a meglévő szokásokat, hagyományokat tiszteletben 

tartsam, de közben mégis nyújtsak valami újat is. 

A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés során mindig figyelembe vettük a gyermekek 

egyéni és az életkori sajátosságaikat. A tanév elején sok csapatépítő játékokat szerveztünk a 

gyermekcsoportban, hiszen nagyon nagy szükség volt rá. Véleményem szerint ebben a zárt 

közösségben a gyermekek nehezen fogadták el a személyi változást. 

2018- ban óvodánk csatlakozott a Boldog Óvoda programhoz, melynek célja a gyermekek 

pozitív személyiségfejlődésének elősegítése. A pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire 

építve és annak módszereit alkalmazva az óvodába járó gyerekek csoportosan és egyénileg 

ismerik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére 

inspiráljuk a középső és nagycsoportosokat, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján 

– hozzájárulnak a gyerekek boldogság szintjének növekedéséhez. 

 

A közösségfejlesztés szempontjából is fontos a megfelelő szokás- és szabályrendszer 

kialakítása, ami mostmár mindkét csoportban nagyon jól működik. Az év elején úgy éreztem, 



9 

 

le kellett fektetni az új szabályokat, mind a gyermekcsoporttal, mind pedig az óvodai 

dolgozókkal szemben. 

Óvodánk arculatát képző környezettudatos szemléletalakítás, környezet- és természetvédelem, 

madarászkodás, lovaglás, ovi- foci program és úszásoktatás, mind segítik a gyermekek 

közösséghez való viszonyulásának pozitív kialakulását. Azonban sajnos idén a koronavírus 

járvány ezeket a programokat felülírta. De a mindennapi nevelőmunkánkat viszont 

gazdagította, hiszen több idő jutott a fejlesztésre, közösségépítésre. 

A beszoktatás időszaka könnyednek bizonyult, hiszen a 3 új kisgyermeknek új volt minden, 

könnyen alkalmazkodtak az új szabályokhoz. 

A gyermekek tehetségének kibontakoztatására is nagy hangsúlyt fektetünk, idén ez elsősorban 

a rajzolás, rajzpályázatokon való részvételben bontakozott ki. (Büszke is vagyok, hiszen van 

olyan gyermekünk, aki különdíjazott lett.) 

Csapatépítő, közösségformáló hatása a Lélekmozgató Napunknak is van. A Magyar ParaSport 

Napjához óvodánk évek óta aktívan csatlakozik. Ezen délelőttön a gyerekek 

megismerkedhetnek, eljátszhatják a megváltozott képességű emberek mindennapjait, 

kihívásait, küzdelmeit. Erősítjük gyermekeinkben a másság elfogadását, empátia kialakítását, 

fokozását. 

A szülők egyre nagyobb segítőkészséggel állnak az óvoda mellé, mivel sajnos a koronavírus 

járvány miatt, tevőlegesen nem vehetnek részt az óvodai programokban, mindennapokban, 

ezért mindenki ahol tud, ott segít az intézménynek. ( Rágónapok szervezése, szüreti mulatság 

a gyerekeknek, virágosítás….) 

 

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás keretében egy előadáson vettem részt: Az 

intézményfejlesztés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet 

kialakításában és fenntartásában címmel. Mellyel tervem, hogy a 3. nevelési nélküli 

munkanapon, tudásmegosztás keretében tájékoztassam a kollégáimat a jövőbeli ötleteimről, 

terveimről. 
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3- Célok elérése, eredmények 

 

Idén a következő pályázatokon vettünk részt: 

 

Rajzpályáztok: 

 

1. „A zene mindenkié” Közös munka, plakátot készítettünk. 

 

2. ORFK – Országos Baleset – Megelőzési Bizottság szervezésében „Így közlekedtek ti” 

című rajzpályázat. Indult: Debreczeni Hanna, Hajdú Hanna, Ficzere Szilvia (különdíjas) 

 

3. Országos Kreatív pályázat gyerekeknek, Budapest „Segíteni jó, segíteni menő” Közös, 

csoport munka - elbírálás alatt. 

 

4. Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ Gyula – által kiírt pályázat, „A képzelet 

virágai ” címmel. Indult: Flinta Kinga. 

 

5. Agrárminisztérium meseíró pályázata, „Mesék a zümmögő birodalomból” a Föld Napja 

alkalmából.  

 

Részt vett: Debreczeni Hanna, Flinta Kinga, Hajdú Hanna – elbírálás alatt. 

 

Egyéb pályázatok: 

 

- Csatlakoztunk a Zöld Szívek Köre Természetvédelmi Civil Egyesület kezdeményezéséhez, 

a Kisökörjáráson erdei séta és madáretetés programjaihoz.  ( A COVID miatt szeptemberre 

halasztva). 

- Csatlakoztunk a Magyar Paraolimpiai Bizottság által idén is megrendezésre kerülő, Magyar 

Parasport Napja alkalmából a  „Lélekmozgató Nap” – hoz. 

- Mátrix Bohócdoktor Közhasznú Alapítvány „Szeretet csokoládé” gyűjtése a kórházban 

fekvő gyermekek számára. 

- A legszebb konyhakert (epreskert telepítés, fűszerkaloda) 

- Virágos intézmény, Virágos Gyuláért Pályázat 

- Boldogságprogram – Boldog Óvoda Cím elnyerése a 2020/21 – es nevelési évre. 
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Fejlesztések:  

- a csoportszobában matató fal kialakítása 

- lambériázás a katica csoportban 

- konyhabútor cseréje 

- rozsdamentes asztal és zsámolyok beszerzése 

- epreskert kialakítása, fűszerkaloda 

- parkoló felújítása 

- tv vásárlás a katica csoportban 

 

Eredményként értékelem, hogy új tagintézmény – vezetőként a kollektíva elfogadott, bízik 

bennem, kéréseimet, utasításaimat, ötleteimet elfogadják. 

Bár a koronavírus járvány sok mindent felülírt, de igyekeztem a már meglévő hagyományokat 

ápolni, megtartani, sőt ötleteimmel tovább gazdagítani az óvodánkat. 

Kollektívánk tekintetében ketten rendelkeznek Pedagógus II. fokozattal, továbbá én is 

jelentkeztem a 2021/2022- es tanévben a Pedagógus II. minősítési eljárásra, példát mutatva 

annak a kolléganőnek, aki még nem rendelkezik ezzel a minősítéssel. 

3 óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik. A gyógytestnevelő szakvizsgával rendelkező 

kolléganőm ebben a nevelési évben a 3-4 éveseknek és az 5-7 éveseknek összeállított egy egész 

éves szakmai anyagot, heti rendszerességgel fejlesztette gyermekeinket. 

Igyekszem minden lehetőséget kihasználni az önképzésre, legfőképpen az intézményvezetési 

ismeretekre, jogi szabályozók megismerése, szakmai képzésekre és a fenntartható fejlődés 

ismereteinek bővítésére. 

 

 

4.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldás 

 

A tanév elején ismertettem a kolleganőkkel az éves munkatervet, az éves munkaidő beosztást, 

a reszortfelelősöket, programjainkat, várható eseményeinket. Meghatároztam a kitűzött célokat 

és feladatokat. 

 

Feladatkör Dolgozó neve 

HACCP felelős Piss Edit 
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Tűzvédelmi felelős Bacsóné Szatmári Anita 

Munkavédelmi felelős Bacsóné Szatmári Anita 

Faliújság felelős Szelei Zsanett 

Könyvtár, könyvtár összekötő Házsené Megyesi Mária 

Egészségügyi könyvek Steigerwald Réka 

Folyosó dekoráció Szelei Zsanett 

Rajzpályázatok Házsené Megyesi Mária 

Fotózás, kirándulások szervezése Bacsóné Szatmári Anita 

Leltárfelelős Bacsóné Szatmári Anita 

Vendéglátás Bodor Erzsébet 

Iskolai összekötő Bacsóné Szatmári Anita 

Szertárfelelős Bacsóné Szatmári Anita 

Könyvek árusítása, Tappancs, Mini manó Steigerwald Réka 

Szabadság nyilvántartás Bacsóné Szatmári Anita 

Óvodai rendezvények, ünnepek, hagyomány Minden óvodapedagógus 

 

 

Munkaközösség és tagjaik: 

 

1/  Szakmai munkaközösség: Steigerwald Réka 

2/  Innovációs munkaközösség: Szelei Zsanett 

3/  Belső Önértékelési csoport: Bacsóné Szatmári Anita 

4/  Gyermekvédelmi felelős: Házsené Megyesi Mária 

5/ DIFER munkaközösségi tag: Házsené Megyesi Mária 

 

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. 
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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, 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, intézményvezetői 

segítséggel. Az idén a koronavírus járvány miatt óvodánk egyik csoportjában rendkívüli 

szünetet is rendeltek el. 

 

 

5- Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Nagyon fontosnak tartanám az óvodánk külső partnereivel a kapcsolattartást. Azonban idén ez 

nem valósult meg minden esetben. 

A programunkban szerepel, hogy a külső és belső partnerek bevonásával, segítségével, meg 

tudjuk határozni intézményünk erősségeit és gyengeségeit, melyhez egy elégedettségmérésre 

van szükségünk. Azonban idén a járványügyi korlátozások miatt ez nem valósult meg. 

Amint a korlátozások enyhítése megtörténik, bízunk benne, hogy a nyár folyamán, ezt pótolni 

tudjuk.  

 

 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. 

Ebben a tanévben csak az udvaron történt a beszoktatás, mivel a szülők az intézménybe nem 

léphettek be. Az év közben érkező kisgyermeknek jelentett csak nehézséget ez a rendkívüli 

beszoktatás. 

  

2. Szülői értekezletek 

Célja: megismerhesse az óvoda feladatait, tartalmi életét, a gyermekcsoporttal kapcsolatos 

feladatokat, aktuális célokat. Minden óvodai csoportban egy nevelési évben két szülői 

értekezletet tartunk. 
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Témákat az éves munkaterv feladataival összhangban az óvónők dolgozzák ki. A téma vázlat 

a csoportnaplókban is rögzítésre kerül.  

Ebben a tanévben a szülői értekezlet anyagát a zárt facebook csoportban tettem közzé, valamint 

írásos formában, kinyomtatva is megkapták a szülők. 

 

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. 

Kezdeményezésre néhány szülőnek az udvaron tartottunk fogadóórát a kolleganőimmel.  

 

4. Nyílt napok 

Célja: a szülők megismerkedhessenek az óvodában folyó nevelőmunkával, szokásokkal. 

Megfigyelhesse gyermeke közösséghez való viszonyát, benne elfoglalt helyét. 

Ez idén semmilyen módon nem valósult meg. 

 

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.). 

Mivel idén ezekre sem volt lehetőségünk, igyekeztünk, azért hogy, a szülők is bepillantást 

kaphassanak a gyermekeik mindennapi óvodai életéről, ezért a zárt facebook csoportban tettünk 

közzé életképeket. 

 

Kapcsolattartás szakszolgálatokkal 

Folyamatosan együttműködő kapcsolatunk van az alábbi intézményekkel, amelyek a 

gyermekek egyéni fejlődésében megnyilvánuló problémák feltárásában és kezelésében 

segítenek. 

- Békés Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Gyulai Tagintézményével 

- Gyulai Kistérségi Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel 
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   - Egészségügyi Szakszolgálatokkal (orvos, szakorvos, védőnő) 

 

Kapcsolattartás fenntartóval 

Tagintézményünk működésének feltételeit a fenntartó biztosítja. Továbbá a területi 

képviselővel megismerkedtem, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. 

 

Kapcsolattartás közművelődési intézményekkel, közoktatási intézményekkel, 

rendvédelmi szervekkel 

A pandémia miatt idén semmilyen módon nem tartottuk a kapcsolatot ezekkel az 

intézményekkel, szervekkel. Azonban együttműködési megállapodást, szerződést kötöttünk az 

Implom József Általános Iskolával.  

 

6- A pedagógiai munka feltételei 

Humán erőforrás alakulása: 

 

Óvodánkban 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens (osztott 

munkaidőben) és 1 fő karbantartó végzi a nevelést és a nevelést segítő munkát. Az 

óvodapedagógusok közül 2 fő rendelkezik pedagógus II. minősítéssel, és 3 fő pedig 

szakvizsgával.  

Célom az együttműködő, motiválható, szakmailag elismert kollektíva kialakítása és 

megtartása. 

Szakképzett dajkák segítették egész évben az óvodapedagógusok munkáját. 

Munkájukra jellemző a gyermekszeretet, ami számomra a legfontosabb, az elfogadás, a 

tisztaság, rend fontossága, a szülőkkel való jó kapcsolat fenntartása, tisztelet a 

gyermekek, a szülők és egymás iránt. 
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Tárgyi, infrastrukturális feltételek: 

 

Az óvoda épületén belül, minden helyiség a feltételnek megfelel. Csoportszobáink 

otthonosak, harmonikus hangulatot árasztanak. Az óvoda folyosó burkolója, a konyha 

burkolója felújításra szorul. Továbbá az óvoda épületében fejlesztőszobát kellene 

kialakítani, hogy kényelmesebben történjenek a fejlesztések, foglalkozások. Bízom a 

fenntartóban és a mihamarabbi megújuló változásokban.  

Óvodánk szépen parkosított, nagy játszó udvarral rendelkezik, homokozóval, udvari 

játékokkal.  

Óvodánk 2019- ben egy pályázatot nyert el, amely segítségével IKT eszközellátásunk 

folyamatosan javulni fog, tárgyi eszközeink bővülni fognak. 

Udvarunk karbantartásához szükséges eszköz ellátásunk is gazdagodott egy nagy 

teljesítményű fűnyíróval. 

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: 

 

Mind az országos, mind a helyi pedagógiai program és az éves munkaterv szerint folyt az éves 

munkánk. Az óvodai dokumentációk ellenőrzése az év folyamán többször is megtörtént, az éves 

programjainkba csoportszinten egyre jobban bele vittük az óvoda arculatát, ápoltuk a 

hagyományokat, új ötletekkel, feladatokkal színesítettük a gyermekek mindennapjait. A 

pedagógiai folyamatok, ellenőrzések is zökkenőmentesen folytak.  

A 2020/2021 - es nevelési évet megfelelően teljesítettük kollektívánkkal, bízom benne, hogy a 

következő nevelési évünk még sikeresebb, még eredményesebb lesz, hiszen, amit idén a 

pandémia miatt nem tudtunk megvalósítani, jövőre, újra átgondolva, még színesebben, még 

kreatívabban fogjuk megvalósítani. 
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  Gyula Város Egyesített Óvodája     

 Székhelyintézmény Törökzugi óvoda 

    5700 Gyula, Leiningen u 4. 

     : :  06/30-229-2674 
 

              www.gyulaovoda9.eu, 
 e-mail: torokzugiovoda@gmail.com 

 

 

 „A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, 

de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. 

Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” 

 

A Tanévnyitó értekezlet anyagában meghatározott nevelési feladatok, valamint az Intézményi 

önértékelés szempontjai alapján készítettem az éves beszámolómat. 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógia munka feltételei 

7. Megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi 

céloknak való megfelelés. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Tervezés: 

Nevelő munkánkat a Pedagógia Programra és az éves munkatervre alapoztuk. Az éves terv 

elkészítésénél figyelembe vettük az éves kiemelt feladatot és az óvoda arculatát. Az éves 

tevékenységi tervek a négy évszak köré igazodtak, figyelembe véve az óvodába járó gyermekek 

életkorát. Ebben az évben is négy csoporttal működtünk. Egy tiszta kiscsoporttal, egy kis-

középső csoporttal, egy nagy-középső csoporttal és egy tiszta nagycsoporttal. 

A tervezések a csoportnaplókban követhetők nyomon, amiket elektronikus formában vezetnek 

az óvodapedagógusok.  

Óvodapedagógusainktól elvártam, hogy a szeretetteljes bánásmódot képviseljék a 

gyermekekkel szemben, érzelmi biztonságot nyújtsanak, segítsék és ösztönözzék a 

gyermekeket minden területen. Kolléganőim figyelembe vették a gyermekek fejlettségét, 

családi hátterét, fejlődési ütemét, és a tehetség ígéretekre is figyelmet fordítottak. Ebben az 

évben is folytattuk a mozgásra való odafigyelést, hiszen ez Óvodánk arculata.  

Sajnos a Sport Manó Program továbbképzése 2020 szeptemberében sem indult, így azok az 

óvodapedagógusok végezték a Sport Manó foglalkozásokat az óvodában, akik korábban már 
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részt vettek a tanfolyamon. Reméljük a jövőben lehetőségünk lesz továbbképzésen való 

részvételen. 

Azt tapasztaltam csoportlátogatásaim során, hogy a csoportokban az óvodapedagógusok 

odafigyelnek a mozgásra, a napi mozgásigény kielégítésére, ehhez mozgásfejlesztő eszközöket 

biztosítottak a gyermekek számára (trambulin, ugrálólabda, kakashinta, pad). Folyamatos 

odafigyeléssel, segítségadással ösztönözték, motiválták a gyerekeket az eszközök használatára. 

Nagy hangsúlyt fordítottunk az egészséges életmód kialakítására is, a napi gyümölcs, zöldség 

fogyasztás, saláták készítése rendszeres volt a mindennapok során. A környezeti séták a covid 

vírus miatt nem valósulhattak meg. Sajnos nem hagyhattuk el az óvodát. 

 

Megvalósítás: 

Az előző nevelési év DIFER méréseinek eredménye alapján, a Gyula Város Egyesített 

Óvodájának nevelőtestülete úgy határozott, hogy az elemi számolási készség fejlesztés 

lehetőségei lesz az idei nevelési évünk kiemelt nevelési feladata, 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 az elemi számolási készség lehetőségeit elősegítő 

játéktevékenységeket és azok forrását. A Törökzugi Óvoda az idei nevelési évben 3 csoportban 

történt DIFER mérés: 1 tiszta életkorú/1 középső, 1 nagycsoport/ és 1 középső nagycsoport 

életkorú csoportban. A mérést a nevelési év augusztus 31-ig 4. életévüket betöltött gyermekek 

esetében végeztük, majd folytattuk a sort a 4-5, 5-6, 6-7 életévüket betöltő gyermekekkel. 

Azoknál a gyermekeknél, akiket tavaly már mértünk, az idei eredményeiket a már meglévő 

dokumentumba rögzítettük folytatólagosan. Az SNI, illetve BTM gyerekeknél nem végeztünk 

DIFER mérést, mert esetükben külön egyéni fejlesztési terveket készítettünk. A Törökzugi 

Óvoda 2020/2021-es nevelési év előírt DIFER mérési időszakában a 4-5 évesek óvodai átlaga, 

DIFER indexe: 47% lett. Az 5-6-7 évesek meghatározott időszakban történő méréseredménye, 

óvodai szintű DIFER indexe: 68%. A szakmai munkaközösség vezetője, Bota Flóra, a nevelési 

év ideje alatt, odaadóan segítette, koordinálta munkánkat. Szakmai munkaközösségi online 

értekezleten tájékoztatást kaptunk éves szakmai teendőinkről. A munkaközösségi tagok 

megbeszélték, egységesítették a korosztályokhoz igazodó mérések időpontjait /őszi mérése a 

kicsiknek, januári mérése a tanköteles korú gyermekeknek, hasonlóan az előző évhez/. Ennek 

megfelelően kezdtük el a nevelési évet, azonban törvényi változás történt 2020. 01.01-től. A 

hozott rendelet értelmében, ahhoz igazodva /2011. évi CXC.tv.45.§(2) / 2021. január 31-ig 

kellett történjen a tanköteles korú gyermekek mérése. 2021.03.08-tól bezárt óvodánk a 

vírusjárvány miatt. A gyermekek szüleivel online tartottuk a kapcsolatot, ily módon 

továbbítottuk a szakmai anyagokat, beleértve a DIFER fejlesztő játékokat is. A kollégák a 

hosszú DIFER-t, illetve a hosszú DIFER rövid változatát alkalmazták, mint mérési módszert, 

ki-ki saját pedagógiai döntése szerint. Kériné Oláh Mária munkaközösségi tag, igyekezet 

megfelelően átadni az információkat a kollégáknak. A mérések a megbeszélt határidők 

betartásával megtörténtek. Az eredmények százalékosan átlagolva lettek életkor, csoport, majd 

óvodai szinten. Ezek át lettek küldve email-en keresztül a munkaközösség vezetőjének, az 

intézményi átlagok kiszámításához. A született eredmények jövőbeli iránymutatást nyújtanak 

számunkra a gyermekek egyéni aktuális fejlettségét figyelembe véve. A kinyomtatott, 
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méréseredményeket mutató dokumentumok a csoportnapló mellékleteként szerepelnek. A 

kollégák ebben az évben tapasztaltabban alkalmazták a DIFER mérőeszközt, és az ahhoz 

szükséges infó kommunikációt. Köszönöm Kériné Oláh Mária óvodapedagógus, DIFER 

munkaközösségi tag egész éves munkáját. 

 10/1/2020 

Írásmozgás koordináció  61% 

Beszédhanghallás 91% 

Relációs szókincs 71% 

Elemi számolás  44% 

Tapasztalati Következtetés 30% 

Tapasztalati Összefüggés- megértése 26% 

Szocialitás  69% 

Difer index  56% 
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 2021. jan. 

Írásmozgás koordináció  53% 

Beszédhanghallás 99% 

Relációs szókincs 97% 

Elemi számolás  81% 

Tapasztalati Következtetés 77% 

Tapasztalati Összefüggés- megértése 71% 

Szocialitás  84% 

Difer index  80% 

 

 

 

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 4 olyan sajátos nevelési igényű gyermek 

járt óvodánkba, akik 2 főt érnek és 7 olyan gyermek, akik 3 főt érnek.  
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Azt tapasztaltam a csoportnaplók ellenőrzésénél, hogy a megadott szempontoknak megfelelően 

történik vezetésük. Az apróbb hiányosságokat jeleztem a kolléganők felé, és később ezeket 

bepótolva rendben találtam a naplók vezetését. Igényesek, naprakészek, jól áttekinthetőek.  

A mulasztási naplók ellenőrzésénél is pontos munkát tapasztaltam. 

 

Korrekció: 

A szakmai dokumentációkban felmerülő apróbb hiányosságokra felhívtam a figyelmet, ezek 

pótlása, javítása megtörtént. Újbóli ellenőrzés során mindent rendben találtam. A dajkák 

munkája, megfelelő, tiszta, megbízható. Az esetleges hiányosságokat mindig megbeszéltük és 

pótolták azokat. Segítik a gondozási, nevelési feladatokat. Jó kapcsolatot ápolnak az 

óvodapedagógusokkal és szülőkkel egyaránt.  

Czinege Krisztina kolléganőnk, 2019 szeptemberétől pedagógiai munkát segítő 

alkalmazottként vett részt az óvodánk életében, 2020 szeptemberétől viszont, állandó délutános 

kollégaként is számíthattunk rá a Nyuszi csoport életében. Lelkesedésével, példamutató 

munkájával, szorgalmával, ötletességével az egész kollektíva munkáját segíti. Kitűnően 

eligazodik az IKT eszközök világában, nyitott az újra, motiválható. Továbbra is számítok 

lelkiismeretes munkájára. 

Értékelés: 

Az ellenőrzéseim és értékeléseimnél próbáltam igazságos lenni és segítő szándékú. Munkánk 

során fontosnak tartom, hogy kollégáim visszajelzést kapjanak munkájukról és az észrevételeim 

építő jellegűek legyenek. Ezzel tudom őket motiválni, szakmai tudásukat elismerni, és a 

minőségi bértáblán százalékos formában jelezni az értékelésüket. Minden kolléganő 90%-on 

túlteljesített. Köszönöm munkájukat! 

 

2. Személyiség és közösség fejlesztés 

Csoportprofil alakulása: 

2020/2021-es év létszáma: 82 fő (május) 

Iskolába megy: 28 fő 

Logopédiára jár: 19 fő 

A Pedagógiai Szakszolgálat által fejlesztésre jár: 32 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermek: 11 fő 

BTMN-es: 8 fő 

Katolikus hittanra jár: 5 fő 

Református hittanra jár: 8 fő 

Tehetséggondozás: 4 fő 
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2020 szeptemberében a Mókus csoport indult tiszta kiscsoporttal. Személyi változás is történt 

a Mókus csoportban. Fazekasné Balla Erika óvodapedagógus távozott óvodánkból, helyére 

Vincze-Néma Erika óvodapedagógus érkezett. Munkájához sok sikert kívánunk! 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. A pandémiás helyzet miatt, a fejlesztők is online fejlesztéseket 

tartottak és küldték a szülőknek az anyagot. 

Lehetőséget biztosítunk óvodánkban a különböző területen kiemelkedő képességű gyermekek 

kibontakoztatására. Például rajzpályázatokon való részvétel.  

 

Óvodai rendezvények:  

 Őszi egészség- és sportnapok 

Sajnos társintézményünkben, a Prohászka Zsolt Tornacsarnokban, nem tarthattuk meg 

rendezvényünket, hiszen nem hagyhattuk ez az óvodát. Ezért az őszi- és a tavaszi 

egészség-és sportnapjainkat az óvodán belül, mindenki a saját csoportjában valósította 

meg. Az Egészségfejlesztési Iroda csatlakozott az őszi programunkhoz.  

 Mikulás várás zárt körben zajlott, a Mikulás az óvoda udvaráról köszöntötte a 

gyerekeket, akik a csoportszobából leskelődve figyelték lelkesen. 

 Adventi munkadélután sajnos nem valósulhatott meg. 

 Karácsonyi ünnepség is zárt körben zajlott, mindenki a saját csoportjával ünnepelte a 

karácsonyt. 

 Farsang, kiszézés-télbúcsúztatás szintén zártkörű volt. 

 

A húsvéti tojáskeresése sem valósulhatott meg, hiszen a gyerekek ebben az időszakban otthon 

tartózkodtak. Az Anyák napi megemlékezésről videó felvétel készült minden csoportban, amit 

a kolléganők feltettek a zárt csoportokba. Az óvodában készült ajándékokat pedig hazavitték a 

gyerekek és otthon adták át anyukájuknak. 

A ballagás és az évzáró a nyár folyamán kerül megrendezésre az óvoda udvarán. 

A városi rendezvények sajnos elmaradtak a vírus miatt. 

  „Lélekmozgató Program” –ot az óvodánkban rendeztük meg, mert sajnos a pandémia 

miatt nem tudtunk csatlakozni az 5. számú Általános Iskola programjához. 
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3. Eredmények 

Nevelő munkánk során az volt a célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek jól érezzék 

magukat, kiegyensúlyozottak és vidámak legyenek, képességeik fejlődjenek önmagukhoz 

képest, és társas kapcsolatuk alakuljon. Ezeknek a céloknak a megvalósításához egy összetartó, 

hasonló gondolkodású, innovatív kollektívára van szükség. Mi különböző emberek vagyunk, 

különböző értékekkel. Néha máshogy gondolkodunk, látunk dolgokat, mint a többi kolléga. 

Akadnak konfliktus helyzetek, amiket meg kell oldani, hogy egy csapatként tudjunk tovább 

haladni. De úgy láttam az év folyamán, hogy egy közös cél, közös feladat megvalósításáért félre 

tudtuk tenni a különbözőségünket, ahhoz, hogy óvodánk hírnevét előbbre vigyük. Hiszen a 

közös munkának összekovácsoló ereje van, és csak ezáltal juthatunk előrébb.  

A munkaközösségek tagjai aktív részesei voltak a kijelölt feladatokban, átadták a hallott 

információkat, kérték segítségünket a feladatok megoldásához.  

Kollektívám tagjai folyamatosan éltek az online továbbképzési lehetőségekkel. Autizmussal 

kapcsolatos előadáson vettünk részt. Az ott szerzett ismereteket, mindig megosztottuk a 

kolléganőinkkel.  

Szaktanácsadásra is jelentkezett óvodánk 2019-ben. A Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 

tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterületen kértünk szaktanácsadást. A 6 alkalmas 

szaktanácsadásból, csak 1 valósult meg 2020. március 5-én, Békéscsabán, amin 3 kolléganő 

vett részt. A többi szaktanácsadás online valósult meg. 

 

Pályázatok: 

Működési pályázatot nyújtottunk be 300.000 Ft-ra, NEAG-KP-1-2021/5-000332 Törökzugi 

Óvodai élet támogatása néven. A pályázat nyertes pályázat lett, Szegedi Veronika, pedagógiai 

asszisztens áldozatos munkája által. A nyert összeget könyvelési díjra, 1 db laptopra, irodai 

szerekre fordíthatjuk.  

A gyermekrajz pályázat felelős Nagy Aranka óvodapedagógus. Köszönöm Arankának, hogy 

összefogja és lelkiismeretesen intézi egész év folyamán a pályázók és pályázatok sorsát. 

A Törökzugi Óvoda a 2020/2021-es nevelési évben 8 különböző gyermekrajz pályázat kiírású 

helyről, ill. 1 óvodai szervezésű házi gyermekrajzpályázaton vett részt. Leginkább az idősebb 

gyermekek, illetve a tehetséggondozás jegyében tehetséges gyermekek részvételével történtek 

a pályázások.  

A világjárvány okozta pandémiás helyzet megnehezítette a pályázatokon való részvételt, mivel 

a gyermekek az év során nem járhattak folyamatosan óvodába s ez megnehezítette a szervezési 

feladatainkat. A szülőkre is több nevelési feladat hárult otthon maradó gyermekükkel való 

foglalkozás tekintetében. Hogy segíthessük színesíteni a családok otthoni életet, meghirdettünk 

egy hóemberépítő versenyt családok részére „a legötletesebb hóember” címmel. Szerencsénkre 

esett kevés hó az idén s így az aktív családok élhettek a játék adta lehetőséggel. Elkészített 

hóember fotóikat elküldték az online a zártcsoportokba. Az óvodapedagógusok csoportszinten 

értékelték, jutalmazták az érintett gyermekeket. Szeretnénk ezt a sikeresen megvalósított ötletet 

hagyományként tovább vinni a jövőben, ill. kibővíteni újabb kreatív lehetőséggel a családok 

részvételére számítva. 
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„Klimabarát közlekedés” 2020. október 20. 

Kollektiv alkotásként 18 katicás gyermek vett részt. 

2021-03-04-én elismerő oklevelet kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától. 

„Így Közlekedtek ti” 2021. 02. 25. 

ORFK-Országos Baleset megelőzési Bizottság által meghirdetve. 

Résztvevő gyermekek: 6 őzikés, 5 katicás gyermek 

 „Segíteni jó, segíteni menő” 2021. 04. 30. 

Doszpod Művészház által meghirdetve. /online beküldve/ 

Részt vett: 3 katicás gyermek 

„Magyar zászló és címer” 2021.03.16. 

Nemzeti Stratégiai Kutató Intézet által meghirdetve /postai úton küldve/ 

Részt vett: 2 fő katicás 

„Tűzmegelőzés” 2021. 04.30. 

Országos tűzoltósági főfelügyelőség által meghirdetve 

Részt vett: 3 katicás 

„Mit jelent számomra a víz?” 2021.03.18. 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által meghirdetve 

Részt vett: mókuscsoport fényképeivel 

„A képzelet virágai” 2021. 04.20. 

Gyula Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc kulturális Központ és Múzeum Nonprofit 

Kft. 

Részt vett: 1 őzikés 3 katicás gyermek 

„Lékó Ilona Környezetvédelmi emlékverseny” 2021. 03. 19. 

Lila Sportiskola által meghirdetve 

Részt vett: óvodai szinten 6 gyermek 

Emléklapot és ajándékot nyert: Szűcs Zsófi őzikés és Pataki Adrienn a katicából 

„Családi hóemberépítés, a legötletesebb hóember”  

Törökzugi óvoda részéről meghirdetett közös projekt. 

Részt vett: 29 család és gyermeke  

Fotóval dokumentálás, étékelés, jutalmazás: 2021. 05. 14.  
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés: 

Makráné Gomböktő Zita Intézményvezető Asszony online vezetői értekezleteket tartott, amin, 

mint Tagintézmény-vezető rendszeresen részt vettem. Az értekezleteken halottakról minden 

esetben tájékoztatást tartottam munkatársi megbeszéléseken. 

Az óvodán belüli munkatársi megbeszéléseken, átbeszéltük a közeli programokat, 

eseményeket, feladatokat. A munkaközösségi tagok a következők: 

 Szakmai munkaközösség: Békési Andrásné Gyöngyike 

 Önértékelést Támogató Munkacsoport: Vincze-Néma Erika 

 Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervezés: Kása Andrea 

 DIFER munkaközösség: Kériné Oláh Mária 

A munkaközösségi tagok az őszi megbeszéléseken, illetve később, az online megbeszéléseken 

elhangzottakról rendszeresen tájékoztatták a kollektívát. Ez évben András Anna 

gyermekvédelmi felelős, jelzőrendszeri tag munkáját jómagam, Budai-Szűcs Éva vettem át.  

Értekezleten vettem részt. Tapasztalatomat átadtam kolléganőimnek. 

Az óvodai programjaink, rendezvényeink előzetes megbeszélések, egyezetetések alapján 

valósultak meg, melyeknek felelősei forgatókönyvet készítettek a zökkenőmentes lebonyolítás 

érdekében. Sajnos a korona vírus járvány miatt több óvodai programunk nem tudott 

megvalósulni, a gyerekek és a felnőttek nagy szomorúságára, de bízom benne, hogy hamarosan 

pótolni tudjuk ezeket a rendezvényeket (családi nap, gyermeknapi kirándulások). 

A belső kapcsolattartás formái: látogatások, értekezletek, megbeszélések. A tagóvodák közötti 

rendezvényeken való részvétel sajnos nem tudott a vírus miatt megvalósulni.  

Kapcsolattartás eszközei: szóban, írásban, telefonon, e-mailen történt. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai:  

Vezetőként fontosnak tartom, hogy jól kialakított kapcsolatrendszert ápoljak. 

Kapcsolatrendszer a szülőkkel:  

A gyermekük fejlődéséről a szülők rendszeres tájékoztatást kaptak az óvodapedagógusoktól. A 

hétköznapi életről a tájékoztatás napi rendszerességgel történt. Az aktuális események a 

csoportok zárt csoportjában kiírásra kerültek. Sajnos a nyitott óvodai programokra nem került 

sor a pandémia miatt.  

 

Partnerekkel: 

- Kónya István Alpolgármester Úr és Körzeti képviselő 
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- 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: 

A 2019-es felújításnak köszönhetően 2020 szeptemberétől is esztétikus, szép környezetben 

vártuk a gyermekeket. Az óvoda udvara is megszépült 2020 nyarán, hiszen egy nyertes 

pályázatnak köszönhetően az udvari játékok alá gumitégla borítás került. Az ünnepélyes átadóra 

2020 júliusában került sor. Ezzel egyidőben az udvar újra füvesítése is megtörtént, a Futizo Kft. 

támogatásának köszönhetően, akik fűmaggal segítették udvarunk megszépülését. Köszönet 

Vörös Ferencnek! 

 

Személyi feltételek: 

2020 szeptemberétől 7 fő óvodapedagógus, 4 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 

1 fő pedagógiai munkát segítő alkalmazott, 1 fő karbantartó biztosította az éves pedagógiai 

munkát. Hetényiné Erdős Kata szociális segítőtől és Dragán Zsuzsanna óvoda pszichológustól 

is segítséget kaptunk munkánkhoz. A szociális segítő kéthetente 1 alkalommal látogatta 

óvodánkat, 2020 márciusáig, és részt vett az óvodai délelőttökön. Az óvoda pszichológus a 

Bajcsy Zsilinszki úti Óvodában és a Béka sgt-i Óvodában végezte feladatát, szintén 2021 

márciusáig.  

 Nyuszi csoport: Kériné Oláh Mária, Czinege Krisztina, Hurguly-Szabó Irma 

 Őzike csoport: Békési Andrásné, Budai-Szűcs Éva, Szlancsikné Árgyelán Ibolya 
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 Katica csoport: Nagy Aranka, Kása Andrea, Széles Lászlóné 

 Mókus csoport: Nyírfalusiné Diószegi Éva, Vincze-Néma Erika, Juhász Erzsébet 

2021 februárjában Nyírfalusiné Diószegi Éva kolléganőnk megkezdte felmentési idejének 

letöltését. Ezért a Mókus csoportban Vincze-Néma Erika óvodapedagógus látja el az állandó 

délelőttös feladatokat, délután pedig pedagógiai asszisztensünk, Szegedi Veronika vesz részt a 

csoport életében. 

Szegedi Veronika, pedagógiai asszisztens lelkiismeretes, pontos munkájára továbbra is 

számítok, hiszen egész év folyamán segítette az óvodapedagógusok, a dajkák és jómagam 

munkáját is. Köszönöm, hogy továbbra is kezében tartja az óvodai alapítvány sorsát, 

naprakészen figyeli a pályázati kiírásokat, és ha alkalom adódik, él a pályázati lehetőségekkel, 

ezzel segítve óvodánk életét.  

A karbantartási munkálatokat óvodánkban és a Máriafalvai Óvodában 1 fő karbantartó, Szilágyi 

András látja el. Ezt a helyzetet óvodavezető társammal, Bacsóné Szatmári Anitával rugalmasan 

kezeljük.  

 

7. Megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban megfogalmazott 

intézményi céloknak való megfelelés. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja összhangban van az óvoda Pedagógiai 

Programjával. A pedagógiai programunk megfogalmazza a célokat, feladatokat, elvárásokat, az 

óvodák arculata mellett. Tervező és nevelő munkánkat az óvoda arculatához igazodva 

végeztük, mozgásos, sportos tevékenységgel teret engedve a módszertani szabadság 

kibontakoztatásának. Mindennapi óvodai életünkben arra törekedtünk, hogy a gyermekek 

harmonikus, kiegyensúlyozott, ingergazdag, szeretetteljes környezetben növekedjenek, és 

színvonalas, precíz, pontos pedagógiai munkát végezzenek az óvodapedagógusok. Ennek 

érdekében online továbbképzéseken vettünk részt, hogy az ott megszerzett szakmai tudást 

kamatoztatni tudjuk, saját munkánk során.  

Nagy örömünkre 2020 nyarán megújult az óvoda udvara, az udvari játékok alá gumitégla 

burkolat került, ami a balesetek megelőzését szolgálja legfőképpen, és biztonságosabbá teszi a 

gyerekek mozgását. Köszönjük Dr. Becseiné Lock Gabriellának, Kónya István Alpolgármester 

Úrnak és Gonda Péter óvodatitkárnak a nyertes pályázatot, amibe rengeteg munkát fektettek, 

és amivel biztonságosabbá és esztétikusabbá varázsolták a Törökzugi Óvoda udvarát.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kónya István Alpolgármester Úrnak a virág felajánlásért 

is, amivel széppé, színesebbé varázsoltuk a főbejárat előtti virágoskertet. 

 

 

 





 

 

A nyári élet 

beszámolói 



Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda 

Nyári élet értékelése 

 

A nyári élet szervezésénél, tervezésénél figyelembe vettük az Országos Pedagógiai 

programot és a helyi pedagógiai programunkat, de elsődleges szempontnak tartottuk a 

gyermekek szabad játéktevékenységét. A nyári élet megtervezése folyamán törekedtünk minél 

változatosabb differenciált foglalkozásokat felajánlani a gyermekeink számára. 

A csoportunk nem teljes létszámmal működött az egész nyár folyamán, valamint más 

óvodákból is érkeztek vendég gyermekek. A gyermekek egészségének védelmét szolgálta, 

hogy nagy figyelmet fordítottunk a személyi higiéné biztosítására. Igyekeztünk sokat a szabad 

levegőn tartózkodni, figyelve arra, hogy a nagy melegben a gyermekek árnyékos helyen 

tartózkodjanak és elegendő folyadékot igyanak. Az udvari kútból igényük szerint ihattak, de 

többször fel is hívtuk a figyelmüket a vízpótlás fontosságára.  

A gyermekek élete a nyáron is tartalmas volt, gondoskodtunk a változatos tevékenységekről 

az udvar megfelelő kihasználásával, melyek nyugodt, fejlesztő hatású időtöltést eredményeztek 

és jó szórakozást kínáltak. Igyekeztünk élményekkel gazdagított napokat szervezni, olyan 

udvari életet kialakítani, hogy a játékba ágyazott tevékenységek tartalmai beépüljenek a 

gyerekek ismeretébe, máskor is használhatók, előhívhatók legyenek. A szorgos méhecskék a 

nyár folyamán is tevékenykedtek, és a zöldségeskertet mindennap gondozták, melynek 

eredményét el is fogyaszthatták. A „szeparéban” naptól védett helyen, nyugodt környezetben 

barkácsolhattak, szerepjátékokat játszhattak /babáztak, főzőcskéztek, meséskönyvet 

nézegettek, rajzoltak, hajtogattak, barkácsoltak, stb./  

Egy-egy melegebb napon az udvar árnyékos helyein szerveztünk vizes játékokat /sarazás, 

homokvárépítés, lábfürdőzés, buborékfújás/, használtuk párakapunkat, amit nagyon élveztek a 

gyermekek.  

Számtalan lehetőség adódott az udvari mozgásos játékokra, amit ki is használtunk. Az 

állandó udvari játékszereken kívül sokat bicikliztek, rollereztek, labdáztak, fogócskáztak, 

fociztak óvodásaink.  

Megfigyelésekre, kísérletezésekre is lehetőségük volt az érdeklődő gyerekeknek: 

figyelhették a levegő mozgását különböző hajtogatott játékok segítségével, a napsütés, a meleg 

hatását a kisebb-nagyobb edényekbe töltött vízre, a víz és a homok tulajdonságait, egymásra 

hatását a homokozóban.  

Az ablakok árnyékolásával biztosítottuk a termekben is az elviselhetőbb légkört.  

A gyerekek szívesen jöttek az óvodába, vidáman teltek a napjaik, miközben izgatottan várták 

a közelgő családi nyaralást, programokat is.  

Ügyeletes óvodaként működtünk augusztus 16–27- ig. Az első héten időutazásban vehettek 

részt a gyermekek a dinoszauruszok, az ősemberek korában, ismerkedhettek az egyiptomiak és 

indiánok világával. Második héten „Királylányok és lovagok” hetében örömmel azonosultak a 

szépséges királykisasszonyokkal, a fiúk a bátor vitézekkel. Érdeklődésüket naponta újabb és 

újabb tevékenységek tartották fenn.  

Július 19 - augusztus 15 - ig óvodánk zárva tartott. Ebben az időszakban végezték el a dajka 

nénik a nyári nagytakarítást.  

Az idei nyáron csoportunkból több gyermeknek is igényeltek további, ügyeleti óvodai 

ellátást. 

Az új óvodás gyermekek szülői értekezletét június 16-án tartottuk meg. Minden érintett, 

leendő szülő érdeklődéssel jelent meg. A beszoktatás augusztus utolsó hetében megtörtént.  

 



Béke Sugárúti Óvoda 

NYÁRI ÉLET ÉRTÉKELÉSE 

2021. július 19. – 2020. július 30. 
 

A nyári élet tervezésekor az évszak környezeti jellemzőit, az időjárás nyújtotta lehetőségeket, 

az intézmény csoportszobai és udvari játékeszközeit vettük figyelembe. Szerettük volna 

érdekesebbé tenni a gyermekek számára a nyári időszakot, pozitív élményeket nyújtva 

számukra. Minden héten új lehetőségek várták a gyermekeket. Napi rendszerességgel 

változatos mozgásos játékokat szerveztünk a gyermekek természetes mozgásigényének 

kielégítése érdekében. Ehhez jó lehetőséget adott az intézmény udvarán található kressz pálya 

és az óvodában található járművek. Az óvoda udvarán árnyékos vagy fedett házakban 

kialakított kuckókban lehetőséget biztosítottunk kisebb csoportokban, néhány fős szabad 

játékra, baráti kapcsolatok formálására. A meleg nyári napok jó lehetőséget teremtettek 

természetes anyagokkal való kísérletezésre. A homokozóban megtapasztalhatták a homok 

tulajdonságait. Műanyag pancsolóban öntötték, mérték a vizet, de jólesően hűsített a 

mozgásos játékok után is a párakapu. Az élmények elmesélése és a mesehallhatás is az 

udvaron, nyugodt körülmények között, az árnyékban leterített szőnyegen történt. 

Sokat tartózkodtunk a szabadban, reggel jó idő esetén már az udvaron gyülekezünk, 

igyekszünk kihasználni az udvarunk adta lehetőségeket, a sok játékot. A napirend alakításával 

lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a gyermekek jól szervezetten tölthessék 

mindennapjaikat. Az udvaron való tartózkodás idején, mindig elmondtuk a baleset megelőzés 

szabályait, hogy ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden óvodapedagógus felhívta a 

figyelmet az erős napsugárzás veszélyeire, hiszen több alkalommal II. és III. fokú hőségriadót 

hirdetett az országos tiszti főorvos. Következetesen ügyeltünk arra, hogy árnyékos vagy fedett 

területre szervezzünk minden tevékenységet. Gondot fordítottunk a megfelelő minőségű és 

mennyiségű folyadékbevitelre (udvari ivókút, illetve a dajka néni által kihelyezett vizes 

kancsó és pohár). 

Az óvoda udvarának rendjére a nyári időszakban is közösen vigyáztunk. A tavasszal ültetett 

virágokat rendszeresen gondoztuk, öntöztük. Ok-okozati összefüggéseket állapítottunk meg a 

nyári évszak, az időjárás és a természeti jelenségek között. A nyári hónapok eseményeit, 

minden hónap végén összegyűjtöttük és leadtuk. 

A folyamatosan változó gyermeklétszám miatt a csoportok elosztása szinte minden héten 

változott. A létszámcsökkenés miatt, a szabadságokat ki tudták venni az óvoda dolgozói, a 

gyermekek felügyeletét biztosítottuk. Nagy segítségünkre volt Mokán Dominika nyári 

diákmunkás, és a folyamatosan érkező önkéntes közösségi szolgálatra jelentkezők is.  

A nevelési évben elsajátított szokások folyamatos gyakorlása, és erősítése mellett, az 

évszakból adódó feladatokkal bővítjük:  

 

 

Egészséges életmód: 

 • A folyadékbevitelt az egész nap folyamán biztosítjuk a gyermekeknek, a csoportszobában 

és az udvaron bárki, bármikor ihat.  

• Figyeltünk a gyermekek ruházatára, hogy az időjárásnak megfelelő legyen, melyhez a 

szülőktől kértük gyermekük részére a megfelelő és elegendő ruházat biztosítását.  

• Hőségriadó esetén kiemelten figyeltünk a gyermekek hűtésére, az árnyékban, vagy hűvös 

helyen való tartózkodására, illetve több csoportszobában álló ventilátor működött. 

 

 



 

Mozgás, testedzés igényének, szokásainak alakítása:  

• Hőség esetén igény szerint naponta többször is lehetőséget biztosítottunk a vizes játékokhoz 

és a párakapu bekapcsolása felnőtt felügyelete mellett történt  

• Fokozottan ügyeltünk az érzékeny bőrű gyermekekre, hogy ne tartózkodjanak a napon 

esetlegesen az otthonról hozott naptejjel minden alkalommal bekentük őket.  

• A gyerekek egészségének megőrzése, edzésük érdekében rendszeres szabad levegőzést 

biztosítunk, különböző tevékenységeket szervezünk a természetben (futkározás, biciklizés, 

rollerezés, különböző labdajátékok, mászókázás, csúszdázás stb.) 

 • Rossz idő esetén a csoportszobában is használtuk a mozgásos eszközöket, a gyermekek 

fejlettsége és érdeklődése szerint cseréltük.  

 

Játék és Munkajellegű tevékenység: 

• A kialakult önkiszolgálás és naposi szokásokat nyáron is gyakoroltuk, Alvás, pihenés, 

szokásainak alakítása  

• A nyugodt pihenés feltétele a csend, ehhez a megfelelő körülményeket biztosítottunk. 

Lehetőséget biztosítottunk, hogy a gyermekek kedvenc „alvós” tárgyukkal pihenjenek.  

• Minden nap egy megfelelően kiválasztott mesével hangoltuk a nyugodt pihenésre a 

gyermekeket.  

• A balesetvédelmi oktatást nyáron is megtartottuk a gyermekeknek, felhívtuk figyelmüket a 

szabályok betartására, a veszélyforrásokra.  

• A nyári játékokhoz biztosítjuk az eszközöket, helyet és elegendő időt.  

• Árnyékos helyen, biztosítottunk a szabályjátékokhoz, konstrukciós játékokhoz, szerep 

játékokhoz, vizuális tevékenységekhez az eszközöket. (rajzolás, festés, gyurmázás, 

barkácsolás)  

• Lehetőséget, eszközöket biztosítunk: vizes játékokhoz.  

 

Társas kapcsolatok különbözően alakultak, mert a lecsökkent gyermeklétszám miatt 

először 4, majd 3 csoportban tartózkodtak a gyerekek: 

• A nyári összevonások alatt különböző csoportba járó gyerekek kerültek egy csoportba, ezért 

célunk, egymás megismerése, és elfogadása az összevont csoportban a gyerekek 

együttműködési képességének alakítása, ezzel személyiségük fejlesztése.  

• rugalmas napi, - és heti rendet biztosítottunk  

• szociális kompetenciák erősítése, az összevont csoportok szervezése kapcsán (drámajáték, 

közösségi játékok, egymás játékának megbecsülése)  

 

Értelmi nevelés: 

 • A nyári terv témajavaslatai közül a naponta változatos tevékenységeket kezdeményeztünk. 

(pl: Az évszakból adódó természeti megfigyelések, ok-okozati összefüggések felismerése)  

• A nyári időszakban is különféle tevékenységeket ajánlottunk a gyermekek számára, hogy ők 

mindig érdeklődésüknek, és kedvüknek megfelelően választhassanak. 

 

2021.07.19-07.30-ig nyári ügyeletet biztosítottunk. Összesen 5 óvodából 113 gyermekek 

jelentkezett az intézménybe az első héten, akikből az első napon 79 gyermek jelent meg. 

Többen jelezték, hogy csak keddtől fognak érkezni, de 6 gyermekről nem kaptunk semmilyen 

értesítést. A második héten, 71 gyermek érkezett a hétfői napon, mely létszám folyamatosan 

csökkent.  

A gyermekek zökkenőmentesen illeszkedtek be az új környezetbe, hamar elsajátították a 

szokás és szabályrendszert, függetlenül az életkoruktól. Nehézséget okozott eleinte az, hogy 

nem tudták hova tették a váltócipőt, váltóruhát, illetve melyik csoportba lettek elhelyezve, de 



ez 3-4 nap után már megoldódott. Illetve számunkra nehézséget okozott esetenként a gyermek 

beszédkészsége. A gyerekek a nagy meleg ellenére örömmel, szívesen jöttek minden reggel, 

hiszen kedvelt volt a „Labda” projekt, melyet 07.19-07.23-ig terveztünk és valósítottuk meg. 

A játéklehetőségeket a gyermekek igényeihez igazítottuk minden nap.  

A már meglévő ismereteiket felelevenítettük, illetve bővítettük a labdák tulajdonságainak 

felfedezésével, a változatos színekkel, a labda formájának megnevezésével. A sportágakat a 

gyermekek jól ismerték, főleg a fiúk a futballt, melyet több esetben is szívesen játszottak. A 

matematikai egyéni képességeket a formaészleléssel, a számlálással, összehasonlítással, 

színek szerinti válogatással értük el. 

 

Az anyanyelvi képességeket pingponglabda többféle felületen és irányban fújásával 

fejlesztettük, a fokozatosság elvét figyelembe véve, amikor már tudták a játékszabályt, akkor 

már versenyt is rendeztek a gyerekek között az óvodapedagógusok, ezzel fejlesztették még a 

kudarctűrő képességet.  

 

A mindennapos mesélésnél, a mese választása az adott projekt témaköréhez igazodott. 

Annak érdekében, hogy az 5 óvodából érkező gyermekek között feloldódjon a feszültség, a 

gyermekek hangulata oldódjon, énekes játékokat játszottak velük az óvó nénik.  

 

Nem csak a lányok, hanem a fiúk is szívesen rajzoltak, festettek. Új volt számukra, hogy az 

eszköz ez esetben nem az ecset volt, hanem a labda, illetve a vágás során keletkezett 

hulladékokból összegyűrt gömbforma. Először félve mártották be a festékbe az eszközöket, 

majd egyre bátrabban mely hatására színes képek készültek. 

 

A környezettudatos gondolkodás formálása érdekében, ellátogattunk a közeli hulladékgyűjtő 

szigethez, vittünk különböző anyagú tárgyakat, melyeket kiválogatva elhelyeztünk a 

megfelelő hulladéktárolóba. Plusz élmény volt a gyermekeknek, hogy elmentünk a játszótérre 

is, ahol a mozgásigényüket ki tudták elégíteni (a levegő hőmérséklete ezen a napon 

alacsonyabb volt). 

 

Az óvoda arculatát, a biztonságos közlekedést így megismerhették és gyakorolhatták a 

gyermekek. A labdák dobása egymásnak illetve függőleges és vízszintes célba, a labda 

elkapása fejlesztette a szem kéz koordinációt, a tájékozódás térben, az alap állóképességet. 

Ezek képességeket fejlesztette még a kenguru labdával való ugrálás, a különböző gurítások és 

lufi terelés különböző vonalon. 

A mindennapos testedzésre jó lehetőséget nyújtott az óvoda udvarán található KRESZ 

PÁLYA, az óvoda által biztosított és saját járművek. 

 

Második ügyeleti hét: 

 

07.26-07.30-i héten, Mesés óvodába érkezhettek a gyerekek. Várta őket a népmesék világa, a 

közkedvelt tündérmesék, mai mesék, mesék jellemzői, jelképei, karakterei, erkölcsi és érzelmi 

értékei. 

A mesék világának bűvös számait az iskolába készülő gyermekek már felismerik, hozzá 

tudják rendelni a megfelelő számú tárgyakat tartalmazó képeket.  

 

 

A Mesék sokfélesége, illetve a www.youtube.com-on való számtalan előfordulása lehetőséget 

nyújtott az óvodapedagógusoknak, hogy a gyerekek igénye és kívánsága szerint 

választhassanak, mit szeretnének megnézni, melyhez szükséges volt az IKT eszköz 



használata. Nagyon kedvelték az óvodapedagógus bábozását. Sokan köré gyűltek és 

figyelmesen hallgatták a mesét.  

 

Vizuális alkotás közben énekeltek, zenét hallgattak, főleg mesefilmek, animációk betétdalait, 

mely a koncentrációs képességet, esztétikai érzéket, érzelmi kötődéseket erősítette. 

A magyar népmesékhez kapcsolódóan a szimbólum madarat készítették el a gyerekek színes 

lapból nyírással, hajtogatással. Előre nyomtatott mesebeli állatos, hercegnős színezőt 

díszítettek, de készültek szabadrajzok is, mely tevékenységekhez biztosítottuk a megfelelő 

típusú és számú eszközöket. Az újrahasznosítás tükrében, papírcsákót hajtogattak a gyerekek 

főleg a fiúk, melyet, amikor a fejükre tettek, katonává változtak.  

 

A lányok inkább koronát tettek a fejükre, hogy hercegnőnek érezhessék magukat, miközben 

dalos körjátékot játszottak.  

 

A hőségriadó miatt a mozgásos játékok közben, nagyon figyeltünk arra, hogy olyat 

válasszunk, ami a gyermekek számára nem megerőltető. Inkább vizes játékokat részesítettük 

előnyben,  a testük, kezük hűtése érdekében.  

 

Az árnyékos udvarrészen, asztalon, különböző játékokat játszottak a gyerekek, 

trambulinoztak, illetve a homokozóban építettek különböző formákat. 

 

 

Gyula, 2021.07.30.           
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Ewoldt Elíz Óvoda 2020-2021 nevelési év  nyári  tervének megvalósítása , értékelése. 

 

Sok gyermek a nyár folyamán is igénybe vette az óvodai nevelést, ebben az időszakban sem 

maradtak élmények nélkül. Minden napra terveztünk kreatív tevékenységet, játékot; biztosítva 

a gyermekek számára az önkifejezést, kognitív képességek (emlékezet figyelem stb.) 

fejlődését, komplex személyiségfejlődést. 

A legmelegebb napokon kuckókat építettünk, mely felüdülést és élményt nyújtott a 

gyerekeknek a közös játékhoz; erősítve a közösségi érzést, együttműködést, alkalmazkodást 

egymáshoz. Frissítő pancsolás és folyadékfogyasztás biztosította a nyári melegben a hűsölést, 

az egészséges életmódra nevelést egészségmegőrző szemlélet kialakítását. 

A játék mellett mindig figyeltek az óvónők és a dajka nénik arra, hogy az udvaron vékony 

kalapban, kendőben tartózkodjanak a gyerekek a napszúrás megelőzése végett, valamint 

rendszeresen kentük érzékeny bőrüket napégés elleni krémmel figyelembe véve a gyermekek 

egyéni sajátosságait, igényeit.  

Az óvodánk ezen a nyáron párakaput szerzett be, hogy az egyre gyakoribb kánikulai napokon 

hűsíteni tudják magukat a gyerekek. 

Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos pótlása melyet az udvari ivókút biztosított 

mindenki számára önálló módon ihattak. 

A reggeli gyülekezés az udvaron történt mindkét csoport számára a tízórait is az udvaron 

tálalták fel a dajka nénik. 11 óra után már csak az árnyékos helyeken tartózkodunk, 

hőségriadó esetén 11.30 -15.30 óra között pedig kizárólag az épületben. 

 Többfajta helyszínen játszhattak a gyerekek. Legkedveltebb helyszínnek a homokozó 

bizonyult. Homokozókban remek alkotások, homokvárak készültek homokból, sárból, a 

természet adta kincsekből, ágakból, gallyakból. A zászlókkal, alagutakkal tarkított vár köré 

vizes árkot is készítettünk. Ügyeltünk arra, hogy mindig vizes jól formázható legyen a homok.    

Így a kreativitásnak teret biztosítottunk, segítve a tapasztalatszerzést, játékos tanulást, 

ismeretek felidézésével komplex játékötletek megvalósítását. A homokozó árnyékolását 

sátorral biztosítottuk. 

Kedvelték a gyerekek az udvari mozgásfejlesztő játékokat: kerékpározást, trambulint, 

gimnasztikai labdát, hullahopp karikát, ugrókötelet, ugróiskolát melyek az egészséges 

mozgásfejlődést, mozgáskoordináció kialakítását is segítették  

A fák árnyas lombjai alatt, kerti asztalaink ilyenkor is lehetőséget kínálnak a rajzolásra, 

festésre, mintázásra, kézi munkára, kézműves foglalkozásokra. Az énekes körjátékok és 

egyéb népi játékok kezdeményezésébe is szívesen részt vettek a gyerekek. (Elveszettem 

zsebkendőmet, Ennek a kislánynak nem jutott párja, Kis kacsa fürdik, Koszorú, koszorú, Itt ül 

egy kis kosárba, Fehér liliomszál stb.)   



A koronavírus terjedése miatt  a szülőkkel szervezett nyári kirándulás elmaradt. De a közeli 

parkokban sétákat, kirándulásokat tettünk.  

A gyermeknapot június 02.-án az óvodában és óvodán kívül is  ünnepeltük . Az óvodában a 

gyerekek  ugráló várazhattak és  pihenésképpen jégkrémet fogyaszthattak igény szerint. 

Thomas városnéző kisvonatozást a Szülői Munkaközösség szervezte és finanszírozta.  

Szerencsére az időjárás kedvezett, sokat tartózkodtunk a szabad levegőn egész nyáron. A két 

csoport a nyár folyamán vegyes csoportként működött hiszen a dolgozók szabadságolása 

miatt sokszor helyettesíteni kellett .A Katica és Pillangó csoportosok együtt tevékenykedtek 

tervünket is kisebbekre nagyobbakra  terveztük. 

 Gyula Város nevezetességeihez is ellátogattunk, (Gyulai Vár, Csigakert, Gróza Park, 

Templom  kert).  

A nyári tervünket heti tématervekben határoztuk meg, amikhez biztosítottuk az eszközöket és 

a megfelelő helyet. Pl: „Itt a meleg, itt a nyár”, a nyár hatása a növényekre, állatokra,   Nyári 

örömök, játék a vízzel, homokkal  , Kalóz hét” Egészség hét”Tűz „ Olimpia „  Mesterségek „ 

Természetesen a gyerekek számára ez kezdeményezésként szerveztük ettől függetlenül a 

szabadjáték is megvalósult. 

A kisebbek és nagyobbak egyaránt szerették a festéseket, gyurmázásokat, buborék fújást, a 

vizes játékokat, pancsolásokat, de élményt nyújtott számukra a papírcsíkok tépegetése, 

áztatása a papír brikett  gyártásához. Gyermekmunkára is alkalmat adtunk az arra jelentkező 

gyerekeknek. Takaríthatták az udvart, növényeket locsolhattak, segíthettek az eszközök 

elrakásában. 

Kiemelten figyeltünk a higiéniai szabályokra, gyakran mostak a gyerekeke kezet, ezután 

fertőtlenítettük is. Az asztalok, játékok tisztán tartására is nagyon figyeltünk. 

A balesetek megelőzése végett folyamatosan felhívtuk a gyerekek figyelmét a az 

óvintézkedések, szabályok betartására. A kisebb horzsolások előfordultak  ezeket óvodában el 

tudtuk látni. 

Augusztus végén a gyermekek fogadására készülődtünk, és fogadtuk azokat, akik már a nyár 

végi napokban  igénybe vették az óvodai beszoktatást és   azokat is akik a nyári ügyeletet 

kérték másik óvodából. 

 

Összességében nagyon jól érezték magukat a gyerekek megvalósíthatták ötleteiket, 

kreativitásukat és felszabadultan játszattak. 

 

2021-08-16                                                  

 

                                                                                              Petrovszki  Eszter 

                                                                                                Tagintézmény-vezető 



 

Nyári élet értékelése 

Galbácskerti Óvoda 

2020-2021-es nevelési év 

 

Az óvoda nyári életének megszervezését és lebonyolítását, azok szabályait, feladatait 

mindhárom csoport naplójában rögzítettük. A nyári időszakra is a Nevelési tervben 

megfogalmazott feladatokat tartottuk szem előtt rugalmasan, alkalmazkodva a három csoport 

adott körülményeihez. 

 A nyári élet délelőttjeit és délutánjait az időjárás függvényében az udvaron töltöttük.  

 Különböző játékeszközökkel lehetőséget biztosítottunk a gyermekek mozgásigényének 

kielégítésére. 

 Fokozottan figyeltünk az Egészséges életmód szokásainak alakítására, betartására. 

 Folyamatos tízórainál az egészségügyi szabályok betartására a dajka nénik felügyeltek. 

 Figyelembe vettük a gyermekek egyéni érzékenységét, ennek megfelelően az erős 

napsugárzás miatt sapkát és kendőt kértünk a gyermekek fejére, napvédő krémet 

használtunk.  

 A játéktevékenységeket, gyermekdalos körjátékokat, félárnyékos-árnyékos helyekre 

szerveztük. 

 Párakaput szereltünk fel az udvaron, így a vízpermet alatt átfutva hűsítették a gyerek 

magukat a nagy nyári melegben. 

 Hűsítő jelleggel vizes játékokat találtunk ki a gyerekeknek (vízi bombázás, vízi 

pisztolyos célba lövés. 

 A folyadék bevitelt az ivó kút biztosította, valamint kancsókban limonádét készítettünk. 

 A balesetek elkerülése érdekében a játékeszközök használatának szabályait a 

gyermekekkel folyamatosan megbeszéltük, betartására figyeltünk. 

 Az udvari játékeszközök állapotáért, rendjéért, elrakásáért, minden óvodapedagógus 

felelős volt. 

 Az ebéd és pihenő a csoportokban, a már kialakult szokásrend szerint történt. 

 A délutáni beszélgető kört alkalomszerűen, az időjárás függvényében az udvaron is 

megtartottuk. 

 Felhívtuk az udvaron tartózkodó gyermekek figyelmét arra, hogy minden esetben 

szóljanak az ott tartózkodó óvódapedagógusnak, ha valamiért az épületbe mennek. 

 A fedett játszóházban, ami régen homokozó volt, kézműves műhelyek:  

- festés, rajzolás, gyurmázás, vágás, változatos feladatok és technikák, anyagok tették 

élménnyé a nyári udvari életet és a babaszoba kialakítása is itt kapott helyet. 

 A hulladékgyűjtésre nyáron is figyeltünk- papír, műanyag, zöld hulladékot szelektíven 

gyűjtjük. 

 Vigyáztunk a bokrok, fák, virágok épségére, gondoztuk, öntöztük őket. 



 Biztosítottuk a felfedezés, bogarászás, önálló alkotás, gyűjtögetés ötletek 

megvalósításának feltételeit, lehetőségét. 

 Felfedező utakat terveztünk: mindhárom csoport az adott, közvetlen környezetében.  

 A projekt témákat mindhárom csoport a gyermekek érdeklődésének figyelembe 

vételével tervezte.  

 Nyári ügyeletünkben 08.16.-08.27-ig a saját Galbácskerti óvodás gyermekeink mellett 

a Mágocsi úti óvodásokat fogadtuk és két angol gyermeket. Összesen 33 gyermek vett 

részt az ügyeletben. A nyári projektünk az előző év sikerére való tekintettel, folytattuk  

„Kincses sziget 1-2.” című projektet, mely idén is nagy sikert aratott. 

 

 

Gyula, 2021. 09. 01.                                                    Horváthné Sarkadi Ildikó  

                                                                                       Tagintézmény- vezető 
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A 2020/2021-es nevelési év beszámolójának 

kiegészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dr. Király Éva 

tagintézmény-vezető 

2021. augusztus 31. 

 

 

 Nagyon sok változást hozott a 2020/2021-es nevelési év már leadott beszámolójához 

képest a nyári időszak. Legfontosabb talán a személyi feltételek megváltozása volt.  

 

A pedagógiai asszisztens munkaviszonyát közös megegyezéssel megszűntette, július 1-

től másik intézményben helyezkedett el. Ezzel egyidejűleg Csiszér Anita felvételre 

került, így a jövőben ezen a területen ő segíti munkánkat.  

A „Süni” csoportból egy óvodapedagógus kérte áthelyezését másik óvodába (mivel 

csoportbeli kolléganőjével a további együttműködés lehetetlenné vált). Ugyanebből a 

csoportból a másik kolléganő, több szülő írásban benyújtott panaszának hatására 

lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról. Így a szeptemberi indulás a személyi 

feltételek hiánya miatt meglehetősen bizonytalanná vált. Augusztus végére rendeződött 

a helyzet; sikerült egy fiatal, pedagógus I. minősítésű kolléganőt felvenni, akinek 

munkáját a pedagógiai asszisztens fogja segíteni. 

 

 Az óvoda csoportszobáinak felújítása a tervezett időpontban nem kezdődött el (bár 

megfelelően átadtuk a munkaterületet). Így a nyár utolsó napjaira is kitolódtak a 

munkálatok, valamint ehhez igazítottan átütemezésre kerültek a takarítási folyamatok 

is. Köszönjük a pakolásban, takarításban a munkaerő-átütemezéssel nyújtott segítséget 

az intézményvezetőnek, valamint a segítő kollégáknak (karbantartóknak, a Bajcsy-Zs. 

Úti Óvoda dajka nénieinek, a közmunkaprogramban résztvevő segítőknek). 

A két nagy terem parkettacsiszolása, lakkozása és a harmadik csoportszoba laminálása 

során sok probléma merült fel. A mérnöki osztály munkatársai, az intézményvezető, a 
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helyi képviselő is figyelemmel kísérte az egyes munkafázisokat. Bízunk benne, hogy a 

feltárt hibák esztétikai jellegűek, és a használhatóságot nem befolyásolják. A 

nehézségek ellenére nagyon örülünk, hiszen esztétikusabbak, könnyebben tisztíthatóak 

az új burkolatok.  

 

 A nyári pedagógiai munkánkról: 

A nyár folyamán nagyon sok kreatív program megvalósítására került sor. Ezt nagyon 

köszönöm a kollégáimnak! Minden héten újabbnál-újabb témák kerültek feldolgozásra, 

sok-sok élményt nyújtva a gyermekeknek. 

 

Heti témáink: 

 

 „Kirándulások hete”, 

„Róka tematikus hét”, 

„A tenger élővilága tematikus hét”, 

„Állatok a farmon” tematikus hét”, 

„Kísérletek hete”, 

„Vizek élővilága”, 

 

 Hagyományosan megtartottuk a  gyermeknapunkat is, színes programokkal tettük 

élményszerűvé (ugráló-várazás,  barkácsolás, akadálypályákon játék, újrahasznosított 

játékeszközök készítése, valamint sok-sok zenés, mozgásos tevékenység). 

 

 A nyári élet lebonyolításában mind az 50 órás önkéntes munkát végző tanuló, mind az 

önkormányzat által alkalmazott diákmunka programban résztvevő fiatal segédkezett. 

 

 Örömünkre szolgált, hogy a szociális segítő is több programunkon aktívan részt vett. 

Segítette az aktuális szervezési, lebonyolítási feladatokat. 

 

 A szülők látva színvonalas nyári programjaink több kisebb adománnyal támogatták 

munkánkat (kis gumi medencék, strandlabdák, gyümölcsök, jégkrémek…stb.)  Az 

ügyeletet igénybe vevő gyermekek is jól érezték magukat nálunk, szüleik kifejezték 

örömüket, elégedettségüket. 

 

 Június elején rendben, precízen lezajlott a selejtezés (köszönöm az előkészítést a helyi 

leltárfelelősnek, O.K.-nak). 
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 Az újonnan óvodába lépő gyermekek szüleinek június elején megtartottuk tájékoztató 

szülői értekezletünket. Bemutattuk óvodánkat, az itt folyó pedagógiai munka fontosabb 

elemeit. 

 

 Augusztus 24-én zárt csoportban tájékoztattuk a személyi változásokról az érintett 

csoport szüleit. (Hamarabb nem tehettük meg, hiszen az új óvodapedagógus szerződése 

még aláírásra sem került. A biztonságos működést segítő speciális munkarendet 

dolgoztunk ki. 

 

Látható, hogy a munkavégzés folyamatos volt. Részben előkészítettük a 2021/2022-es 

nevelési évet (ezen belül egy szeptember eleji programot kiemelten- „Ősz ajándékai” 

alkotótábort). Elkészültek a következő évre a legfontosabb dokumentumokat (működési 

rend, munkaterv, munkabeosztás...). A nyár utolsó napján közvetlen munkatársaimmal 

évindító értekezletet tartottunk, megbeszélve a fontosabb feladatokat, elvárásokat. 

Egyeztettük éves együttműködési tervünket a Bay Z. Általános Iskola pedagógusaival. 

 

Összességében a nehézségek ellenére egy tartalmas nyári időszakon vagyunk túl. 

Sikerült szinte valamennyi problémát megoldani; óvodánk megszépült, és egy 

jelentősen megújult kollektívával, optimistán kezdjük az új nevelési évet. 
 

 

Gyula, 2021. augusztus 31.                                                 Dr. Király Éva 

                                                                                          tagintézmény-vezető  

 



Nyári élet értékelése 

2020-2021. tanév 

Mágocsi úti óvoda 

A nyári időszakban is fontosnak tartjuk, hogy az óvodai életet olyan tartalommal töltsük meg, 

amely színes, változatos élményeket biztosít a gyermekek számára.  Kihasználtuk az 

udvarunk adta lehetőségeket a játékos, mozgásos, változatos tevékenységekre. A szabadban 

való tartózkodás előtt, mindig megismertettük a gyerekekkel a baleset megelőzés szabályait, 

hogy ügyeljenek a saját maguk és társaik testi épségére.  

A koronavírus járványügyi helyzet higiéniai előírásait betartva szervezzük az óvodai életet, 

hogy a nyár folyamán az óvoda zavartalan működését biztosítani tudjuk.    

Az ügyeleti időszakban folyamatosan fogadtuk a város óvodáiból érkező gyermekeket. Az 

előre leadott ügyeleti igények alapján igyekeztünk úgy beosztani a csoportokba a 

gyermekeket, hogy az egyes óvodákból érkező gyermekek egy csoportba kerüljenek.  

Ebben az időszakban is fokozottan ügyeltünk az egészséges életmód szokásainak alakítására 

testápolás, étkezés, öltözködés terén egyaránt. Óvodánk arculatának megfelelően igyekeztünk 

változatos lehetőségeket biztosítani a gyermekek számára a minél több mozgásra. 

Legfontosabb feladatunk a rugalmas napirendhez igazodva a tartalmas, élményekben gazdag 

óvodai tevékenységek biztosítása.  Változatos, udvari mozgásfejlesztő játékokkal játszhattak a 

gyerekek óvodánk udvarán.  A fák árnyas lombjai alatt lehetőséget kínálunk a rajzolásra, 

festésre, gyurmázásra, szerepjátékokra. A fedett homokozóban várak, alagutak, pályák 

épültek, sütemények, fagylaltkelyhek készültek. 

A nyári melegben hőségriadó volt érvényben, ennek megfelelően fokozottan ügyeltünk az 

ilyenkor szokásos szabályok betartására. A gyermekek egészségének védelmében 11 órától 

árnyékos helyen tartózkodtunk, annak érdekében, hogy megvédjük őket a nap káros 

sugaraitól. Biztosítottuk az állandó folyadékpótlást számukra, a dajka nénik folyamatosan 

limonádét készítettek a gyermekeknek, a kerti ivókút a gyermekek rendelkezésére állt, egyéni 

szükségleteiket bármikor kielégíthették. Pancsolási, tusolási lehetőség biztosította a 

felfrissülést a gyermekek számára nagy hőségben. ( Fürdőruhát, törölközőket, papucsot 

kértünk, hogy hozzanak be.) A délutáni pihenő idő alatt ventillátorok beállításával próbáltuk 

elviselhetővé tenni a csoportokba beszorult meleget.  



Óvodai nevelésünk céljainak megvalósítása - a nyári ügyeleti időszak: 2021. 08. 02-15.- 

kidolgozott témahetek keretében valósult meg. 

Az első héten Indián táborrá alakult át az óvoda udvara. A gyerekek játékos feladatokon 

keresztül ismerkedtek meg az indiánok életével, törzseikkel, hagyományaikkal, szokásaikkal, 

kultúrájukkal. A csoportok törzsfőnököt választottak maguk közül, közösen elkészítették az 

indián sátrat. Barkácsoltak indián fejdíszt, nyakláncot, nyílvesszőt, totemoszlopot. A 

tevékenységek során nyomot olvastunk, győzelmi táncot jártunk. Minden nap új mozgásos 

ügyességi játékot vezettünk be. Közös indián tánccal zártuk a délelőttöket. 

A második hét a kalózkodás rejtélyeibe vezette be a gyerekeket. Sok ismerettel rendelkeztek e 

témában, melyeket igyekeztünk beépíteni a tevékenységeikbe. Ezen a héten is célunk volt, 

hogy izgalmas játékok, tevékenységek során számos képességük fejlődjön, miközben az 

együttjátszás során sikerélményben részesülnek. A nagy műanyag elemekből, lepedőkből 

kalózhajót építettünk, Kincset kereshettek térkép segítségével a „Kincses szigeten”, iránytű 

segítségével, miközben megismerhették az égtájakat is. Barkácsoltak kalóz kalapot, kampós 

kezet, papagájt, tojástartóból kalózhajót, lufiból hajtogatással kalózkardot.  Zenés-táncos 

mulattsággal, versekkel tarkítva zárult ez a témahetünk is. 

A nyári élet során is célunk volt, hogy minden gyermek jól érezze magát, örömmel jöjjön 

óvodába. Sok új barátság alakult ki a közös játékok, élmények során. 

 

Gyula, 2021.08.27 Szabóné Arató Klára 

  Tagintézmény-vezető 
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NYÁRI ÉLET ÉRTÉKELÉSE 

 

Melléklet 

 

 
A nyári időszakban a csoportok összevontan működtek. Ezen időszak folyamán is 

érvényesek voltak a Nevelési Tervben leírtak az – Egészséges életmód alakítására - Az 

érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelésre - Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés területire 

vonatkozóan.  

Fokozottan ügyeltünk az Egészséges életmód szokásainak alakítására, betartására. Időjárásnak 

megfelelően naponta tartózkodtunk szabad levegőn, elegendő lehetőséget biztosítva a 

gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Edzettségük fokozása érdekében kihasználtuk a 

levegő, napfény, víz, hatását a fokozatosság és az egyéni érzékenység figyelembe vételével.  

Szem előtt tartottuk a napsugárzás káros hatásait, melytől megvédtük a gyermekeket 

megfelelő árnyékolással, fényvédő krémekkel, szabadban tartózkodás idejének ideális 

megválasztásával. Biztosítottunk pancsolási, zuhanyzási, folyadékpótlási lehetőséget a 

túlmelegedés megelőzése érdekében. Hőségriadót is rendeltek el. Ezen időszak alatt 11 órától 

a besötétített csoportszobában biztosítottunk különféle tevékenységeket a gyermekeknek. 

Tartalmas udvari élet során fejlesztettük a gyermekeink együttműködési képességüket, 

képzelterejüket, alkotó kedvüket, finommotorikájukat és az álló képességüket. 

Vagyis olyan feltételeket teremtettünk és olyan tevékenységeket szerveztünk, melyek során a 

gyermekek tapasztalatokat szerezhettek mind a természeti, mind a társadalmi környezetükkel 

kapcsolatban. Lehetőségük volt a meglévő élményeik, ismereteik alkalmazására. 

 

 

 



2 

 

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 2021.07.12-16-ig tábort is szerveztünk a gyerekeknek. 

A tábor egyszerű, de érdekes programokat tartalmazott. Volt bábelőadás, „elrepülhettek a 

gyerekek Meseországba”! Állatokat simogattunk, madarász szakkörön vettünk részt, 

fociztunk, akadálypályáztunk, néptáncoltunk. S mindezek mellett még játszhattunk egy 

tűzoltóautóban és egy rendőrautóban is. 

Véleményem szerint olyan közös élményekhez jutattuk a gyermekeinket, amelyek 

fejlesztették erkölcsi és akarati tulajdonságaikat, támogatta az önkifejező, önérvényesítő 

törekvéseiket is. Továbbá olyan élményt adtunk nekik, amelyet otthon nem tudnak a szülők 

megteremteni, ezért is bízom abba, hogy tele energiával, sok örömmel és élménnyel kezdhetik 

meg a Máriafalvai ovisok a nyári szünetüket.  

 

Gyula, 2021.08.02. 

 

Készítette: Bacsóné Szatmári Anita 

Tagintézmény- vezető 
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Reflexió a nyári életről / 2021. 08. 02. – 2021.  08. 16. / 

 
Óvodánk 2021. augusztus 02.-16.-ig tartott ügyeletet. 

Az első hét téma választása: Szivárvány, Nyári virágok 

 

Cél, feladat: A Szivárvány hét alkalmával szerezzenek bővebb ismeretet az időjárás 

jellemzőiről és a nyári virágokról, azok színéről, neveikről, részeiről. Gazdagodjon a 

gyermekek ismerete, szókincse. Fejlődjön problémamegoldó képességük az időjárás 

változásainak megfigyelése kapcsán. 

 

A második hét téma választása: „Vizeink, Csobbanjunk” 

 

Cél, feladat: Környezettudatos szemléletmód kialakítása, a víz tisztelete, fontossága. Játék a 

vízzel. Szókincsbővítés, ismeretbővítés, ismeretátadás, kreativitás fejlesztése, beszédkészség, 

gondolkodás, figyelem fejlesztése. 

 

Tervezésünk során figyelembe vettük a gyerekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjüket, 

érdeklődésüket, kíváncsiságukat, előzetes tudásukat, tapasztalataikat, az SNI és a BTMN-es 

gyermekek képességeit. Szem előtt tartottuk és alkalmaztuk a differenciálás lehetőségét. 

Törekedtünk az eszközök és a tevékenységek differenciált biztosítására, az egyéni fejlettségnek 

megfelelő segítség nyújtásra és az érdeklődés felkeltésére.  

 

Mindemellett a szabd játékot is előnyben részesítettük, hiszen a játékot olyan tevékenységnek 

tekintjük, melynek során a gyermek egész személyiségét formálhatjuk. Biztosítottuk a 

megfelelő helyet, időt és eszközöket (homokozás, udvari játékok használata, kismotorok 

használata, aszfaltkréta, labdajátékok, vizuális tevékenységek felkínálása, pancsolási lehetőség, 

vizipisztolyozás) melyek elősegítették a zavartalan játékfolyamatokat. Betartottuk a hőségriadó 

elrendelt szabályait. Biztosítottuk a nagy melegben a gyermekek számára a megfelelő 

vízmennyiség fogyasztását, árnyékban való tartózkodást, párakapu használatát és pancsolási 

lehetőséget, amit a gyerekek nagyon élveztek. Érdekes és változatos tevékenységeket kínáltunk 

a 2 hét mindennapjai során, ráhangolódva a heti témákra. Mozizás, kísérletezések, festés, 

rajzolás, kézműveskedés, mozgástevékenységek. 

 

A 2 hét folyamán törekedtünk a gyermekek érdeklődését felkelteni és mindvégig fentartani. 4 

óvodából érkeztek vendég gyermekek: 

 

Béke Sugárúti Óvoda 

Ewoldt Elíz Óvoda 

Máriafalvai Óvoda 

Románvárosi Óvoda 



És óvodánk gyermekeit is fogadtuk. 

Az első héten délelőtt 3, délután 2 csoporttal, a második héten délelőtt is és délután is 2 

csoporttal működtünk. A heti terveinket részben sikerült megvalósítani, olykor éltünk a 

változtatás lehetőségével. Úgy tapasztaltuk, hogy a vendég gyerekek is jól érezték magukat 

óvodánkban. A szüleikkel közvetlen, barátságos, őszinte viszonyt ápoltunk. Reméljük, 

legközelebb is szívesen választják óvodánkat. 

 

 

 

Gyula, 2021. 09. 03. 
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Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

 

A Gyulai Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ 

részéréről a 2020/2021-es nevelési évben óvodai és iskolai szociális segítő feladatot láttam el. 

A 2020-as nyári időszakban Gyereknapi mulatságon, Ballagási Ünnepségeken, városi 

kisvonatozáson, Mágocsi - Olimpián, további előadásokon vettem részt. Több tagintézményben 

szerveztem csoportfoglalkozást a gyerekeknek, ezek leginkább kreatív foglalkozások voltak. 

2020. augusztus hónapban a tanévnyitó tantestületi értekezletre meghívást kaptam, ahol az 

előző nevelési évről szóló beszámolóm ismertetésre került. 

Az értekezlet után minden tagintézményvezetővel felvettem a kapcsolatot, időpontot 

egyeztettünk, amikoris ellátogattam az óvodákba. Látogatásom során átbeszéltük a feladatomat, 

a napirendhez és a fejlesztésekhez igazodva, minden intézményben egyeztettük a fix látogatási 

időmet, amely az együtt működési megállapodásokban is rögzítésre került. Ezekben az 

időpontokban csak hivatalos elfoglaltság, szabadság vagy táppénz alatt nem jelentem meg. 

A korábbi évekhez képest szeptemberben a koronavírus miatt rendkívüli szülőértekezletek 

voltak. Nem volt lehetőség személyes bemutatkozásra. Az óvodai és iskolai szociális segítői 

tevékenységről a tájékoztatót a tagintézmények vezetői tették közzé a közösségi felületeken, 

honlapokon. Szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése nem szükséges már a tevékenységünkhöz. 

Az intézmények éves munkaterve nagy segítség számomra, mely alapján követhetem mind a 



nyolc óvoda eseményeit és meg tudom tervezni a bekapcsolódási lehetőségeimet. Igyekszem 

minél több közösségi rendezvényen részt venni, mely nagyon jó alkalom arra, hogy a 

gyermekeket megfigyeljem más környezetben és ők is minél jobban megismerjenek. Ezek az 

alkalmak lehetőséget adnak a pedagógusokkal és a szülőkkel való ismerkedésre is. Megtisztelő 

számomra, hogy ilyenkor mindig külön üdvözölnek a vezetők vagy a szervezők. Ebben a 

nevelési évben, a járványügyi helyzet ellenére is több közösségi rendezvényre kaptam 

meghívást - kiscsoportosok ovissá avatása, Karácsonyi Ünnepség, Farsangi mulatság, 

kisvonatozás, gyereknapi mulatság.  

A csoportfoglalkozásokat előre megbeszélt időpontban szerveztem, mindig a 

tagintézményvezetővel egyeztetve. Óvodai csoportban 5 gyermek kapcsán hospitáltam. 

 A foglalkozások a heti témához kapcsolódtak (néhány pl.: bolygók hete - ufós maszk, ősz hete- 

felhő, madaras hét - bagoly, nyári időszak - fagyi, Márton napra hangolódva, libát 

készítettünk.).  

A 2020/2021-es nevelési év során is sok esetben kerestek meg szülők és pedagógusok egyaránt. 

 

Tevékenységeim tagintézményekre bontva 

 Egyéni Beszélgetés 

/konkrét eset 

kapcsán 

Csoportos 

Foglalkozás 

/alkalom 

Közösségi 

Rendezvények 

/alkalom 

Törökzugi Óvoda 13 1 1 

Galbácskerti Óvoda 7 3 2 

Bajcsy Zs.úti Óvoda 15 2 5 

 Béke Sgt.-i Óvoda 6 5 3 

Ewoldt Elíz Óvoda 3 1  

Mágocsi úti Óvoda 18 1 3 

Gyulavári Óvoda 10 3 4 

Máriafalvai Óvoda 4 2 2 

 



 

A nevelési év során szakemberhez delegálás 4 esetben történt. 

Jelzés a Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz 13 esetben érkezett. 

Esetkonferencián 4 gyermek kapcsán vettem részt. 

A hatékonyabb együttműködés érdekében több esetben szerveztünk esetmegbeszélést 

családsegítő, esetmenedzser, szülő bevonásával. Az óvoda pszichológusával, Dragán 

Zsuzsannával rendszeresen konzultáltunk az eredményesebb közös munka érdekében. 

 

 

Az elmúlt év nagy megpróbáltatások elé állított mindenkit, de ezekben az időszakokban is 

elérhető voltam a szülők, pedagógusok számára. A koronavírus okozta nehézségek ellenére 

nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a legtöbb pedagógussal, segítő szakemberrel, 

valamint szülőkkel, gyermekekkel. 

Továbbra is ilyen lendülettel kívánom folytatni a munkámat és bízom benne, hogy nem lesznek 

olyan tényezők a jövőben, amelyek ellehetetlenítik a személyes találkozásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyula, 2021.05.28. 

 

                                                               Tisztelettel:             Hetényiné Erdősi Kata 

                                                                                      Óvodai és iskolai szociális segítő 






















